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Wstęp

Walery Pisarek pisał w 1967 roku: 
„Możliwe są natomiast dwa różne podejścia do tych samych w gruncie rzeczy fak-

tów językowych: można opisywać to, co użytkownik języka ma do wyboru, oraz to, co 
w konkretnym wypadku wybrał”1. Wskażę na trzecią (poniekąd zawierającą się w dru-
giej) możliwość: jak również to, co zwykł w dłuższym czasie, raz po raz, wybierać. 
Pierwsza perspektywa dotyczy badań systemu językowego, druga – badań płaszczyzny 
wypowiedzi, a trzecia – badań wypowiedzi periodycznych, przez dłuższy czas, raz po 
raz, ponawianych, a więc swoistego dyskursu. 

W rozprawie tu prezentowanej zajmuję się więc dyskursem w prasie drugiej połowy 
lat dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia (w tym wypadku – młodzieżowej2), której 
konwencja wypowiadania się3 jest (w każdej z odmian) względnie długowieczna, trwa 
tyle, ile żyje dany typ pisma – więc lata. Jeśli zatem wysnuwam wnioski na podstawie 
określonej próby4 – to jest ona jedynie wycinkiem z całego strumienia tekstów, prezentu-

1 W. Pisarek: Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pamiętnik 
Literacki”, LVIII, 1967, z. 2, s. 512. Rozróżnienie między „tym, co użytkownik języka ma do wyboru”, oraz 
„tym, co w konkretnym wypadku wybrał”, należy rozumieć jako inne określenie fundamentalnej różnicy 
między językiem ogólnie a językiem w tekście, czyli langue a parole. 

2 Wymieniam numery czasopism, których teksty tworzyły poszczególne korpusy.
1) Na korpus czasopism dla dziewcząt złożyły się teksty z następujących tytułów (numery wymieniam 

w nawiasach kwadratowych): „Bravo Girl!” [1999, nr 16 (22 VII); 1999, nr 20 (23 IX); 1999, nr 21 (7 X); 
2000, nr 7 (6 IV)]; „Dziewczyna taka jak Ty!” [1998, nr 10 (październik); 1998, nr 11 (listopad); 1998, nr 12 
(grudzień) i 1999, nr 8 (sierpień)]; „Jestem. Magazyn PCK” [1999, nr 8 (sierpień); 1999, nr 10 (październik); 
1999, nr 12 (grudzień)] – to ostatnie pismo jest zasadniczo przeznaczone dla młodych kobiet, ale czytywane 
jest także przez najstarsze dziewczęta i uwzględniłem je tu jako zjawisko graniczne. 

2) Na korpus komercyjnych magazynów muzycznych dla nastoletnich fanów muzyki pop złożyły się 
teksty numerów czasopism: „Bravo” [1998, nr 22 (15–28 X); 1998, nr 26 (10–20 XII); 1999, nr 5 (18 II–3 III); 
2000, nr 8 (13–28 IV); „Machina” [1999, nr 8 (sierpień)] – pismo uwzględniono na podobnej zasadzie jak 
„Jestem”; „Popcorn. Magazyn dla Młodzieży” [1998, nr 10 (październik); 1999, nr 3 (marzec); 2000, nr 1 
(styczeń)]. 

3) Na korpus fanzinów subkultury metalowców złożyły się teksty pism: „Alkoholic Butcher. Ścierwo 
dla chlających metali!!!” – nieregularnik wydawany przez Daniela Górczyńskiego w Białymstoku [1998, 
nr 2]; „Equilibrium of Noise” – nieregularnik wydawany przez Leszka Wojnicza-Sianożęckiego w Kra-
kowie [1996, nr 6]; „Infernal Death” – nieregularnik wydawany przez Przemysława Popiołka oraz Piotra 
Piaseckiego w Lublinie [1998, nr 8, kwiecień/maj], „Sadistic” – nieregularnik wydawany przez Łukasza 
Jaszaka w Lublinie [1999, nr 8]; wymienione tytuły ukazywały się w latach dziewięćdziesiątych.

3 A więc – skoro o dyskursie mowa – także samoistnie się wytwarzająca, immanentna strategia komuni-
kacyjna, a w szczególności: model komunikowania i model odbioru.

4 Na potrzeby badawcze z każdej z trzech grup pism zaczerpnięto próbę 250 000 słowoform, czyli ponad 
900 znormalizowanych stron maszynopisu. Uogólnienia czynione w tej pracy mają więc podstawę materia-
łową równą 750 000 słowoform, tj. około 2700 stron po 1800 znaków (wraz ze spacjami) każda. W próbie 
uwzględniono każde słowo umieszczone w wyszczególnionych numerach czasopism – łącznie z reklamami 
i stopką redakcyjną. Nie chodzi bowiem w tym badaniu o ustalenie polityki redakcyjnej, lecz o rozpoznanie 
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jących i sugerujących czytającym pewien obraz rzeczywistości, mających podobne, moż-
liwe do uogólnienia w jednym modelu cechy: tematyczne, stylistyczne, aksjologiczne.

Na jakiej zasadzie ów obraz rzeczywistości jest czytelnikom sugerowany? Na pew-
no jawi się im za sprawą języka naturalnego, w którym dane pismo jest redagowane, 
a który ma właściwy sobie obraz świata (zwany językowym obrazem świata – w skrócie 
JOS), a więc „zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach gramatycz-
nych (fl eksyjnych, słowotwórczych, składniowych) oraz w semantycznych strukturach 
leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia poszczególnych 
składników świata oraz ogólniejsze rozumienie organizacji świata, panujących w nim 
hierarchii, i akceptowanych przez społeczność językową wartości”5. 

Najogólniej rzecz biorąc, można uznać, że język omawianych niżej czasopism pod 
względem swego JOS odróżnia się głównie od języka periodyków wydawanych w języ-
kach obcych. Skoro czasopisma dla dziewcząt, muzyczne pisma komercyjne dla nasto-
latków, fanziny6 metalowe (tj. subkultury metalowców) są pisane po prostu polszczyzną, 
językowo sugerują obraz taki, jak i ona.

Można jednak, bliżej się kwestii przyjrzawszy, dostrzec pewne subtelne różnice po-
między światopoglądowymi propozycjami zawartymi w językach interesujących nas 
czasopism (jak również pomiędzy zawartymi w tych językach – a w polszczyźnie stan-
dardowej), gdyż dwie pierwsze grupy pism (dla dziewcząt i zainteresowanych popularną 
muzyką rozrywkową nastolatków)7 posługują się językiem literackim, stylizowanym na 

zarysów modelu świata, z którym styka się czytelnik pisma – ten zaś nie odróżnia materiałów redakcyjnych 
od innych. Co prawda realny czytelnik pisma z zasady nie czyta wszystkiego, ale prowadząc badania, założo-
no, że będą się odnosić do czytelnika idealnego, czyli takiego, który czyta wszystko i z taką samą intensyw-
nością zwraca uwagę na wszystkie treści.

5 Defi nicja Ryszarda Tokarskiego, patrz: R. Tokarski: Słownictwo jako interpretacja świata [w:] 
J. Bartmiński (red.): Współczesny język polski, Lublin 2001, s. 366.

6 Fanzin, zin, pismo alternatywne, to czasopismo wydawane przez i dla ludzi, którzy ze względu na 
szczególne zainteresowania lub poglądy (niekojarzone jednak bezpośrednio z religią lub poważnie uprawianą 
polityką) nie mogą zaspokoić potrzeb komunikacyjnych, korzystając z mediów ofi cjalnych. Nazwa pochodzi 
od angielskiego: fan[atic] [maga]zine – magazyn fanatyków, fanów. Zob. W. Kajtoch: Co to jest zin? [w:] 
K. Strzelewicz (red.): Proza, proza, proza… Opowiadania, fragmenty, dramat-słuchowisko, krytyka, eseje, 
publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika, t. VIII, Kraków 2002, s. 549.

7 O cechach języka tych pism, patrz: W. Kajtoch: Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, per-
swazji w czasopismach dla młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 3–4, s. 79–102; ponadto językiem, 
światem i aksjologią czasopism dla młodzieży w ostatniej dekadzie zajmowali się: W. Kajtoch: Kogo wycho-
wują czasopisma dla miłośników gier komputerowych?, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 1–2; Fan i idol 
w „Bravo”. O pewnych wzorcach zachowań [w:] W. Strykowski (red.): III Międzynarodowa Konferencja 
Media a Edukacja, Poznań 2000; J. Kołodziej: Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych, 
„Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1–2; P. Płaneta: Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych, 
„Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1–2; D. Załęcka: Propaganda moralnego luzu na przykładzie czasopism 
„Bravo”, „Bravo Girl!”, „Dziewczyna” [w:] J. Ożdżyński, S. Śniatkowski (red.): Wartościowanie w dys-
kursie edukacyjnym, Kraków 1999; J. Jarowiecki: Zmiany w prasie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 
1989–1995 [w:] J. Jarowiecki: Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków 1997; J. Szocki: Prasa 
dla dzieci i młodzieży. Czytelnictwo i funkcja, „Zeszyty Prasoznawcze” 1996, nr 3–4; E. Bobrowska: Obraz 
oddziaływania mass mediów na młodzież [w:] W. Strykowski (red.): II Międzynarodowa Konferencja Media 
a Edukacja, Poznań 1998; A. Jurczak: Perswazyjność pism młodzieżowych a system wartości młodego czło-
wieka [w:] R. Przybylska i W. Przyczyna (red.): Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001; A. Antosiak: 
Obraz „wolności” w czasopiśmie młodzieżowym „Bravo Girl!” [w:] J. Bartmiński (red.): Język w kręgu war-
tości. Studia semantyczne, Lublin 2003; P.T. Nowakowski: Modele człowieka propagowane w wybranych 
czasopismach młodzieżowych. Analiza antropologiczno-etyczna, Tychy 2004; M. Karwatowska: Wrzuć na luz! 
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slang8 młodzieżowy, a trzecia reprezentuje swego rodzaju, niecałkiem chyba wykształ-
coną, subkulturową (tu konkretnie metalową), ofi cjalną odmianę polszczyzny pisanej9, 
tworzoną na bazie języka potocznego i gwar młodzieżowych.

Owe różnice są związane głównie z używanym w tekstach słownictwem – nie za-
uważyłem w pismach młodzieżowych swoistego w odniesieniu do ogólnej odmiany 
polszczyzny posługiwania się składnią czy fl eksją10. Jeśli jednak wziąć pod uwagę słow-

Świat wartości w czasopismach młodzieżowych [w:] Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.): Poznańskie Spotkania 
Językoznawcze, t. XV, Poznań 2006; M. Karwatowska: „Gazetowa” dziewczyna. Wybrane elementy wizerun-
ku nastolatki w czasopismach młodzieżowych [w:] B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska (red.): Kultura popu-
larna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, Lublin 2006; M. Karwatowska: Kreowanie 
obrazu chłopaka w czasopismach młodzieżowych (na materiale „Twista” i „Dziewczyny”) [w:] P. Nowak, 
R. Tokarski (red.): Kreowanie światów w języku mediów, Lublin 2007.

8 Stosuję ten termin zachęcony przez Stanisława Grabiasa, a zwłaszcza przez cytowanego w jego Języku 
w zachowaniach społecznych – O. Jespersena, trafnie oddającego istotę tego rodzaju socjolektu w słowach: 
„slang jest wynikiem twórczej igraszki, z której rodzi się coś nowego tam, gdzie faktycznie nie było potrzeby 
niczego nowego [...] i gdzie nowe wyrazy pomyślane są w stosunku do starych jako przyjemne urozmaice-
nie” [O. Jespersen: Mankind, Nation, and Individual, London 1947, cyt. za S. Grabias: Język w zachowaniach 
społecznych, Lublin 1997, s. 154]. 

Współczesny język młodzieży, którego częścią są języki młodzieżowych subkultur, był opisywany wie-
lokrotnie. Nowsze prace to: K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 
2001 (tu rozdział IX: Język współczesnej młodzieży – między kodem ograniczonym a kodem rozwiniętym 
oraz obszerna bibliografi a); M. Kasperczak, M. Rzeszutek, J. Smól, H. Zgółkowa: Nowy słownik gwary ucz-
niowskiej pod redakcją Haliny Zgółkowej, Wrocław 2004; M. Czeszewski: Słownik slangu młodzieżowego, 
Piła 2001; M. Dziurba, P. Choroba: Słownik gwary młodzieżowej, Toruń 2003; M. Rzeszutek: Słownictwo 
środowisk młodzieżowych w okresie transformacji [w:] J. Mazur (red.): Słownictwo współczesnej polszczyzny 
w okresie przemian, Lublin 2000. O języku młodzieżowych subkultur natomiast ukazały się m.in. następu-
jące prace: H. Zgółkowa: Słowa charakterystyczne w subkulturze rockowej [w:] J. Anusiewicz, B. Siciński 
(red.): Język a kultura, t. 10: Języki subkultur, Wrocław 1994; H. Zgółkowa: Język subkultur młodzieżo-
wych [w:] J. Miodek (red.): O zagrożeniach i bogac twie polszczyzny. Forum Kultury Słowa, Wrocław 1996; 
H. Zgółkowa: Język subkultur młodzieżowych [w:] W. Pisarek (red.): Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie 
języka na przełomie tysiącleci, Kraków 1999; W. Moch: Słownictwo swoiste polskiej subkultury hiphopowej, 
„Język Polski”, LXXXII, 1999, nr 3; A. Giemza: Słownictwo narkomanów przykładem nowego socjolektu 
we współczesnej polszczyźnie [w:] J. Mazur (red.): Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, 
Lublin 2000; A. Niewiara: Przez punkty widzenia do świata subkultur młodzieżowych [w:] J. Bartmiński, 
S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.): Punkt widzenia w języku i kulturze, Lublin 2004; W. Serafi n: 
Kilka uwag o przenikaniu niektórych leksemów z subkodu rockowego do języka młodzieży, „Język Polski”, 
LXXVII, 1994, nr 1; E. Kołodziejek: Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2006.

9 Jej zarysowujące się kształty opisałem w książce: W. Kajtoch: Świat prasy alternatywnej w zwierciadle 
jej słownictwa, Kraków 1999 oraz tekście W. Kajtoch: Humor językowy alternatywistów [w:] W. Kajtoch 
(red.): Proza, proza, proza… (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki), t. 4, Kraków 1998; natomiast o języku 
metalowców, por.: W. Kajtoch: Młodzież edukuje się sama albo o antyestetyce muzyki w czasopismach sub-
kultury „metalowców” [w:] W. Strykowski (red.): Media a edukacja, Poznań 1997 oraz W. Kajtoch: Rola 
języka w kształtowaniu poczucia tożsamości subkultur młodzieżowych [w:] T. Kostyrko, T. Zgółka (red.): 
Kultura wobec kręgów tożsamości, Poznań 2000; terminologia zgodna z: W. Pisarek: Polszczyzna ofi cjalna 
na tle innych jej odmian [w:] Z. Kurzowa i W. Śliwiński: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie 
opracowanej (ofi cjalnej), Kraków 1994.

10 Może jedynie zaznaczał się we fl eksji minimalny wpływ angielszczyzny, np. w tytułach rubryk dwu-
tygodnika „Bravo”, brzmiących np. Bravo Krzyżówka, Bravo Raport, Bravo Moda, Bravo Lista, Bravo 
Ciekawostki, Bravo Opowiadanie – zamiast po polsku: „Moda Bravo”, „Opowiadanie Bravo” (lub jeśliby 
potraktować tytuł Bravo jako odmienny – „Moda Brava”, „Opowiadanie Brava”). Widoczny był zwłaszcza 
w sytuacji, gdy między przydawką rzeczowną a określanym rzeczownikiem pojawiał się angielski skrócony 
przymiotnik (Bravo Psycho Test, Bravo Foto Opowieść). Podobny rezultat przyniosły wahania w używaniu 
wyrazów typu: spoko, cool, super, traktowanych to jako podmiot/dopełnienie (pełne spoko, nacisk na jego 
autorski cool), to jako przydawka (cool-gość, spoko koleś). Nie wiadomo jednak, jak owa łatwość stawania 
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nictwo właśnie, to można rzec śmiało, że zwłaszcza w prasie dla dziewcząt i zinach me-
talowych pojawia się terminologia w słownikach języka polskiego nieobecna11. Można 
w szczególności uznać, że pewne sfery rzeczywistości dla przeciętnego Polaka niezróż-
nicowane i niezbyt ważne, dla zakładanego czytelnika czy czytelniczki „Bravo Girl!”, 
„Dziewczyny takiej jak Ty!” albo fanzinów: „Alkoholic Butcher. Ścierwo dla chlających 
metali!!!”, „Infernal Death”, „Sadistic” będą zróżnicowane i pełne treści. 

Przykładowo kwestie związane z zabiegami kosmetycznymi. Większość Polaków za-
pewne nie wie, co to jest peeling. W pismach dla dziewcząt będzie często mowa o nim, 
a jeszcze o: green-peel, peelingowaniu, peel off, scrub oraz innych czynnościach i sub-
stancjach na tyle tajemniczych, że dla ich nazwania trzeba było zaimportować leksykę 
z języka angielskiego. Można więc orzec, że w zakresie kosmetyki (albo np. rodzajów 
ubrania – zob. biuster, pareo, top itd.) językowy obraz świata nastolatki różni się od JOS 
standardowej polszczyzny.

Jeszcze bardziej wyrazistym przykładem swoistości słownictwa jest leksykalny wy-
raz podejścia metalowców do ich ulubionego kierunku muzycznego. Warto wspomnieć, 
że tam, gdzie Polak-niemetalowiec dostrzeże najwyżej metal lub heavy metal – Polak-
-metalowiec będzie widział prawie 60 różnych podgatunków tej muzyki, takich jak: 
atmosferic black metal; atmosferic doom death metal; atmosferic ero-gothic metal; at-
mosferic metal; atmosferic warlike sublime black metal; black death metal; black/death 
metal; black gothic doom metal; black metal; black metal death; black/pagan metal; black 
trash; black/trash/speed; brutal death metal; dark metal; death/black metal; death doom 
metal; death doom rock; death/gore/black/doom/industrial/psycho; death grind; death 
metal; death/thrash metal; death rock; diaboliczny metal; doom metal; doom/death/basic 
metal; ero-gothic metal; extreme symphonic metal; folk metal; glam metal; grind/death 
metal; grind/gore/death; grinding death; groove metal; hard core metal; heavy/death; 
heavy/death/thrash metal; heavy metal; heavy/trash metal; heavy/trash metal; industrial/
death/grind; dark, vicarious, sinister, drug-infl uenced, philosophical and barbaric doom; 
monumental black metal art; norse metal; occult metal; orchestral majestic metal; pagan 
true black metal; power groove metal; power metal; romantic doom metal; satanic black 
metal; satanic war metal; slavonic black metal; speed metal; symphonic black metal; 
thrash death; thrash metal; unholy black metal; viking metal; witching metal. Jak widać 
– te nazwy tworzą system i można nawet jego budowę przedstawić w formie „drzewka”. 
Mniej spektakularne przykłady można znaleźć wśród określeń technik gry (np. kostko-
wanie), śpiewu (np. growling), ich cech (growlingowo-charczący, growlująco-śpiewa-
jący) itd.; zainteresowanych odsyłam do moich prac, wymienionych w przypisie 9 do 
niniejszego Wstępu, oraz do słownika tematycznego, umieszczonego na końcu książki. 

Mamy więc pozornie do czynienia z przykładem różnic w językowej percepcji świa-
ta tak wyraźnym, jak obiegowo przywoływany na poparcie hipotezy Sapira-Whorfa 
przypadek rozróżniania wielu odmian śniegu przez Inuitów lub zaczerpnięty z popular-
nego podręcznika Tadeusza Milewskiego fakt istnienia wielu określeń wielbłąda w kla-

się przez jedną formę wyrazową oznaczeniem abstraktu lub oznaczeniem cechy miałaby wpływać na zarysy 
JOS. 

11 Nic w tym dziwnego, gdyż teksty mnie interesujące realizują odmiany leksykalne języka polskiego. 
Bliżej o tych odmianach w książce A. Markowskiego: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, 
Warszawa 1990, t. I i II [patrz: przyp. 16], lub takową realizację udają (stylizacja). 
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sycznym języku arabskim12. Przykład to pozorny dlatego, że nieuwarunkowany przez 
jakąkolwiek fundamentalną13 różnicę między kulturą polską a „kulturą metalowców” 
(wynikającą z kolei z zasadniczych odmienności w warunkach życia), lecz związany 
z zapożyczaniem z języka angielskiego lub tworzeniem sobie ad hoc przez młodzież 
terminologii, pozwalającej nazwać podgatunki ulubionej muzyki, nieznanej innym dla-
tego, że nikt poza metalowcami się nią nie zainteresował.

Dawny Arab nie byłby Arabem, gdyby nie znał się na wielbłądach, Eskimos musiał 
umieć dostrzec subtelne różnice w śniegowej pokrywie – inaczej by nie przeżył, Polak 
nie musi się znać na metalowej muzyce. Jednak w każdej chwili może ją poznać, wziąw-
szy do ręki odpowiednie publikacje, zainteresować się nią, zafascynować i – tym samym 
– przystąpić do metalowej subkultury. 

A więc w dwu polskich tekstach: niesubkulturowym i subkulturowym (w tym wy-
padku – metalowym) nie mamy do czynienia z dwoma odmiennymi językami i języ-
kowymi obrazami świata. Sądzę jednak, że możemy ująć ten przypadek w kategorii 
nieznacznej zmiany w ramach jednego JOS współczesnej polszczyzny, właśnie takiej 
zmiany, że można mówić o pojawieniu się w jej ramach nowej pododmiany młodzieżo-
wego socjolektu.

Patrząc od strony systemu językowego, rzec można, że jeśli określenia licznych me-
talowych kierunków muzycznych (nowych kosmetyków czy ubrań) znalazły się w teks-
tach polskich (dokładniej: w danych grupach tekstów pojawiły się nowe wyrazy), to siłą 
rzeczy leksyka polska (w znaczeniu: leksyka języka polskiego) się wzbogaciła14. Obraz 
świata polszczyzny, migotliwy i elastyczny, wykształcił swoją pododmianę – lokalnie 
i zapewne na krótki czas się zmienił. Leksyka15 (jak i reguły gramatyczne) ujawnia się 
w tekstach, tworząc ich słowniki; teksty (tj. słowniki wyrazów w nich użytych) zaświad-
czają o leksyce.

Słownictwo oraz reguły – zatem i językowy obraz świata – są dane w tekstach. 
W każdym z nich – w swojej całości (inaczej tekst byłby niezrozumiały, a na pewno 
pozbawiony kulturowych konotacji). Ale w całości nieco zmodyfi kowanej, bo każdy 

12 Zob. T. Milewski: Językoznawstwo, wyd. 4, Warszawa 1976, s. 225–226.
13 Benjamin Lee Whorf pisał: „Rozpatrujemy naturę według linii wyznaczonych przez nasze rodzime 

języki. Kategorie i typy, które wyodrębniamy z otaczającego nas świata, nie ukazują się naszym oczom bez-
pośrednio; przeciwnie, świat jest nam przedstawiony jako kalejdoskopowa wizja wrażeń, które muszą być 
uporządkowane przez umysł – a zatem przez system językowy obecny w naszych umysłach. Tniemy rze-
czywistość, organizujemy ją w idee – dzięki porozumieniu osiągniętemu w naszej społeczności językowej 
i utrwalonemu we wzorach naszej mowy. Porozumienie to jest, rzecz jasna, ukryte i nigdzie nie wyrażone, 
ale nie da się go uniknąć; nie możemy rozmawiać bez odwoływania się do organizacji i klasyfi kacji danych, 
które ono przewiduje” [B. Lee Whorf: Science and Linguistics, „Technology Review” 1940, nr 42 (6), s. 213–
214, cytat w przekładzie Rafała Kusia, patrz: http://venus.va.com.au/suggestion/sapir.html].

14 Oczywiście o nowe zapożyczenia angielskie, które zapewne, kiedy moda na metal przeminie, szybko 
zanikną. Póki co jednak leksykalizują się, o czym świadczą spolszczenia pisowni, przybieranie paradygma-
tów fl eksyjnych, tworzenie wyrazów pochodnych, np: blek metal, blekowiec, blekowy, hejwi metal, black/
blacka lub blacku, blackowiec, blackowy, doomowo, doomowy itd.

15 Leksyka to „zbiór wszystkich możliwych słów” danego języka, w odróżnieniu od „konkretnego zbio-
ru słów jakiegoś autora, mówiącego, tekstu, fragmentu tekstu itd.”, czyli słownika. Rozróżnienie leksyki 
i słownika pozwala na rozpatrywanie słownictwa w kontekście rozróżnienia na langue i parole. Defi nicja 
Władysława Miodunki [W. Miodunka: Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, 
Kraków 1980, s. 51].
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tekst (grupa podobnych tekstów) czerpie z zasobu leksykalnego trochę inny zestaw wy-
razów. 

W przypadku naszych trzech prób sytuacja wygląda następująco. W próbie zaczerp-
niętej z pism dla dziewcząt [D.] wyodrębniono 17 222 jednostki leksykalne (wyrazy 
pospolite wraz z zapożyczeniami z języków obcych, środki zespolenia, modulanty, wy-
krzykniki oraz osobno notowane frazeologizmy), w próbie pobranej z pism muzycznych 
dla nastolatków [F.] – 16 954, z fanzinów metalowych [M.] – 15 529. 

W próbie D. 5806 (tj. prawie 34%) jednostek leksykalnych ma charakter względ-
nie ekskluzywny (nie występują w F. i M.); w F. – 5016 (niespełna 30%) – nie wystę-
pują w próbach D. i M., w M. – naliczyłem 5734 (blisko 37%) jednostek nieobecnych 
w D. i F. Najmniej leksykalnie oryginalne na tle piśmiennictwa dla młodzieży są więc 
pisma dla nastoletnich fanów, a najbardziej – ziny metalowców. 

Mają więc nasze zespoły tekstów znacząco różnoraki zestaw wyrazów – bo poza 
słownictwem dla siebie właściwym, ekskluzywnym, każdy czerpie z leksyki także 
słownictwo wspólne dla wszystkich tekstów polskich (wspólnoodmianowe16 lub atema-
tyczne17). I tylko trochę różnoraki – bo z drugiej strony każda grupa tekstów, dobrana 
nieprzypadkowo, współtworząca daną odmianę języka (lub upodobniająca swój język 
do niej), bądź/i poświęcona konkretnym tematom, operuje słownictwem swoistym (pro-
fesjonalnym, erudycyjnym, ekspresywnym) i tematycznym, które inne grupy tekstów 
mogą zawierać w stopniu niewielkim lub zerowym. 

Owe tekstowe „delegacje” całości leksyki tworzą więc, jak podejrzewam, lokalne 
wcielenia JOS – pojęciowe szkielety, na których są budowane obrazy świata, swoiste 
dla konkretnych tekstów lub ich grup. Ów pojęciowy szkielet postanowiłem nazwać 
tekstowym obrazem świata [TOS] i – w nawiązaniu do podanej na początku niniejszego 
wstępu defi nicji językowego obrazu świata [JOS] – tak określić:

Tekstowy obraz świata (występujący na poziomie parole) jest swoistą, dokona-
ną w konkretnym tekście – lub w zespole tekstów – realizacją językowego obrazu 
świata (występującego na poziomie langue), a więc jest zbiorem prawidłowości wy-
nikłych z preferowania w danym tekście lub zespole tekstów określonych konstruk-
cji fl eksyjnych, słowotwórczych, składniowych, a przede wszystkim – określonego 
słownictwa. Tekstowy obraz świata wskazuje na dominujący w danym tekście (ze-
spole tekstów) pogląd na temat istnienia i funkcjonowania poszczególnych składni-
ków świata, ich związków oraz wzajemnych proporcji, a więc na takie rozumienie 

16 Andrzej Markowski zaznacza: „przez odmianę leksykalną należy rozumieć zbiór (układ? system?) 
wszystkich jednostek leksykalnych, używanych w procesach komunikacyjnych przez członków określonej 
grupy społecznej, pozostających w pewnych stosunkach nadawczo-odbiorczych [...] to zbiór wszystkich jed-
nostek leksykalnych, używanych przez nadawcę w danej sytuacji komunikacyjnej, a nie tylko zbiór »wyra-
zów nacechowanych«, »charakterystycznych dla tej grupy«, »profesjonalizmów« itd. [...] słownictwo odmian 
leksykalnych jest wewnętrznie niejednorodne: składa się z dwóch warstw, tj. tej, która pozwala mówić o od-
rębności danej odmiany, i tej, która pozwala zaliczyć daną odmianę do nadrzędnego (abstrakcyjnego) »sy-
stemu leksykalnego języka polskiego«”. [A. Markowski: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, 
Warszawa 1990, t. I, s. 9]. Słownictwo wspólnoodmianowe tworzy warstwę wspólną dla wszystkich odmian 
i charakteryzuje się nieerudycyjnością, niespecjalistycznością, nieekspresywnością [zob. A. Markowski, 
op.cit., t. I, s. 25]. Słownictwo swoiste – tworzy warstwę różnicującą.

17 Wyjaśnienie terminu – patrz rozdział I, przypis 25 i fragment tekstu głównego, do którego ów przypis 
się odnosi.
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organizacji świata, panujących w nim hierarchii i wartości, które jest preferowane 
przez nadawcę danego tekstu i akceptowane przez użytkowników tegoż tekstu.

Owe tekstowe obrazy świata spróbuję w badanym materiale wyodrębnić18, wskazać 
różnice między nimi, udowodnić, że istnieją, a zatem dowieść, że każda grupa tekstów, 
posiadając swoiście dobraną leksykę i równie swoiście ją wykorzystując, swój teks-
towy świat buduje inaczej niż inne grupy. Należy przy tym pamiętać, że są te grupy 
reprezentacjami tekstów medialnych, więc te światy mają duże znaczenie i żywotność, 
proporcjonalne do nakładów czasopism oraz okresu ich ukazywania się.

Leksykalna oryginalność tekstu, którą zajmowałem się trzy akapity wyżej, może być 
jednak kwestią jego formy, a nie prezentowanych przezeń treści, i w gruncie rzeczy sła-
bo informować o tekstowym obrazie świata, przejawiającym się w nim. Wszak można 
mówić o czymś, dobierając wyrazy rzadkie – i wówczas tekst poruszający dany zestaw 
tematów będzie miał większy procent słownictwa ekskluzywnego niż inny tekst, prezen-
tujący tenże zestaw za pomocą słów utartych. Zarysy tekstowego obrazu świata [TOS] 
zależą głównie od tematyki tekstu oraz od ilości miejsca poświęconego w tekście na po-
szczególne działy tejże tematyki, a zatem od tego, ile miejsca poświęcono w tym tekście 
na odnoszenie się do rozmaitych fragmentów rzeczywistości.

Ustalenie zarysów TOS obecnego w próbie wymaga precyzyjnej, ilościowej i jakoś-
ciowej analizy jej słownictwa. Badaniem treści poszczególnych leksemów (więc i ich 
tekstowych realizacji) zajmują się głównie semantycy, ja (nie rezygnując jednak niekie-
dy z pogłębionych analiz znaczeniowych) zajmę się przede wszystkim aspektami iloś-
ciowymi.

W związku z tym przyjdzie mi rozstrzygnąć:
1) Co będzie mierzone.
2) Jak przedstawić wyniki, tzn. na jakie grupy tematyczne podzielić słownictwo 

trzech prób (innymi słowy: jak, według kryterium treściowego, merytorycznego „po-
dzielić świat na części”).

Zajmę się tym w rozdziale I, gdzie również skrótowo opiszę najbliższą mi tradycję 
badawczą.

Przedstawię następnie różnice pomiędzy trzema uogólnionymi tekstowymi obrazami 
świata, charakterystycznymi dla trzech wybranych prób tekstów z czasopism [w roz-
dziale II], a w dalszych rozdziałach rozważę pewne aspekty szczegółowe tych obrazów 
świata, kolejno związane z: 

– różnicami w rysowaniu w nich ogólnego obrazu ludzkiej psychiki [rozdział III]; 
– różnicami w przedstawianiu w nich ciała ludzkiego [rozdział IV] i jego fi zjologii 

[rozdział V]; 
– różnicami w postrzeganiu wartości dla ludzi cennych oraz odmiennościami w obra-

zie ludzkiego myślenia [rozdziały VI i VII]; 
– wizją ludzkiej obecności w życiu społecznym oraz – co istotne w wypadku pism 

młodzieżowych – w szkole [rozdział VIII].
Do pracy są dołączone: kilkusetstronicowa alfabetyczna lista frekwencyjna, obszer-

ny słownik tematyczno-frekwencyjny, listy rangowe.

18 Por. także: D. Kępa-Figura, P. Nowak: Językowy obraz świata a medialny obraz świata, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2006, nr 1–2, s. 51–62.





Rozdział I. Przyjęte założenia i uwzględnione tradycje badawcze

1. O ogólnym zarysie tekstowej rzeczywistości

W przypadku pojedynczego tekstu, mającego początek, zakończenie i „trzy jedności” 
(tego, kto mówi, do kogo się mówi oraz o czym się mówi)1, jego rzeczywistość wyzna-
czamy podobnie jak rzeczywistość dzieła literackiego – linearnie rozmieszczone zdania 
tekstu grupując w trakcie lektury według tego, o czym mówią. Wyodrębniamy więc 
fragmenty tekstu współtworzące poszczególne motywy tematyczne, zapamiętujemy ich 
treść i stopniowo budujemy sobie „w głowie” fi gury znaczeniowe, takie jak: narrator, 
bohaterowie wydarzeń, same wydarzenia i ich przyczynowo-skutkowe łańcuchy, jak 
również miejsce (przestrzeń) i czas przebiegu akcji; z kolei, łącząc z sobą ideowe sensy 
epizodów, domyślamy się problemów poruszanych przez autora. 

Natomiast treści czasopisma są podane w sposób niesłychanie sfragmentowany i aby 
ustalić zarysy obrazu rzeczywistości w nim obecnej, musimy sięgnąć do procedur anali-
zy zawartości prasy (mediów, dokumentów)2: wydzielić reprezentatywną próbę nume-

1 Por. M. Głowiński i in.: Słownik terminów literackich, Warszawa 1976, oraz S. Jaworski: Słownik szkol-
ny. Terminy literac kie, Warszawa 1990. Jeśli chodzi o zagadnienia budowy dzieła literackiego, czerpię z sze-
roko znanych idei Romana Ingardena, w latach trzydziestych XX wieku wyłożonych w jego fundamental-
nych pracach: O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i fi lozofi i literatury 
i O poznawaniu dzieła literackiego oraz z późniejszych koncepcji Henryka Markiewicza – zawartych zwłasz-
cza w stosownym rozdziale jego Głównych problemów wiedzy o literaturze [tu i przy następnych tytułach – 
szczegółowe dane bibliografi czne zawarto w Bibliografi i]. 

2 Za twórcę tej metody, defi niowanej przez niego jako „a research technique for the objective, systematic, 
and quantitative description of the manifest content of communication” („technika badawcza służąca obiek-
tywnemu, systematycznemu i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikacji” [B. Berelson: Content 
Analysis in Communication Research, New York 1952, tu s. 18, cytat tłumaczyła M. Lisowska-Magdziarz]), 
uważa się powszechnie Bernarda Berelsona. Jako ważnych poprzedników i następców tego badacza wymienia 
się: Paula Lazarsfelda (współautor – obok Berelsona – pierwszego wydania Content Analysis in Communication 
Research z 1948 roku), Harolda D. Lasswella [patrz przypis 32 do tego rozdziału], Ole Holsti’ego [Content 
Analysis for the Social Sciences and Humanities, Reading 1969], Ithiel de Sola Pool [(red.): Trends in Content 
Analysis, Urbana 1959], George’a Gerbnera [patrz przypis 30 do tego rozdziału], Klausa Krippendorffa 
[Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, Beverly Hills 1980], Kimberly A. Neuendorf [The 
Content Analysis Guidebook, Newbury Park 2001], Karla Erika Rosengrena [Advances in content analysis, 
Beverly Hills 1981]. Ważnymi pracami zbiorowymi prezentującymi tę metodę były np.: H.D. Lasswell, 
D. Lerner, I. de Sola Pool: The Comparative Study of Symbols, Stanford 1952; G. Gerbner, O. Holsti, 
K. Krippendorff, W.J. Paisley, Ph.J. Stone (red.): The Analysis of Communication Content. Developments in 
Scientifi c Theories and Computer Techniques, New York 1969; T. van Dijk (red.): Discourse and Communication. 
New Approaches to the Analyses of Mass Media Discourse and Communication, Berlin 1985. 

W Polsce za prekursorki tej metody uważa się Antoninę Kłoskowską [Modele społeczne i kultura maso-
wa, „Przegląd Socjologiczny” 1959, nr 2, s. 46–71] oraz Irenę Tetelowską [Analiza i ocena treści dzienników, 
„Zeszyty Prasoznawcze” 1960, nr 1–2] (na ten temat por. W. Pisarek: Analiza zawartości prasy: drogi rozwo-
ju, „Zeszyty Prasoznawcze” 1983, nr 2, s. 5–16). O ile badania Ireny Tetelowskiej stoją u początków rozwo-
ju w Polsce zarówno analizy zawartości jako całości, jak i jej politologicznego nurtu, to Antonina Kłoskowska 
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rów tegoż czasopisma, ustalić, co będzie mierzone (liczba wybranych słów, osób, gatun-
ków wypowiedzi, tematów) i w jakich jednostkach (mogą być nimi: centymetr kwadratowy 
tekstu, akapit, wielokrotność pojawiania się tematu lub nazwy własnej itd.)3. Ponieważ 
tematy, sposób ich ujęcia, zarysowywane sylwetki osób, gatunki tekstów powtarzają się 
w periodykach – najważniejszy staje się aspekt ilościowy: element częściej się pojawia-
jący jest w rzeczywistości medialnej ważniejszy niż ten rzadszy. To podejście przeciw-
stawne np. literaturoznawczemu, bo literaturoznawca bada na ogół niepowtarzalne, ory-
ginalne fenomeny4 (bohater utworu, maniera językowa pisarza itd.). 

Jednostkę analizy (słowo, temat, postać itd.) dobieramy w zależności od tego, jaki cel 
chcemy osiągnąć: jeśli np. ustalamy ranking popularności polityków – to liczymy poja-
wianie się ich nazwisk oraz powierzchnię akapitów, im poświęconych. W przypadku 
badań tzw. „geopolitycznego obrazu świata” sprawdzamy głównie, o jakich krajach naj-
częściej się pisze w prasie, jak i w jakim kontekście. 

Pytanie brzmi: jaki obraz będzie można uzyskać, badając duże zespoły tekstów pra-
sowych, jeśli jednostkami analizy (a zarazem pomiaru) uczynimy wyrazy niebędące 
imionami własnymi? 

Otóż wydaje się, że zaobserwujemy przejawiające się w tych zespołach ogólne zarysy 
obrazu rzeczywistości wyabstrahowanego z geografi cznych, historycznych i perso-
nalnych realiów – obrazu składającego się zatem z przedmiotów, cech, procesów, treści 
emocjonalnych, zmysłowych, myślowych i oceniających, następnie z czynności, sub-
stancji, części ciała, zarysów realiów i narzędzi przestrzennych oraz czasowych itd., itp. 
Można, innymi słowy, prowadząc te badania, ustalić, jakie jest przejawiające się w da-
nym zespole tekstów ogólne pojęcie o rzeczywistości i hierarchii ważności jej ele-

zapoczątkowała zwłaszcza nurt analiz kultury masowej (patrz także jej praca: Kultura masowa we Francji. 
Francuska sentymentalna prasa kobieca, „Przegląd Socjologiczny” 1960, t. XVI, z. 1). Nurt ten, do którego 
w zasadzie należy moja praca, od dawna jest obecny w badaniach na Zachodzie (tj. przynajmniej od wydania 
pozycji: B. Rosenberg i D.M. White: Mass Culture. The Popular Arts in America, Illinois 1958; po polsku 
opublikowano fragment tej książki: P. Johns-Heine i H.H. Gerth: Wartości lansowane w utworach literackich 
drukowanych w periodykach masowych w latach 1921–1940 [w:] Teoria i metodologia badań nad prasą za 
granicą (przekłady), 3. Analiza zawartości, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa” – Materiały, z. 13, 
Kraków 1970, s. 63–74). 

Szczegółowy, polski wykład tej metody znajduje się w trzech podręcznikach: podstawowej pracy 
W. Pisarka: Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, oraz M. Lisowskiej-Magdziarz: Analiza zawartości me-
diów. Przewodnik dla studentów, wersja 1.1, „Zeszyty Wydziałowe IDiKS UJ”, nr 1, Kraków 2004 i S. Pa-
muły: Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach, Częstochowa 1996. 
T. Goban-Klas poświęcił jej dziewiąty rozdział swojego kompendium: Media i komunikowanie masowe. 
Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 1999. 

Walery Pisarek defi niuje tę metodę następująco: „analiza zawartości jest zespołem różnych technik syste-
matycznego badania strumieni lub zbiorów przekazów, polegającego na możliwie obiektywnym (w praktyce 
zwykle: intersubiektywnie zgodnym) wyróżnieniu i identyfi kowaniu ich możliwie jednoznacznie skonkrety-
zowanych, formalnych lub treściowych, elementów oraz na możliwie precyzyjnym (w praktyce zwykle: iloś-
ciowym) szacowaniu rozkładu występowania tych elementów i na głównie porównawczym wnioskowaniu, 
a zmierzającego przez poznanie zawartości przekazów do poznania innych elementów i uwarunkowań pro-
cesu komunikacyjnego” [W. Pisarek: Analiza zawartości prasy, s. 45].

3 Zob. W. Pisarek: op.cit., s. 69–88.
4 Prasoznawca na ogół więc nie stosuje analizy hermeneutycznej, fenomenologicznej, „rozumiejącej” 

w rozumieniu np. Hansa-Georga Gadamera. Na temat możliwości lub niemożliwości pogodzenia metod ba-
dań fenomenologicznych i ilościowych – patrz: J. Kołodziej: Opozycja czy możliwość koegzystencji?, 
„Zeszyty Prasoznawcze” 1990, nr 3–4, s. 5–19.
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mentów [TOS], które to ustalenie będzie miało głównie znaczenie antropologiczne, pe-
dagogiczne, socjologiczne (zwłaszcza jeśli odpowiednio dobierzemy rodzaj tekstów 
i cząstkowe cele badań).

Owo „ogólne pojęcie” będzie wypadkową: A) lokalnego wcielenia JOS – pojęciowe-
go szkieletu, o którym decyduje sam zestaw leksemów obecny w konkretnym czasopi-
śmie, ich grupie lub typie (przede wszystkim z racji używania przez redakcje danej pod-
odmiany polszczyzny czy realizowania danego stylu), oraz B) różnic ilościowych 
w używaniu tych samych leksemów – różnic charakterystycznych dla poszczególnych 
tytułów lub ich grup. Te odmienności będą z kolei uwarunkowane głównie zaintereso-
waniami tematycznymi (merytorycznymi) pisma, a w mniejszym stopniu różnicami sty-
listycznymi, bo wyrazów stylistycznie nacechowanych z reguły jest w tekście wyraźnie 
mniej niż nienacechowanych. 

By zatem ustalić „ogólny, wyabstrahowany z geografi cznych, historycznych i perso-
nalnych realiów zarys rzeczywistości” charakterystyczny dla zespołu tekstów danego pis-
ma lub pism (tekstowy obraz świata, TOS), należy, w ramach czynności zmierzających do 
tego ustalenia: 1. sporządzić frekwencyjną listę wyrazów tworzących ów zespół tekstów 
(oczywiście na przykładzie próby), odrzucić nazwy własne (ewentualnie odpowiednio je 
otagować), a spośród pozostałych wyrazów wybrać leksemy samoznaczące, spośród nich 
zaś – nazywające5 (rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, czasowniki), powtarzające się 
przynajmniej dwukrotnie; 2. wybrane wyrazy poklasyfi kować na grupy tematyczne. 

Następnie należy – to już czynność 3. – policzyć użycia wyrazów wchodzących 
w skład grup, tj. wyrazów z mocy swego znaczenia leksykalnego odnoszących się do 
tematu (arbitralnie określonego działu rzeczywistości konstytuującego grupę) lub – 
mówiąc inaczej – tworzących pole tematyczne6. Kiedy porównamy te liczby (czyn-

5 Terminologia za: S. Urbańczyk (red.): Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław 1978, hasło 
R. Laskowskiego: Znaczeniowa klasyfi kacja wyrazów; por. także: W. Pisarek: Nowa retoryka dziennikarska, 
Kraków 2002, rozdział Zróżnicowanie słownictwa, s. 59–77; oraz odnośne hasła z: K. Polański (red.): 
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2, Wrocław 1999. Oczywiście wśród zasadniczo pominiętych 
mogą się znaleźć wyjątki, które z pewnych względów należy ująć w klasyfi kacji. 

6 Pojęcie pola tematycznego można tu zdefi niować za Teresą Smółkową jako „grupę wyrazów powiąza-
nych odniesieniem do tego samego odcinka rzeczywistości” [T. Smółkowa: Neologizmy we współczesnej 
leksyce polskiej, Kraków 2001, s. 99]. Choć określenie „pole” kojarzy się zwykle z „polem wyrazowym”, 
„znaczeniowym”, „semantycznym” badającym wzajemne powiązania znaczeń wyrazów bliskoznacznych 
albo łączliwość danego leksemu [por. R. Tokarski: Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze), 
Warszawa 1984; D. Buttler: Koncepcje pola znaczeniowego, „Przegląd Humanistyczny” 1967, nr 2, s. 41–59; 
W. Pisarek: Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pamiętnik Literacki”, 
LVIII, 1967, z. 2, s. 493–516], w tym wypadku wydaje się jednak także adekwatne. Rzeczywistość realną 
zazwyczaj odbieramy jako logiczną, zhierarchizowaną: tematy dzielą się na kategorie i podkategorie, wybór 
jednej pociąga za sobą zmiany w defi niowaniu całego układu (np. kolej można zaliczać do instytucji lub 
środków transportu, a podzielić na linową i szynową; pociągi na: osobowe i towarowe; wąskotorowe i szero-
kotorowe; osobowe, przyśpieszone, ekspresy, superekspresy – podziały się krzyżują lub w sobie zawierają. 
Przywołanie konkretnego terminu sugeruje wybór jednego z podziałów i interpretowanie zjawiska zgodnie 
z jego możliwościami). Sądzę także, że należy się jeszcze przypatrzyć możliwości „powiązania odniesie-
niem”. Odniesienie może – moim zdaniem – polegać albo na oznaczaniu przez wyraz danego fragmentu 
rzeczywistości, albo na byciu przezeń wskazaniem na jakąś sferę rzeczywistości, do której zalicza się pojęcie 
oznaczane. Na przykład nos denotuje konkretną część twarzy, ale również jest wskazaniem leksykalnym na 
strefę twarzy, całą istotę żywą, itd. W terminologii twórców Słowosieci można powiedzieć, że między słowa-
mi nos i twarz zachodzi relacja cząstkowości. Nos jest meronimem twarzy, a twarz holonimem nosa [por. 
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ność 4.), zobaczymy, które elementy tekstowej rzeczywistości danego pisma są waż-
niejsze, a które mniej ważne7.

2. Trudności klasyfikacji (zwłaszcza tematycznej)

Sformułowany wyżej „przepis” brzmi prosto, ale wymaga sporo pracy i podjęcia paru 
istotnych decyzji teoretycznych, z czym następująco sobie poradziłem.

Przede wszystkim zliczałem użycia wyrazów rozumianych potocznie jako: „naj-
mniejsze znaczące jednostki języka, wykazujące samodzielność składniową”8, a ściślej 
mówiąc – rozumianych jako leksemy, czyli jednostki słownikowe posiadające znaczenie 
takie, jak ujęte (lub – w świetle posiadanego przeze mnie materiału – powinno być ujęte) 
w słownikach języka polskiego. Główną pomocą leksykografi czną, która posłużyła mi 
do weryfi kacji znaczeń wyrazów z moich list frekwencyjnych, był Słownik współczesne-
go języka polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja [Warszawa 1996]9. 

Niekiedy dany wyraz dopiero po przeanalizowaniu kontekstu dawał się rozpoznać 
jako konkretna część mowy – np. w przypadku form biedny, chory, mogących przybrać 
zarówno znaczenie rzeczownika (Biedni nie mają co jeść. Chorzy leżą w szpitalu), jak 

M. Piasecki: Cele i zadania lingwistyki informatycznej, http://plwordnet.pwr.wroc.pl/main/?cat=general, 
s. 24 i koniec podrozdziału 4 niniejszego rozdziału].

7 Sądzę, że mogę powtórzyć za Walerym Pisarkiem: „Deklarując się jako zwolennik ilościowych metod 
w badaniach stylistycznych i broniąc tezy, że wszelkie różnice między wszelkimi tekstami, jakie zostały wy-
produkowane lub mogą być wyprodukowane w danym języku, sprowadzają się do różnic częstotliwości uży-
cia w nich wyrazów i ich połączeń, przeciwstawiam się ograniczaniu charakterystyki stylistycznej tekstu do 
opisów statystycznych. Opowiadając się za koniecznością weryfi kacji ilościowej wszystkich sądów o języku, 
opartych na subiektywnym wrażeniu badacza, sądzę jednocześnie, że przekształcenie stylistyki ilościowej 
w statystykę stylistyczną jest niewskazane. Znaczna większość bowiem wykrywanych często statystycznych 
prawidłowości językowych grzeszy zbyt wielką tolerancją lub brakiem wyrazistości. […] Użyte już powyżej 
wielokrotnie określenie »ilościowy« oznacza »oparty na liczeniu« i nie należy go rozumieć jako opozycji do 
»jakościowy«, to znaczy »odnoszący się do jakości«. Jeżelibyśmy koniecznie chcieli przymiotnikowi »iloś-
ciowy« przeciwstawić przymiotnik o odwrotnym znaczeniu, mógłby to być przymiotnik »subiektywny« czy-
li »oparty na poczuciu podmiotu poznającego«. A więc ilościowy = oparty na liczeniu = obiektywny versus 
subiektywny = oparty na jednostkowym poczuciu”. [W. Pisarek: Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości 
– komentarze – reportaże, Kraków 1972, s. 12–13]. Także i mnie chodzi głównie o zastąpienie sądów typu 
„częściej, na ogół występuje to i to” precyzyjniejszymi. W przeciwieństwie jednak do Walerego Pisarka zaj-
muję się tu nie badaniami stylistycznymi, ale treściowymi, tematycznymi.

8 S. Urbańczyk (red.): Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław 1978, hasło Romana Laskowskiego: 
Wyraz.

9 B. Dunaj i in.: Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996 – cytaty oznaczone [Swjp BD]. 
Ponadto sięgałem do następujących słowników: J. Anusiewicz i J. Skawiński: Słownik polszczyzny potocznej, 
Warszawa–Wrocław 1996; W. Doroszewski i in.: Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa 1997 (wersja 
elektroniczna) – cytaty oznaczone [Sjp WD]; M. Grochowski: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, 
Warszawa 1995; S. Kania: Słownik argotyzmów, Warszawa 1995; W. Lubaś (red.): Słownik polskich lekse-
mów potocznych, t. I–III: A–J, Kraków 2001 i nast.; A. Markowski (red.): Nowy słownik poprawnej polszczy-
zny PWN, Warszawa 1999; E. Polański (red.): Nowy słownik ortografi czny PWN wraz z zasadami pisowni 
i interpunkcji, Warszawa 1996; E. Sobol (red.): Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2002; 
J. Stanisławski: Wielki słownik angielsko-polski, Warszawa 1975; M. Szymczak i in.: Słownik języka polskie-
go, t. 1–3, Warszawa 1983 – cytaty oznaczone [Sjp MS]; J. Tokarski i in.: Słownik wyrazów obcych PWN, 
Warszawa 1980; J. Wawrzyńczyk: Słownik bibliografi czny języka polskiego. Wersja przedelektroniczna, t. 1, 
Warszawa 2000 oraz wersja internetowa. 
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i przymiotnika (Biedne koty nie mają co jeść. Chorzy ludzie leżą w szpitalu). Ponadto 
dana forma wyrazowa mogła służyć leksemowi od dawna utrwalonemu w słowniku lub 
powstałemu na jego bazie neosemantyzmowi (dymić znaczy „wydzielać dym”, ale rów-
nież „awanturować się”); zdarzała się homonimia. Na koniec wyraz mógł być w tekście 
metaforycznie użyty10, ale – jak się rzekło – interesowało mnie jego znaczenie słowniko-
we, więc na ten fakt zwracałem uwagę tylko w szczególnych przypadkach. 

Również przydzielenie wyrazów do określonej kategorii tematycznej – kiedy już zo-
stał opracowany ich zestaw – nastręczało niekiedy trudności. Przykładowo, przymiotnik 
czysty może zostać zaliczony do kategorii tematycznej: „Zdrowie i higiena” (czysta pod-
łoga), „Moralność” (czyste, wstydliwe dziewczę; sprawa jest czysta) lub „Estetyka” (czy-
sty dźwięk skrzypiec). Wiele leksemów obsługiwało różne kategorie i ich frekwencja czy 
raczej frekwencje ich odmian znaczeniowych zostały doliczone do tychże kategorii – 
taka decyzja wiązała się oczywiście ze skrupulatną analizą kontekstów.

Są to kłopoty typowe dla badaczy opracowujących podziały tematyczne słownictwa 
i rozmaicie bywały rozwiązywane. Na przykład Andrzej Markowski, ustalając leksykę 
wspólną różnym odmianom polszczyzny, posłużył się skomplikowanymi testami skła-
dniowo-semantycznymi11, nie mogąc problemu rozstrzygnąć tylko na podstawie metody 
statystyczno-frekwencyjnej.

Swoje wątpliwości przedstawił następująco: 

Maszynowe opracowywanie danych do list frekwencyjnych języka polskiego wymagało […] 
przyjęcia asemantycznej, linearnej defi nicji wyrazu w słowniku frekwencyjnym. Wyraz jest w nim 
traktowany – mówiąc w pewnym uproszczeniu – jako ciąg liter od przerwy do przerwy w tekście. 
Nie jest więc w tym wypadku możliwe wydzielanie i rozróżnianie znaczeń tak tekstowo rozumia-
nych wyrazów. Jest to dla interesującego nas typu badań przeszkoda nie do pokonania. Informacja 
o tym, że np. hasła pysk i płaszcz mają frekwencję X i Y, jest dla naszych rozważań bezużyteczna, 
skoro liczba ta obejmuje zarówno użycie wyrazów pysk i płaszcz w tych znaczeniach, w których 
jako wspólne wchodzą w skład interesującej nas leksyki (np. „pysk 1. ‘przednia część głowy zwie-
rząt z ich ustami i nosem’, płaszcz 1. ‘długie okrycie noszone na ubranie’”), jak i w znaczeniach 
ograniczonych odmianowo („pysk 2. ‘twarz /obraźliwie/’, płaszcz 2. ‘zewnętrzna warstwa skorupy 
ziemskiej’”). Informacja o tym, że np. rzeczownik dom albo czasownik kłaść mają określoną fre-
kwencję, nie pozwala zorientować się, w którym ze znaczeń – a każdy z tych wyrazów co najmniej 
w dwóch znaczeniach wchodzi do kręgu wyrazów wspólnych – są one używane częściej, co być 
może miałoby związek z hierarchią tych znaczeń.

Wyzyskanie metody statystyczno-frekwencyjnej do poszukiwania wyrazów wspólnych i do ich 
charakteryzowania należy więc odłożyć do czasu, kiedy słownik frekwencyjny będzie obejmował 
wyrazy wydzielone na zasadach semantycznych, choćby w przybliżeniu podobnych do tych, które 
stosuje się w niniejszych rozważaniach leksykalnych12.

W rezultacie dla potrzeb swojej klasyfi kacji uznał każdą odmianę znaczeniową za 
osobny wyraz, którego znaczenie już bez przeszkód defi niował.

Minęło parę lat i rozwój oprogramowania doprowadził do powstania konkordanse-
rów, pozwalających w sposób błyskawiczny wyodrębnić z korpusu tekstów daną formę 

10 Oczywiście chodzi o świadome użycie tropu, a nie o tzw. „utartą metaforę”, bo ta współdecyduje 
o znaczeniu słownikowym, związanym z odmianami znaczeniowymi leksemu.

11 Por. A. Markowski: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. I, s. 27–65, tj. część II: 
Wydzielanie słownictwa wspólnego z zasobu leksykalnego polszczyzny. Zasady ustalania zakresu materiału.

12 A. Markowski: op.cit., t. I, s. 32.
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wyrazową i pokazać jej konteksty13, więc powstanie takiego słownika stało się możliwe 
(uważam swoją pracę za krok w tym kierunku14), nadal jednak byłoby niezwykle praco-
chłonne. Ale możliwość bieżącego tworzenia konkordancji danego wyrazu pozwoliła 
stwierdzić, że obawy Markowskiego w pewnym stopniu się nie potwierdziły. W korpusie 
tekstów przeznaczonych dla określonych odbiorców wyrazy przejawiają skłonność 
do przybierania konkretnej odmiany znaczeniowej. 

Na przykład słowo płaszcz w 4 zbiorach tekstów, liczących w sumie 1 000 000 sło-
woform (3 korpusy będące materiałem tej pracy plus liczący 250 000 słowoform zbiór 
tekstów z pism punkowych), wystąpiło 12 razy w znaczeniu „okrycie wierzchnie”, a tyl-
ko 2 – w znaczeniu „osłona” (nie kuli ziemskiej, a biologicznej komórki). Natomiast 
wyraz pysk w dwóch korpusach prasy komercyjnej wystąpił łącznie tylko 2 razy jako 
część łba zwierzęcia, zaś w prasie undergroundowej 2 razy w tymże znaczeniu, a 4 – 
w znaczeniu: „twarz ludzka”. W prasie komercyjnej tej odmiany znaczeniowej przyjąć 
nie mógł, bo nie pozwoliłaby na to norma stylistyczno-redakcyjna.

Przykłady dalsze: wyraz rączka miał 5 użyć w prasie komercyjnej i zawsze znaczył 
„mała ręka”, a nie – „uchwyt”. Rzeczownik stopa w prasie dla dziewcząt wystąpił 48 
razy, w tym tylko raz w znaczeniu „podstawa, dolna część urządzenia” (stopa od żelaz-
ka). W prasie muzycznej dla nastolatków na 17 użyć 10 razy oznaczał daną część ciała 
(6 razy – miarę długości, 1 raz – podstawę). W fanzinach metalowych, kwestiami cieles-
nymi niezbyt zainteresowanych – na 5 użyć słowo stopa tylko raz oznaczało część ciała, 
a w reszcie wypadków – rodzaj bębna. 

W sumie tendencja w każdym korpusie jest dobrze widoczna. Na dodatek nie należy 
zapominać, że wszystkie odmiany znaczeniowe słów płaszcz, rączka, stopa zachowują 
wciąż łączność (nie byłyby bez tego odmianami) i w zasadzie mogą zostać potraktowa-
ne jako metafory. Jeszcze inny przykład: dom w tekstach prasy dziewczęcej występuje 
w znaczeniu „budynek” niespełna 30 razy na 319 użyć, a w korpusie zinów metalowych 
– 5 razy na 61 użyć (przy tym w korpusie pism dla dziewcząt dom rozumiany jako miej-
sce zamieszkania i rodzina – występuje 243 razy, a rozumiany jako instytucja ponadro-
dzinna – np. dom kultury – 18 razy. W korpusie fanzinów metalowych analogiczna fre-
kwencja wynosi – 54 i 5 razy).

Przykłady można mnożyć. Choć w różnych korpusach tekstów struktura znaczenio-
wa danego leksemu jest raczej taka sama, to inna bywa w każdym z dostatecznie od-
miennych korpusów częstotliwość sięgania do rozmaitych odmian znaczeniowych tegoż 
leksemu.

Sumując: przy klasyfi kacji tematycznej rzeczowniki, leksemy o bardzo konkretnych 
znaczeniach traktuję zgodnie z ich znaczeniem dominującym: tzn. albo wymienionym 
w słownikach jako pierwsze, albo wyraźnie przeważającym ilościowo w korpusie, co 
nie przeszkadza precyzyjniejszemu spojrzeniu, kiedy zachodzi taka potrzeba.

13 Posługuję się programem Mono Conc Pro Version 1.0 (Build 209) Michaela Barlowa [1996, 1999].
14 Warto w tym miejscu wspomnieć o ostatniej próbie stworzenia polskiego słownika frekwencyjnego, tj. 

pracy: I. Kurcz, A. Lewickiego, J. Sambor, K. Szafrana, J. Woronczaka: Słownik frekwencyjny polszczyzny 
współczesnej, t. 1, 2, Kraków 1990, zawierającej także materiał z pracy H. Zgółkowej: Słownictwo współ-
czesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rangowa, Poznań 1983.
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Czasowniki natomiast były zaliczane do swoich kategorii tematycznych wyłącznie 
na podstawie bardzo ogólnego znaczenia15, wspólnego wszystkim odmianom znaczenio-
wym leksemu. Kategorie i podkategorie obsługiwane głównie przez czasowniki były 
wobec tego zakreślane dość ogólnie. Jak wiadomo, np. widzieć może oznaczać tyle co 
1. ‘postrzegać coś oczami’, 2. ‘spotykać kogoś’, 3. ‘rekonstruować w pamięci obraz cze-
goś’, 4. ‘uświadamiać sobie coś’, 5. ‘uważać za kogoś’ [Swjp BD], zawsze jednak będzie 
oznaczać aktywność poznawczą, w sposób dosłowny lub przenośny realizowaną za po-
mocą wzroku. 

Przymiotniki i przysłówki liczyłem łącznie w ramach danych kategorii (jako lekse-
my oznaczające cechy przedmiotów, zjawisk, procesów i czynności) i klasyfi kowałem 
zgodnie ze znaczeniem najczęściej występującym.

Wyrazy ekspresywne, jeśli przybierały formę lub składniową funkcję którejś z czte-
rech interesujących mnie części mowy (a diabli!, bomba!), były zaliczane do kategorii 
tematycznych i liczone razem z innymi wyrazami je konstytuującymi16. Jeśli nie – jak 
np. ach!, a co? jeb! – były ignorowane.

Ostatnie założenie, mające wpływ na dobór leksemów, które miały być sklasyfi ko-
wane tematycznie – brzmiało: muszą w którymś ze zbiorów powtarzać się przynajmniej 
3 razy, czyli nie mogą należeć do wyrazów bardzo rzadkich17. 

Konstruując ogólną tematyczną panoramę danej grupy pism, nie wziąłem więc pod 
uwagę, po pierwsze, wszystkich wyrazów i wyrażeń (wyrazów hasłowych wyszczegól-
nionych na mojej liście frekwencyjnej), które w danym korpusie powtarzają się tylko raz 
(hapax legomena). To było podstawowe założenie. Jeśli wyraz w strumieniu tekstów 
danego periodyku powtórzy się 2 razy, to teoretycznie – póki strumień nie przestanie 
płynąć – może się powtarzać więcej razy i tym sposobem współtworzyć konwencję 
przedstawiania świata w tekstach tegoż tytułu prasowego. Odrzucenie w tym miejscu 
także wyrazów powtarzających się dwukrotnie (dislegomena) wynikło głównie ze 
względów praktycznych. Poddanie klasyfi kacji tematycznej wszystkich dislegomenów 
znacznie przedłużyłoby pracę, a niewiele nowego wniosłoby do uzyskanego wyniku.

W badanych tu tekstach prasy dziewczęcej [D.] ilościowa różnica pomiędzy wyraza-
mi występującymi jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, więcej niż trzykrotnie ma się 
jak 6889/2524/1486/6051 (tj. 40%/15%/9%/36%), analogiczne proporcje w korpusie 
młodzieżowej prasy muzycznej [F.] wynoszą 7204/2596/1469/5481 (tj. 43%/15%/ 
9%/33%), a w [M.] fanzinach metalowych – 7119/2297/1290/4737 (tj. 46%/15%/8%/31%) 
– powyższa decyzja więc i tak zapewniła poddanie tematycznej klasyfi kacji bardzo re-

15 Uwaga dotyczy czasowników bardziej ogólnych. Te wyspecjalizowane – typu kupować, czytać – bez 
trudu mogły być wliczone do właściwej im kategorii tematycznej. Niekiedy w czasownikach ogólnych także 
wyodrębniałem pododmiany, co znakomicie uprecyzyjniało moje wyliczenia. 

16 Zdaję sobie sprawę z tego, że duża część tych wyrazów to np. przekleństwa, a „przekleństwo jest to 
jednostka leksykalna, za pomocą której mówiący może w sposób spontaniczny ujawniać swoje emocje 
względem czegoś lub kogoś, nie przekazując żadnej informacji” [M. Grochowski: Słownik polskich prze-
kleństw i wulgaryzmów, s. 13]. Wydaje się, że w przypadku języka pisanego nie można mówić o czystej, 
asemantycznej ekspresji. W szczególności autorzy dobrze zdają sobie sprawę z tego, jakie znaczenie prze-
kleństwo przywołuje, jeśli dane słowo występuje w zespole tekstów i jako rzeczownik, i jako ekspresy-
wizm (tj. możliwe są w jednej próbie zdania: Niech to cholera weźmie! – Sto lat temu wybuchła epidemia 
cholery).

17 Walery Pisarek we Frekwencji wyrazów w prasie [zob. s. 40] uważa za rzadkie także wyrazy powtarza-
jące się trzykrotnie (trislegomena).
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prezentatywnej próby leksemów (zdecydowanie większej niż w badaniach słów sztan-
darowych lub symboli kolektywnych, a także słów-kluczy).

Natomiast kryterium podstawowej, dwukrotnej powtarzalności będzie przestrzegane 
w dalszych rozdziałach pracy, przy analizie wybranych fragmentów tekstowych obra-
zów świata. 

3. Najbliższa tradycja

Ale skoro „słowa-klucze” i inne terminy wspomniano, należy zaznaczyć, że zastosowa-
na w mojej pracy metoda – określmy ją jako słownikową bądź leksykalną analizę zawar-
tości – nie wzięła się znikąd.

Co prawda na wyraz jako na typową i najmniejszą jednostkę analizy zawartości 
wskazywał już Bernard Berelson, ale ten rodzaj badań do niedawna nie cieszył się 
w Polsce powodzeniem: „analizy oparte na kategoryzacji wyrazów przynoszą zwykle 
wyniki niezbyt odkrywcze i nie zawsze wyraziste, ale za to w najwyższym stopniu 
obiektywne; analizom zaś opartym na kategoryzacji wypowiedzi można wprawdzie za-
rzucić większy subiektywizm, ale za to […] mogą one dotyczyć problemów naprawdę 
ważnych”– pisał Walery Pisarek18. Nie był jednak nieznany. Omawianie tekstów, ich 
formy i treści, uwzględniające częstość występowania słów (głosek, fonemów, liter itd.), 
ma tradycję, na którą się składają:

1) Statystyka językoznawcza defi niowana np. jako „kompleks badań nad językiem 
naturalnym wykorzystujących metody statystyczne i podających wyniki statystyczne”19. 
Orzeka o tekście, korpusie tekstów lub języku na podstawie mniejszych prób. Uwzględnia 
zwykle jednostki formalne, łatwo policzalne (litera, wyraz tekstowy). Stosowana bywa 
przy identyfi kacji tekstów, deszyfrowaniu, przekładzie maszynowym, automatyzacji po-
ligrafi i, układaniu słowników (zwłaszcza słowników-minimum, obejmujących słowni-
ctwo najczęstsze i niezbędne20) itd.

2) Badania stylistyczne zajmujące się ustalaniem cech językowych (chodzi o różno-
rodne zestawy części mowy i zdania) najczęściej występujących w wypowiedziach cha-
rakterystycznych dla danej odmiany stylistycznej języka lub gatunku wypowiedzi (w tym 
– prasowej21). Prowadzili je np. Zenon Klemensiewicz, Jadwiga Sambor, Halina 
Zgółkowa, Zofi a Kurzowa, Maria Zarębina.

3) Badania zrozumiałości języka w tekście, których podstawy stworzył w latach 
trzydziestych i czterdziestych XX wieku George K. Zipf22, wiązane następnie z tzw. for-

18 W. Pisarek: Analiza zawartości prasy, s. 82.
19 K. Polański (red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wrocław 

1999, s. 556. O tradycjach światowych dziedziny obszernie pisała Jadwiga Sambor [J. Sambor: Słowa i licz-
by. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego, Wrocław 1972], a o dorobku polskim – Marek Ruszkowski 
[idem: Polskie badania z zakresu statystyki językoznawczej. Próba syntezy, „Respectus Philologicus” 2005, 
nr 7 (12)].

20 Np. H. Zgółkowej i Z. Kurzowej: Słownik minimum języka polskiego, Poznań 1992. 
21 Patrz W. Pisarek: Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości – komentarze – reportaże...
22 Prawo Zipfa zakłada istnienie związku między długością wyrazu a częstością jego występowania; wy-

nika z niego, że obecność dłuższych wyrazów nie sprzyja zrozumiałości tekstu, te bowiem są rzadsze niż 
wyrazy krótkie, a człowiek lepiej rozumie to, z czym częściej się styka [zob. W. Pisarek: Recepty na zrozu-
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mułą Rudolfa Flescha23 i jego badaniami czytelności (readability), a później z pracami 
Edgara Dale’a i Jeanne Chall. Mierzyli oni zrozumiałość m.in. obecnością wyrazów naj-
częściej notowanych w słowniku frekwencyjnym. W Polsce zajmował się tymi proble-
mami Walery Pisarek24.

4) Ustalanie słownictwa tematycznego, prowadzone ze względów dydaktycznych 
lub mające związek z informacją naukową. „Słowa atematyczne charakteryzują się nie-
mal regularnym występowaniem we wszelkiego rodzaju tekstach o wystarczającej dłu-
gości, niezależnie od ich zawartości treściowej. Służą one raczej bardziej do mówienia 
na temat rzeczy, niż do wyrażania rzeczy samych. Przeciwstawiające się im słowa tema-
tyczne »są związane z jakimś tematem lub rodzajem tematów, a ich użycie implikuje 
wprowadzenie do tekstu rzeczy, faktów lub idei […] słowa tematyczne wchodzą całkiem 
naturalnie w grupy analogiczne, tzn. w asocjacje idei zrodzone ze stosunków rzeczy 
między sobą«”25. Te związane z danym tematem wyrazy, które ludzie zaliczający się do 
danej grupy społecznej najłatwiej sobie przypominają, myśląc o tymże temacie – stano-
wią tzw. „centrum zainteresowań”. (Jedno z owych „centrów…”, które obejmuje naj-
wyższe wartości zbiorowości, obsługiwane jest przez tzw. „słowa sztandarowe”, o któ-
rych poniżej). Natomiast te słowa, których obecność pozwala zaklasyfi kować tekst do 
grupy tekstów poruszających dany temat – nazywamy zwykle „słowami kluczowymi” 
(Key Words in Context).

5) Użyteczne zwłaszcza przy analizowaniu poezji rozważania o „słowach-klu-
czach” (franc. mots clés), zwanych też „wyrazami-kluczami”, typowanych „przez po-
równanie słownictwa danego tekstu ze słownictwem przeciętnym, uznanym za normę, 

miałość tekstu, „Zeszyty Prasoznawcze” 1966, nr 2–3, s. 38, oraz Jak zmierzyć zrozumiałość tekstu, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 1969, nr 4, s. 35].

23 Formuła Flescha jest to przedstawiony w 1951 roku sposób mierzenia zrozumiałości [RE – Reading 
Ease] języka w danym tekście. Należy wybrać z tekstu próbę 100 wyrazów, wyliczyć, ile sylab przypada na 
tę próbę [wl] oraz z ilu wyrazów składa się przeciętne zdanie tego tekstu [sl], i zastosować wzór: RE = 
206,835 – 0,84 wl – 1,015 sl. Im uzyskana liczba większa, tym język tekstu przystępniejszy [zob. W. Pisarek: 
jak wyżej].

24 Jego metoda, w swej najnowszej wersji szczegółowo przedstawiona w dziesiątym rozdziale Nowej 
retoryki dziennikarskiej [W. Pisarek: Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002], zakłada mierzenie zro-
zumiałości tekstu polskiego na podstawie: procentu wyrazów trudnych (tj. o czterosylabowej lub dłuższej 
podstawowej formie fl eksyjnej) oraz stopnia trudności składni (przeciętna długość zdania liczona w wyra-
zach).

25 Defi nicja Zofi i Cygal-Krupy [zob. Z. Cygal-Krupa: Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór 
wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków 1986, s. 11], cytującej autora kon-
cepcji, którym był Rene Michéa [zob. R. Michéa: Vocabulaire et culture, „Les Langues Modernes” 1950, 
nr XLIV, s. 187]. Badania takie prowadził także Władysław Miodunka [zob. W. Miodunka: Teoria pól ję-
zykowych. Społeczne i indywidualne ich zainteresowania, Kraków 1980]. Wydaje się ponadto, że podział 
słów na tematyczne i atematyczne częściowo się pokrywa z innym – na wyrazy pełnoznaczeniowe i nie-
pełnoznaczeniowe. To znaczy, że wszystkie wyrazy niepełnoznaczeniowe z zasady będą atematyczne, ale 
nie wszystkie atematyczne (jak np. sprawa, rzecz) są równocześnie niepełnoznaczeniowe. 

Natomiast Jadwiga Sambor defi niuje: „wyrazy tematyczne są to wyrazy niegramatyczne, mające najwyż-
sze częstości w tekstach danego autora i danego stylu” [J. Sambor: Język polski w świetle statystyki [w:] 
J. Bartmiński (red.): Współczesny język polski, Lublin 2001, s. 519]. Stanowią więc one dla niej wyróżnik nie 
tyle tematu, ile stylu (przy czym – należy się zastrzec – styl i temat to pojęcia nie do końca rozdzielne, bo 
dany styl miewa z reguły ulubioną tematykę). Wśród wyrazów tematycznych wydziela ona „wyrazy-klucze”.
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podaną w ogólnym słowniku frekwencyjnym”26. Termin ten oraz rozumienie metody 
jako prowadzenia intuicyjnych rozważań bez uwzględniania danych liczbowych spopu-
laryzował w Polsce Kazimierz Wyka27. Ostatnio jednak zdarzają się analizy, które re-
spektują takie dane28.

6) Korpusologia (stanowiąca bezpośredni kontekst niniejszej pracy) defi niowana 
albo jako dziedzina językoznawstwa zajmująca się wielkimi korpusami tekstów, albo 
jako metodologia, „podejście przeciwstawne do introspekcji”29, pozwalająca badać róż-
norodne elementy języka z wykorzystaniem korpusów i technik komputerowych. 
Podejście ilościowe jest wówczas naturalne.

Obok powyższych, bardziej językoznawczych (lub stylistycznych) podejść istnieją 
trzy, wiążące się z prasoznawstwem bezpośrednio.

7) Użyteczne w badaniach politologicznych zliczanie nazw własnych, np. ustalanie 
rankingu popularności polityków bądź badania tzw. medialnego „obrazu świata”. W ich 
ramach sprawdza się, o jakich krajach i w jakim kontekście pisze się w prasie najczęś-
ciej. W rezultacie np. można sporządzić taką polityczną mapę świata, na której po-
wierzchnia poszczególnych krajów nie będzie zależeć od faktycznie zajmowanego przez 
nie obszaru, lecz od częstotliwości pisania o nich30. Będzie ona trochę inna w danych 
tytułach prasowych, prasie różnych krajów, orientacji politycznych itd. 

8) Krąg badań tzw. „general inquirer”, tj. zakładającego pełną komputeryzację 
analizy zawartości – projektu Philipa J. Stone’a z połowy lat sześćdziesiątych, według 
którego m.in. można: „a) systematycznie identyfi kować w tekście przykłady wyrazów 
i fraz, które należą do kategorii określonych przez badacza; b) zliczać użycia i łączne 
użycia tych kategorii […]”31. Kategorie tematyczne czerpano z Harwardzkiego słowni-
ka psychosocjologicznego oraz Stanfordzkiego słownika psychologicznego, projekto-
wane zaś badania miały doprowadzić do ustalenia problematyk (i ich aspektów) domi-
nujących w analizowanych mediach. Zarówno tematy, jak i sposób ich ujmowania 
wiążą się bowiem z użyciem określonych słów, a natężenie występowania tychże 
– można wyliczyć. 

26 J. Sambor: Język polski w świetle statystyki [w:] J. Bartmiński (red.): Współczesny język polski, Lublin 
2001, s. 519. Do słów-kluczy – podaję swój przykład – występujących w polskich czasopismach dla dziew-
cząt z lat dziewięćdziesiątych, możemy zaliczyć np. wyrazy: pocałunek, miesiączka, wypoczęty, włos, gdyż 
występują w próbie, zaczerpniętej z tych czasopism (w kolejności) 37,5, 20,9, 12,5, 11,27 razy częściej niż 
w podobnej ilościowo próbie, zaczerpniętej z Korpusu języka polskiego PWN, reprezentatywnego dla pol-
szczyzny tych lat.

27 Por. K. Wyka: Słowa-klucze [w:] idem: O potrzebie historii literatury, Kraków 1969.
28 Por. A. Jeżyk: Najmłodsza polska poezja w świetle analizy zawartości, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, 

nr 3–4, s. 100–116.
29 B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.): Podstawy językoznawstwa korpusowego, Łódź 2005, s. 41.
30 Na pomysł ten wpadli około 1970 roku George Gerbner i George Marvanyi [por. G. Gerbner i G. Mar-

vanyi: The Many Worlds of the World’s Press, „Journal of Communication” 1977, nr 1, t. 27, s. 52]. Podobną 
mapkę dotyczącą polskiej prasy wykonał Jacek Kołodziej w swoim artykule: Obraz świata w polskiej prasie 
w 1994 roku: liczby i stereotypy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995, nr 1–2, s. 80–106.

31 P.J. Stone, D.C. Dunphy, M.S. Smith, D.M. Ogilvie: The General Inquirer. A Computer Approach to 
Content Analysis, Massachusetts 1966, s. 68 [cyt. za: W. Pisarek: Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, 
s. 143].
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9) Koncepcja słów sztandarowych Walerego Pisarka (i pokrewne, jak np. „symboli 
politycznych” Harolda D. Lasswella32 i „symboli kolektywnych” Michaela Fleischera33).

Słowa sztandarowe to wyrazy i wyrażenia, które z racji swojej wartości denotacyjnej i ko-
notacyjnej, a zwłaszcza emotywnej, nadają się na sztandary i transparenty, a więc do roli x lub y 
w strukturach typu Niech żyje x! Precz z y! […] nacechowane dodatnio lub ujemnie, wyrażają (lub 
wywołują w świadomości partnera dyskursu) bądź pojęcia pozytywne, czyli „miranda”, bądź poję-
cia negatywne, czyli „kondemnanda”34.

Ich zestaw, podobnie jak „centrów zainteresowań”, ustala się eksperymentalnie, an-
kietując grupy osób o danych poglądach, ale – już go ustaliwszy – można wykorzystać 
do politologicznej analizy tekstów, sprawdzając częstość występowania słów z tego ze-
stawu na danych łamach35 (podobnie jak się postępuje w badaniach Stone’a). 

4. O dotychczasowych systemach tematycznej klasyfikacji słownictwa, 
funkcjonujących w polskim słownikarstwie

Ustaliwszy zasady wstępnego doboru wyrazów i ich znaczenie, które będzie brane pod 
uwagę, możemy się skupić na kolejnym kroku, czyli na zbudowaniu – jak mówią praso-
znawcy – klucza kategoryzacyjnego. Jeśli, jak było to już powiedziane, interesuje nas 
ogólny, abstrahujący od geografi cznych, historycznych i personalnych realiów model 
rzeczywistości oraz człowieka (jako jej części), przejawiający się w danej grupie pism 
– to niezbyt użyteczne będą standardowe projekty prasoznawczych kluczy kategoryza-
cyjnych. Badania z dziedziny analizy zawartości prasy nastawione były dotychczas ra-
czej na konkrety, tj. ustalenie, jak dany tytuł prasowy (lub ich grupa) odnosi się do 
określonych problemów społecznych, światopoglądowych, politycznych itd., jakie te-
maty preferuje.

Najodpowiedniejszy dla osiągnięcia ogólnego celu będzie klucz równie ogólny, 
a mianowicie podział na kategorie i podkategorie całego universum, jakie współczesny, 

32 Właśnie Harold D. Lasswell ze współpracownikami zapoczątkował tego typu badania – chodzi o tzw. 
RADIR studies przeprowadzone na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych w USA, analizujące 416 
„symboli politycznych” wyodrębnionych z około 20 000 artykułów wstępnych. [Por.: H.D. Lasswell, 
N. Leites i in. (red.): Language of Politics. Studies in Quantitative Semantics, New York 1949, a zwłaszcza: 
W. Pisarek: Współczesne słowa sztandarowe w Polsce i ich publiczność, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 
1–2, s. 16–37, tu s. 17–18].

33 Zob. M. Fleischer: System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych, Wrocław 
1996.

34 W. Pisarek: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków 2002, tu s. 7. Ponieważ wartości 
bywają względne, słowa sztandarowe można podzielić na 1. odnoszące się do wartości lub antywartości 
uznawanych w danym kręgu kulturowym za uniwersalne (dobro, miłość, zgoda, szczęście, wolność, spra-
wiedliwość – zło, nienawiść – dla cywilizacji europejskiej); 2. swoiste dla poszczególnych narodów (Polska, 
naród polski – zaborca, polakożerca); 3. o zasięgu ograniczonym, ważne tylko dla określonych orientacji 
ideologicznych (wartości chrześcijańskie, rodzina, wiara, postęp, lewica, prawica). Konkretne słowo sztan-
darowe dla ideologicznych przeciwników może być oznaczeniem bądź mirandum, bądź kondemnandum. 

35 Np. ostatnio, jeszcze zanim stało się to oczywiste, pokazano w ten sposób, że „Rzeczpospolita” przy-
biera cechy pisma prawicowego [Por. R. Kuś: Wizerunek lewicy i prawicy na ich witrynach internetowych, 
„Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 3–4, s. 60–82].
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zwłaszcza młody Polak, może sobie wyobrazić. A ponieważ będziemy się posługiwać 
leksykalną analizą zawartości – idealnym kluczem będzie dostatecznie szczegółowy 
i zhierarchizowany tematyczny podział słownictwa tworzącego naszą próbę (tj. próby 
języka trzech grup czasopism), podobny do podziałów stosowanych w słownikach ono-
mazjologicznych.

Tradycja takich słowników lub klasyfi kacji słownictwa według kryterium tematycz-
nego – nie jest w Polsce zbyt rozwinięta, lecz niewątpliwie istnieje. Tworzą ją następu-
jące fakty i przedsięwzięcia:

1) Badania nad słownictwem tematycznym prowadzone w Krakowie przez 
Władysława Miodunkę i Zofi ę Cygal-Krupę. W szczególności, ta druga opublikowała 
pracę Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, 
alfabetycznym i tematycznym [Kraków 1986]36, gdzie m.in. rozdzieliła 3500 wyrazów 
pomiędzy 23 pola tematyczne: I. Ciało ludzkie; II. Zdrowie, choroba, opieka zdrowotna; 
III. Ubranie; IV. Dom i jego urządzenie; V. Rodzina; VI. Ulica; VII. Posiłki, pożywienie 
i napoje; VIII. Kuchnia i nakrycia stołowe; IX. Szkoła; X. Miasto; XI. Wieś; XII Zwierzęta; 
XIII. Prace polowe; XIV. Zawody i stanowiska, praca; XV. Podróż i środki komunikacji; 
XVI. Poczta i telekomunikacja; XVII. Sport i urządzenia sportowe; XVIII. Rozrywki; 
XIX. Rośliny, drzewa i kwiaty; XX. Zakupy; XXI. Stosunki międzyludzkie; XXII. Dane 
personalne; XXIII. Klimat i pogoda. Materiał językowy dobrano uprzednio, przeprowa-
dzając szeroko zakrojone badania ankietowe, których celem było sprawdzenie, jakich 
leksemów Polacy zwykli używać przy omawianiu danych tematów, gdyż z danym tema-
tem kojarzą się im one najsilniej. Uzyskanie tych danych miało m.in. pierwszorzędne zna-
czenie dla nauczania języka polskiego jako obcego i układania stosownych podręczników.

Tradycję tych badań kontynuowali poniekąd twórcy wydanego w 2002 roku Słownika 
tematycznego języka polskiego37. Małgorzata Kita i Edward Polański deklarowali we 
wstępie: „Wybraliśmy takie centra tematyczne, które odpowiadają potrzebom osób naj-
częściej piszących i mówiących na określone tematy. Adresatem słownika są więc prze-
de wszystkim uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także cudzoziemcy chcący po-
znać język polski”38. 

Ponieważ nie opisali żadnych badań, mogących rzucić światło na to, jak dobierali 
słownictwo, zapewne musieli się oprzeć na ustaleniach Zofi i Cygal-Krupy, bo innych nie 
było. Podział tematyczny ich słownika przedstawiał się następująco:

1. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA BIOLOGICZNA

– Życie (O życiu – ogólnie, Określenia życia, Frazeologizmy związane z życiem, Teksty o ży-
ciu, Życie i śmierć w przysłowiach) 

– Człowiek (O człowieku – ogólnie, Frazeologizmy dotyczące człowieka, Człowiek w przy-
słowiach) 

– Wiek (O wieku – ogólnie, Ludzie w różnym wieku, Narodziny i okres niemowlęcy, Dorasta-
nie, Frazeologizmy związane z dzieciństwem i młodością, Dorosłość, Starzenie się, starość, Fraze-
ologizmy związane ze starością, Umieranie, śmierć, Frazeologizmy związane ze śmiercią, Walka 
z nieuniknionym, Marzenie o nieśmiertelności, Młodość i starość w przysłowiach, Płeć, Kobieta 

36 Zob. także przypis 25 tego rozdziału. 
37 M. Kita, E. Polański: Słownik tematyczny języka polskiego, Łódź 2002.
38 Ibidem, s. 5.
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i mężczyzna w słowniku, Kobieta i mężczyzna w przysłowiach, Rasa) 
– Sen (O śnie – ogólnie, Sen w przysłowiach)
– Zdrowie (Być chorym, Nazwy chorób, Lekarze i pomocniczy personel medyczny, Zdrowie 

i choroba w przysłowiach) 
– Ciało człowieka – lekcja anatomii (Części ciała, Narządy wewnętrzne, Układ mięśniowo-

-szkieletowy, Charakterystyka ciała, Frazeologizmy dotyczące ciała ludzkiego, Wygląd człowieka, 
Opis wyglądu człowieka) 

– Charakter i usposobienie (Cechy charakteru, Nazwy cech charakteru, Nazwy i określenia 
osób, Natura ludzka w przysłowiach, Frazeologizmy charakteryzujące człowieka)

– Zmysłowe postrzeganie świata (Nazwy zmysłów, Doznania, Dźwięki, Kolory, Nazwy ko-
lorów, Kolory człowieka, Frazeologizmy związane z kolorami, Kształty, Smak, Zapachy, Cechy 
przedmiotów odbierane zmysłami)

– Moda i ubiory (Tkaniny, Wzory i desenie, Wrażenia i oceny stroju, Garderoba, Kołnierzyki, 
Obuwie, Dodatki, Bielizna, Strój w przysłowiach, Ubiory różne) 

– Kulinaria (O kuchni i jedzeniu – ogólnie, Posiłki, Przyrządzanie potraw, Metody kulinarne 
– obróbka mięsa i ryb, Przekąski zimne i gorące, Sałatki, Zupy, Zupy mleczne, Dodatki do zup, Pie-
czywo, Potrawy z jaj, Potrawy z mąki, Potrawy z warzyw, Potrawy z ryb, Potrawy mięsne, Sosy, 
Potrawy słodkie i desery, Ciasta, Napoje, Przetwory, Wyposażenie kuchni, Zastawa stołowa, Loka-
le, w których można zjeść i napić się, Kuchnia i jedzenie w przysłowiach) 

2. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA MYŚLĄCA

– Umysł (Czasowniki mentalne, Osoby uprawiające czynności mentalne, Słowa opisują-
ce zdolności i możliwości umysłowe, Ocena efektów czynności umysłowych, Pamięć, Pamięć 
w przysłowiach) 

– Uczucia (Nazwy uczuć, Uczucia, emocje – jakie?, Jak mówić o uczuciach, Behawioryzm na 
co dzień, Psychologia człowieka, Fobie i manie) 

3. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

– Język (O języku – ogólnie, Mówienie, Czasowniki mówienia, Wymowa cudzoziemska lub 
regionalna, Fonetyka, Prozodia, Morfologia, Części mowy, Fleksja, Słowotwórstwo, Składnia, 
Dialekty i gwary polskie, Teoria języka, Zapożyczenia, Relacje znaczeniowe między wyrazami, 
Semantyka, Socjolingwistyka i językoznawstwo kulturowe, Pismo, Znaki interpunkcyjne, Język 
w przysłowiach) 

– Rodzina (Członkowie rodziny, Wiedza o relacjach rodzinnych, Rodzina w przysłowiach, Re-
lacje międzyludzkie, Przyjaźń w przysłowiach) 

– Dom, mieszkanie (Miejsce zamieszkania, Rodzaje domów, mieszkań, Pomieszczenia w do-
mu, mieszkaniu, Wyposażenie i dekoracja mieszkania, Dom w przysłowiach) 

– Społeczeństwo (O społeczeństwie – ogólnie, Społeczeństwo w przysłowiach) 
– Państwo (Ustroje polityczne, Życie polityczne, Władza ustawodawcza, Władza wykonawcza, 

Polityka w przysłowiach, Co polityka i politycy wnieśli do języka?)
– Wojsko i wojna (Wojna, Stopnie wojskowe, Broń, Pole bitwy, Okrucieństwa wojny, Pa-

mięć o wojnie, Pojazdy wojskowe, Ubiory wojskowe, Zakończenie wojny, Wojsko, wojna i pokój 
w przysłowiach) 

– Człowiek w pracy (O pracy – ogólnie, Stosunek do pracy, Produkcja i usługi, Zawody, Po-
szukiwanie pracy, pierwsza praca, Bezrobocie, Nie pracować, Związki zawodowe i strajki, Płaca za 
pracę, Czas pracy, Gdzie pracować?, Przełożony – podwładny, Praca w przysłowiach) 

– Transport i podróże (Transport ludzi i rzeczy, Podróż, Pojazdy, Samochody, Budowa samo-
chodu, Prowadzenie samochodu, Podróż koleją, autobusem, Podróż samolotem, Podróż morska, 
Rodzaje statków i okrętów, Rodzaje żaglowców, Wypadki) 

– Wykształcenie (System edukacyjny, Opłaty szkolne, Początki edukacji, Społeczność szkol-



30

na, Rodzaje wykształcenia, Życie szkolne, Przybory i wyposażenie szkolne, Formy pracy, Szkoła 
w przysłowiach) 

– Władza sądownicza (Frazeologizmy związane z prawem, Prawo w przysłowiach) 
– Wyznania i religia (Religie i wyznania, Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam, Zakony, Religia 

w przysłowiach, Diabeł i anioł w przysłowiach, Ślady mitologii greckiej i rzymskiej w języku, Śla-
dy biblijne w języku) 

– Literatura i sztuka (Świat książki, Typy książek, Wiedza o literaturze, Szkoły i metody kry-
tyki literackiej, Kategorie estetyczne w dziele literackim, Postaci literackie, Socjologia literatury, 
Okresy, kierunki, nurty, style, grupy literackie, Miejsca z książkami, Rym, Rodzaje i gatunki lite-
rackie i paraliterackie, Środki artystyczne, chwyty, fi gury retoryczne, Literackie eponimy, Kino, 
Teatr, Malarstwo, Tendencje w sztuce malarskiej, Rzeźba, Muzyka, Instrumenty, Radio i telewizja, 
Sztuka w przysłowiach) 

– Sport (O sporcie – ogólnie, Dyscypliny sportowe, Sprzęt i strój sportowy, Tereny sportowe) 
– Grzeczność językowa (Formuły grzecznościowe, Grzeczność w przysłowiach) 

4. ŚWIAT WOKÓŁ CZŁOWIEKA (O życiu – raz jeszcze)

– Świat zwierząt (Ssaki, Budowa psa, Rasy psów, Budowa konia, Maść konia, Końska głowa, 
Chód konia, Typy koni, Rasy koni, Ptaki – budowa, Pióro, Jajo, Nazwy ptaków, Frazeologizmy 
związane z ptakami, Ryby, Budowa ryby, Frazeologizmy związane z rybami, Gady i płazy, Fraze-
ologizmy związane z gadami i płazami, Mięczaki, pajęczaki, skorupiaki, Frazeologizmy związane 
z mięczakami, Owady, Frazeologizmy związane z owadami, Zwierzęta w gromadzie, 2 + 1, czy-
li zwierzęca rodzina, Odgłosy zwierzęce, Gdzie mieszkają zwierzęta, Tusze zwierzęce, Metafory 
zoologiczne, Fauna w przysłowiach) 

– Świat roślinny (Drzewa, Krzewy, Zboża, Warzywa, Rośliny pastewne, Rośliny sadownicze, 
Rośliny oleiste, Rośliny specjalne – włóknodajne, popularne napoje i używki, Rośliny przyprawo-
we, Rośliny cieplarniane i pokojowe, Kwiaty, Owoce, „Owoce morza”, Budowa rośliny, Budowa 
drzewa, Rodzaje liści, Budowa liścia, Brzeg liścia, Budowa kwiatu, Rodzaje kwiatostanów, Me-
tafory roślinne, Owocowe i kwiatowe nazwy kolorów, Grzyby, Budowa grzyba, Nazwy grzybów, 
Flora w przysłowiach, Fauna i fl ora a człowiek, Ekologia) 

– Ziemia (Przekrój atmosfery ziemskiej, Budowa Ziemi, Kontynenty, Oceany, Rzeki, Najwyż-
sze szczyty górskie, Państwa Europy) 

– Pogoda (Pory roku, Zjawiska atmosferyczne, opady, Strefy klimatyczne, Rodzaje opadów, 
Rodzaje kryształków śniegu, Mróz, Burza, Niebo, Wiatry, Meteorologiczne przyrządy pomiarowe, 
Zabawy i sporty zimowe, Frazeologizmy związane z pogodą, Ludowe prognozy pogody) 

– Ziemia (Rzeźba terenu i pejzaż, Strony świata, Woda i akweny, Kataklizmy naturalne, Ka-
mienie ozdobne, Szlify kamieni szlachetnych, Fasety szlifu brylantowego, Frazeologia mineralo-
giczna, Inne elementy natury w przysłowiach) 

– Niebo (Astronomia, Planety i księżyce, Budowa Słońca, Fazy Księżyca, Gwiazdozbiory, 
Znaki Zodiaku, Frazeologizmy dotyczące kosmosu, Kosmos w przysłowiach).

Jak widać, niektóre centra zainteresowań (jak Zdrowie, Kulinaria itd.) rzeczywiście 
zostały przejęte od poprzedniczki, ale cały układ jest oparty nie tylko na kryterium tema-
tycznym (po pierwsze, występuje wyodrębnienie frazeologizmów, przysłów, a po drugie, 
w niektórych wypadkach, części mowy – jak w dziale Czasowniki mentalne). Ponadto 
– jeśli chodzi o kategorie główne (np. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA BIOLOGICZNA, 
CZŁOWIEK JAKO ISTOTA MYŚLĄCA) – wprowadzono podział obcy metodzie „cen-
trów zainteresowań”, który omówię w punkcie 3). 

Autorzy słownika we wspomnianym wstępie zadeklarowali się także jako gorący 
zwolennicy tezy o relatywnym, choć zbiorowym, intersubiektywnym charakterze po-
znania świata za pomocą języka: 
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Słowa nie stanowią tylko etykietek przyklejanych do wyodrębnionych wcześniej w jakiś spo-
sób składników świata. Język, a więc i słowa, dają człowiekowi możliwość bycia interpretatorem 
świata. W ten sposób człowiek staje się twórcą. Świat, o którym mówi, nie jest światem tylko po-
strzeganym – to świat przekształcony dzięki mocy inteligencji ludzkiej, to świat poddany władzy 
myśli. Gdyby języki ograniczały się tylko do umożliwienia człowiekowi opisywania świata po-
strzeganego zmysłami, byłyby niemal identyczne, tzn. słowa jednego języka odpowiadałyby nie-
mal całkowicie słowom innego. A więc to świat postrzegany i posegmentowany narzucałby prawa 
językowi. Jest jednak na odwrót: to język kształtuje w szczególny sposób wizję świata. Języki 
różnych grup oddają rzeczywistość zmysłową i intelektualną w różny sposób39.

Nic dziwnego, że sięgnęli także po model podziału zgodny z Humboldtowską tradycją.
2) Recepcja słownika Franza Dornseiffa: Der deutsche Wortschatz nach Sach-

gruppen [Berlin und Leipzig 1934], najpierw opisanego w (bardzo ważnym dla porusza-
nego w tym rozdziale tematu) artykule Józefa Wierzchowskiego: Dwie koncepcje słow-
ników niealfabetycznych z 1955 roku40, a następnie w książce Andrzeja Markowskiego 
Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny [Warszawa 1990]. 

Markowski wyczerpująco opisał układ tematyczny tego słownika:

Autor podzielił całe słownictwo języka niemieckiego (słownik liczy ok. 70 000 wyrazów) na 
20 grup rzeczowych. Pierwsze dwie obejmują nazwy związane z przyrodą /naturą/, rozumianą tu 
bardzo szeroko – od kosmosu, zjawisk atmosferycznych, i przyrody nieożywionej, poprzez rośli-
ny i zwierzęta, aż do ciała ludzkiego. Sześć następnych grup zawiera wyrazy nazywające rozma-
ite pojęcia abstrakcyjne i aprioryczne oraz cechy odbierane zmysłami (np. grupa 3. Przestrzeń, 
położenie, forma; grupa 6. Czas; grupa 7. Światło, barwa, dźwięk, temperatura, zapach, smak). 
Na następne cztery grupy składa się słownictwo określające właściwości psychiczne człowieka 
(np. grupa 9. Wola i postępowanie; grupa 11. Uczucia; grupa 12. Myślenie). Wreszcie słownictwo 
ośmiu ostatnich grup opisuje stosunki społeczne i zjawiska kulturowe. Każda z tych 20 ogólnych 
grup dzieli się dalej na mniejsze jednostki, których może być od kilkunastu do ponad stu dwudzie-
stu w obrębie grupy. Te mniejsze grupy zawierają już konkretne wyrazy. Podział słownictwa na 
grupy u Dornseiffa sprawia wrażenie robionego apriorycznie – stąd tak rozbudowane są grupy od-
noszące się do cech ogólnych i pojęć abstrakcyjnych i grup tych jest aż 6, podczas gdy cała leksyka 
związana z życiem społecznym i kulturowym mieści się tylko w ośmiu grupach. Autor stosuje też, 
tam gdzie jest to możliwe, podziały zgodne z systematyką określonych nauk. Tak jest na przykład 
w podgrupach zawierających nazwy roślin i zwierząt (są tu nawet ich nazwy łacińskie). Słownik 
Dornseiffa sprawia wrażenie dobrze przemyślanego dzieła obejmującego porządnie usystematyzo-
waną leksykę całego języka niemieckiego41.

Istotą pomysłu Dornseiffa było – jak się zdaje – sklasyfi kowanie wszelkich przeja-
wów rzeczywistości, a następnie dobranie słów te przejawy określających, nazywają-
cych, o czym wyraziście świadczy to, że w kwerendzie nie ograniczał się on do materia-
łu językowego42. Polscy leksykografowie nie zaakceptowali tej idei, opowiadając się za 
„konkurencyjną” wizją Rudolfa Halliga i Walthera von Wartburga z 1952 roku (o której 

39 Ibidem.
40  Zob. J. Wierzchowski: Dwie koncepcje słowników niealfabetycznych, „Poradnik Językowy” 1955, z. 4, 

s. 127–133.
41 A. Markowski: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. I, s. 117.
42 „Dornseiff właściwie grupuje przedmioty i pojęcia oraz zestawia znaki, którymi są one nazywane. Na 

przykład słownictwo z zakresu botaniki podane jest w układzie odpowiadającym naukowej systematyce ro-
ślin. Autor wykracza także poza znaki językowe, i tak np. pod pojęciem »Warnung« (ostrzeżenie) znajdujemy 
najpierw kilka znaków drogowych stosowanych jako ostrzeżenia przed przejazdami drogowymi, zakrętami, 
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poniżej), więc tradycja Dornseiffa ma w Polsce charakter negatywny. Niemniej uporząd-
kowanie słownictwa obsługującego jakiś fragment rzeczywistości, tak aby podziały 
w jego ramach odzwierciedlały obiektywny stan rzeczy (tj. podziały samej rzeczywisto-
ści) – może się zdarzyć. 

Niedawno Kwiryna Handke, w piątym tomie Słownictwa pism Stefana Żeromskiego43 
pt. Świat barw, pogrupowała słownictwo dotyczące kolorów w następujące zespoły: 

POLE BIELI (alabastrowy – biały – kredowy – kremserwajs44 – mleczny – osędziały – per-
łowy – śnieżny/śnieżysty), POLE CZERNI (brunet – czarny – kary – kruczy – smolisty – szwarc 
– wrony), POLE SZAROŚCI (brudny – bury – dymny – ołowiany – popielaty – siwy – stalowy 
– s(z)ady/szedziwy – szary – szpakowaty/szpak – trupi – żelazny), POLE FIOLETU (fi olet/fi ole-
towy – fi ołkowy – liliowy), POLE BŁĘKITU (bławy/bławat – błękitny/błękit – granatowy/granat 
– indygo – kobalt – lazurowy/lazur – modry – niebieski – siny – szafi rowy/szafi r – turkusowy), 
POLE ZIELENI (litworowy – oliwkowy – seledynowy – szmaragd/szmaragdowy – śniedź – ta-
baczkowy – zielony/zieleń), POLE ŻÓŁCI (blond – bułany – bursztynowy – gliniasty – kremowy 
– ochra – oranż – piaskowy – płowy – pomarańczowy – ryży – słoneczny – szafran – żółty), POLE 
CZERWIENI (amarantowy – ceglasty – cielisty – cynober – czerwony/czerwień – karmazynowy/
karmazyn – karminowy/karmin – koralowy – krwawy/krwisty – lubryka – malinowy – pąsowy/pąs 
– pomidorowy – purpurowy/purpura – różany – różowy/róż – rubinowy – rumiany – sang-de-boeuf 
– sangwina – szkarłatny/szkarłat – wiśniowy) itd. 
Postąpiła więc w miarę zgodnie z nauką o barwach podstawowych i ich mieszaniu, 

choć byłby do pomyślenia podział inny, choćby oparty na konotacjach kulturowych.
3) Recepcja projektu Rudolfa Halliga i Walthera von Wartburga, którzy w 1952 

roku ogłosili uniwersalny schemat tematycznego podziału języków45. Byli oni zwolenni-
kami poglądów Wilhelma von Humboldta, który uważał46, że język aktywnie uczestni-
czy w kreowaniu światopoglądu swoich użytkowników, przesądza o ich możliwościach 
poznawczych, tworzy niejako obraz rzeczywistości, który – mówiąc metaforycznie – 
owi użytkownicy „mają w głowach”. Poprzedzili oni swój projekt wstępem, następująco 
streszczonym przez Józefa Wierzchowskiego: 

Autorzy [tj. Hallig i Wartburg – W.K.] stawiają sobie za cel rozwiązanie dwóch zagadnień: l. co 
porządkować, 2. jak porządkować.

Odpowiadają na to w ten sposób:
l. porządkowane mogą być tylko pojęcia (Begriffe); pojęciom tym ma być podporządkowane 

słownictwo jakiegoś języka lub dialektu;
2. należy porządkować pojęcia wywodzące się z nienaukowego poznania przeciętnego czło-

wieka; pojęcia naukowe mogą być tylko uzupełnieniem tamtych;
3. do schematu pojęć autorzy mają zamiar włączyć tylko pewien ich wybór;
4. pojęcia należy uporządkować według jednolitej zasady i porządkowanie to musi być prze-

prowadzone w ten sposób, by tworzyły one jednolitą, zamkniętą całość.

skrzyżowaniami itp., następnie czerwone światło jako znak ostrzegawczy, potem dopiero znaki językowe – 
wyrazy” [J. Wierzchowski: Dwie koncepcje…, s. 129–130].

43 Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 1–7, Kraków 2002.
44 Jest to tzw. biel ołowiana [dopisek mój – W.K.].
45 R. Hallig, W. von Wartburg: Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines 

Ordnungsschemas, Berlin 1952.
46 Bardzo ogólnikowo tu przywołane poglądy von Humboldta niejednokrotnie były dokładniej opisywane 

przez polskich badaczy. Jeden z ostatnich opisów znajduje się w książce J. Anusiewicza: Lingwistyka kultu-
rowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995, s. 23–25.
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UNIVERSUM

Wszechświat Człowiek Człowiek i wszechświat

Człowiek jako żywa 
istota

  1. Płeć
  2. Rasa
  3. Części ciała
  4. Narządy i ich 

funkcjonowanie
  5. Pięć zmysłów
  6. Ruch i pozycja
  7. Sen
  8. Zdrowie i choroba
  9. Życie ludzkie 

w ogóle
10. Potrzeby istoty 

ludzkiej

Dusza i rozum
1. Założenia ogólne, 

mądrość, umysł, 
zdolności

2. Percepcja
3. Świadomość, 

wyobrażenia
4. Pamięć
5. Fantazja
6. Myślenie
7. Emocje
8. Wola
9. Moralność

Człowiek jako istota 
społeczna

1. Życie społeczne 
w ogóle:
 a. budowa 

społeczeństwa
 b. język
 c. związki społeczne

2. Człowiek w pracy:
 a. założenia ogólne
 b. rolnictwo
 c. rzemiosła i zawody
 d. przemysł
 e. handel, fi nanse
 f. własność
 g. pokój, dom

3. Transport
4. Poczta, telegraf, 

telefon

Organizacja społeczna 
i instytucje społeczne

1. Wspólnota
2. Państwo
3. Prawo
4. Wykształcenie
5. Polityka zagraniczna
6. Obrona narodowa
7. Wojna
8. Literatura i sztuka
9. Wyznania i religia

A priori
1. Byt
2. Jakości i stany
3. Stosunek, porządek, wartość
4. Liczba i ilość
5. Przestrzeń
6. Czas
7. Przyczyna
8. Ruch
9. Zmiana

Nauka i technika
1. Nauki ścisłe 

i humanistyczne.
2. Technika i przemysł 

oparte na tych 
naukach

Niebo i ciała niebieskie
1. Niebo i ciała niebieskie
2. Pogoda i wiatr

Ziemia
1. Rzeźba terenu i pejzaż
2. Wody
3. Podłoże i jego budowa
4. Minerały
5. Metale

Świat roślinny
  1. Świat roślinny w ogóle
  2. Drzewa
  3. Krzaki
  4. Zboża
  5. Warzywa
  6. Rośliny pastewne
  7. Rośliny przemysłowe
  8. Rośliny łąkowe i leśne
  9. Wodorosty
10. Rośliny lecznicze
11. Rośliny dekoracyjne
12. Rośliny pokojowe 

i cieplarniane
13. Chwasty

Świat zwierzęcy
  1. Czworonogi
  2. Ptaki
  3. Zwierzęta morskie
  4. Ryby
  5. Gady
  6. Płazy
  7. Skorupiaki
  8. Mięczaki
  9. Owady
10. Choroby zwierząt
11. Zwierzęta fantastyczne

Tabela 1. Struktura tematyczna słownika według Halliga i Wartburga (za Teorią pól językowych… 
Władysława Miodunki*)

* Por. W. Miodunka: Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Kraków 
1980, s. 69 (zmodyfi kowano postać grafi czną wykresu).
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Rozważania swoje zaczynają autorzy od wyrazu. Dostrzegają oni konfl ikt jednostkowości 
i ogólności w znaczeniu wyrazu. W każdej realizacji, w każdej wypowiedzi występuje jednostko-
we, okazjonalne znaczenie wyrazu. Natomiast przez stałe komunikowanie się przy pomocy wyra-
zów z czasem wytwarza się pojęcie (Begriff). Pojęcie to odrywa się następnie od znaczenia wyrazu. 
Autorzy przyznają pojęciu byt niezależny oraz relatywną stałość.

Znaczenia zmieniają się, pojęcia – nie, mogą być tylko zastępowane przez inne. Znaczenia 
przeżywa się i można je opisać, pojęcia są uświadamiane i można je defi niować.

Te właśnie „oderwane już od znaczeń pojęcia” (bedeutungsentbundene Begriffe) wraz 
z „przepojonymi znaczeniem treściami (bedeutungsdurchtränkte Inhalte) tworzą system mający 
stać się podstawą układu słownika. […] Pojęcia tworzące system mają być pojęciami nienaukowy-
mi (przednaukowymi: vorwissenschaftliche Begriffe), które wytwarza sobie przeciętny człowiek 
nie przez naukowe poznanie świata, lecz przez refl eksje językowe”47.

Schemat podziału Halliga i Wartburga przedstawiam w tabeli 1.
Dziś proponowane w nim rozwiązania można uznać za oczywiste. Nie budzą na ogół 

wątpliwości idee, że fundamentem ludzkiego myślenia o świecie jest oddzielenie Ja – od 
Nie-Ja (czyli od natury istniejącej obiektywnie), że istnieją: fi zyczny, duchowy i społecz-
ny wymiar człowieka, że człowiek z jednej strony ujmuje rzeczywistość w kategorie: cza-
su, przestrzeni, przyczyny, celu itd. – a z drugiej ją uzupełnia, tworząc cywilizację i wie-
dzę, a przede wszystkim to, że wszystkie owe myślowe rozwiązania są utrwalone 
w słownictwie. 

Schemat Halliga i Wartburga spodobał się w Polsce. Co prawda wielki, nowoczesny 
tematyczny słownik polszczyzny zapewne nieprędko powstanie, ale twórcy ujęć cząst-
kowych skwapliwie do omawianego schematu sięgnęli, adaptując go i rozwijając.

Już w połowie lat pięćdziesiątych na pracę dwu uczonych powołał się Marian Kucała, 
w swoim słowniku dialektologicznym48, stosując następujący układ tematyczny: 

I. Przyroda: Teren – Żywioły – Pogoda – Pory – Różne właściwości fi zyczne – Istnienie – Ro-
śliny – Zwierzęta;

II. Praca: Ogólnie – Wóz i jeżdżenie – Narzędzia gospodarskie – Praca w polu – Młocka – Ob-
róbka drewna – Obróbka lnu – Hodowla – Dom – Urządzenia przy domu – Prace domowe (Żarna 
– Sprzęty domowe – Naczynia i narzędzia domowe – Naczynia kuchenne – Przyrządzanie jedzenia 
– Utrzymywanie czystości – Szycie) – Różne zawody i prace zawodowe – Materiały;

III. Życie fi zyczne człowieka: Człowiek i jego życie – Części ciała – Czynności fi zjologiczne 
– Wrażenia zmysłowe – Sen – Ruchy (pozycje i poruszanie się, poruszanie czegoś) – Choroby 
– Jedzenie – Odzież – Higiena osobista;

IV. Życie umysłowe i psychiczne: Intelekt – Czas – Miejsce – Ilość – Wielkość – Uczucia 
– Wola – Charakter;

V. Życie społeczne: Ogólnie – Nazwy ludzi od cech – Współżycie – Rodzina – Wieś – Miasto 
– Komunikacja – Poczta – Administracja – Wojsko – Świat – Własność – Handel – Świadczenia – 
Szkoła – Zabawy – Muzyka – Religia – Wierzenia – Zwyczaje – Język – Przekleństwa i przezwiska 
– Język dziecinny49.

W trzydzieści lat później schemat Halliga i Wartburga został poważnie zmodyfi ko-
wany przez Andrzeja Markowskiego [patrz tabela 2]. 

47 J. Wierzchowski: op.cit., „Poradnik Językowy” 1955, s. 130–131.
48 M. Kucała: Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław 1957, s. 7–10.
49 M. Kucała: op.cit., s. 7. 
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Zmiany polegały, po pierwsze, na radykalnej subiektywizacji rzeczywistości. 
Koncepcja Markowskiego jest dwudzielna – uniwersum językowe sprowadza się tylko 
do dwu aspektów „Ja”, znikła obiektywnie istniejąca rzeczywistość, występująca u Hal-
liga i Wartburga jako trzeci punkt odniesienia. Została zdegradowana do pozycji kolej-
nego aspektu subiektywności. Po drugie, podniesiono rangę transcendencji i religii. 
U niemieckich autorów była jedną z instytucji społecznych, u Markowskiego ma pozy-
cję równorzędną wobec przyrody, społeczeństwa, własności i pracy.

Nowsze prace leksykografi czne stosujące układ tematyczny, jeśli tylko nie traktują 
go swobodnie i bardzo ogólnie, na ogół trzymają się schematu Halliga i Wartburga – albo 
w wersji bliższej oryginałowi, albo bliższej modyfi kacjom Markowskiego.

Przykładem pierwszej możliwości jest Słownik polszczyzny potocznej Janusza 
Anusiewicza i Jacka Skawińskiego50. Zawiera on następujący Plan podziału na pola lek-
sykalno-semantyczne:

1. CZŁOWIEK

1.1. Nazwy, określenia człowieka. 
1.2. Wygląd człowieka – ciało ludzkie i jego części. 
1.3. Czynności i stany fi zyczne – czynności fi zjologiczne (w tym: 1.3.1. Poruszanie się – prze-

bywanie w określonym miejscu, 1.3.2. Jedzenie – picie, 1.3.3. Uderzanie – rzucanie – rozbijanie, 
1.3.4. Inne czynności fi zyczne, 1.3.5. Stany fi zyczne, 1.3.6. Sprawność fi zyczna, 1.3.7. Czynności 
fi zjologiczne, 1.3.8. Zmysły – wrażenia zmysłowe).

1.4. Czynności, stany, cechy psychiczne (w tym: l.4.l. Myślenie – wysiłek umysłowy, 1.4.2. 
Sprawność psychiczna i intelektualna – pamięć, 1.4.3. Stany psychiczne – emocje – uczucia, 1.4.4. 
Cechy charakteru, 1.4.5. Pasje – zainteresowania). 

2. CZŁOWIEK I INNI LUDZIE

2.1. Narodowość – status społeczny. 
2.2. Społeczne uwarunkowania życia człowieka (w tym: 2.2.1. Rodzina, 2.2.2. Praca – dzia-

łalność zarobkowa – fi nanse, 2.2.3. Szkoła – nauka, 2.2.4. Wypoczynek – rozrywka, 2.2.5. Urzędy 
– załatwianie spraw, 2.2.6. Handel – usługi – gastronomia, 2.2.7. Lecznictwo, 2.2.8. Komunikacja, 
2.2.9. Środki masowego przekazu, 2.2.10. Polityka, 2.2.11. Sztuka – działalność artystyczna, 2.2.12. 
Wojsko, 2.2.13. Sport, 2.2.14. Tradycyjne zachowania – zwyczaje, 2.2.15. Religia – kościół).

2.3. Stosunki międzyludzkie (w tym: 2.3.1. Traktowanie innych ludzi, stosunek, 2.3.2. Dzia-
łanie na czyjąś szkodę – wymuszanie określonych zachowań, 2.3.3. Działanie na czyjąś korzyść, 
2.3.4. Kontakty towarzyskie – nieformalne więzi ludzkie, 2.3.5. Miłość – erotyka – życie seksualne, 
2.3.6. Mówienie – werbalne formy kontaktu). 

3. CZŁOWIEK I SYTUACJE

3.1. Sposób wykonywania czynności – charakter zdarzeń.
3.2. Zamiar podjęcia działań, ich rozwinięcie i zakończenie – niemożność działania.
3.3. Zachowania i sytuacje niecodzienne, nieoczekiwane, powodujące nieporządek, zamieszanie. 
3.4. Sytuacje niesprzyjające – kłopoty – tarapaty – niepowodzenia. 
3.5. Powodzenie działań i zamierzeń – korzystne rozwiązania sytuacji. 
3.6. Pewność – niepewność – przypuszczenie przebiegu i skutku działań, rozwoju sytuacji. 
3.7. Umiejętności – orientacja – doświadczenie – kompetencja. 
3.8. Udawanie – stwarzanie pozorów – unikanie. 

50 Zob. J. Anusiewicz, J. Skawiński: Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa–Wrocław 1996, s. 408–410.
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3.9. Działania sprzeczne z prawem bądź społecznie nieakceptowane (w tym: 3.9.1. Przestęp-
stwa – organy ścigania i karania przestępstw, 3.9.2. Przemoc fi zyczna, 3.9.3. Prostytucja, 3.9.4. 
Narkomania – picie alkoholu). 

4. CZŁOWIEK I WARTOŚCI

4.l. Zajęcie stanowiska – ocena – wartościowanie. 
4.2. Bezczynność – bierność – brak zainteresowania. 

5. OTOCZENIE FIZYCZNE CZŁOWIEKA

5.1. Przedmioty materialne i ich właściwości (w tym: 5.1.1. Pieniądze, 5.1.2. Odzież, 5.1.3. 
Żywność, 5.1.4. Narzędzia – sprzęty, 5.1.5. Broń, 5.1.6. Inne przedmioty materialne, 5.1.7. Cechy 
przedmiotów materialnych – przydatność – jakość).

5.2. Środowisko naturalne i jego elementy (w tym: 5.2.1. Zewnętrzne warunki fi zyczne i atmo-
sferyczne, 5.2.2. Zwierzęta, 5.2.3. Rośliny). 

5.3. Miejsce zamieszkania (w tym: 5.3.1. Dom, 5.3.2. Miejscowość). 

6. CZAS, PRZESTRZEŃ, MIARA

6.1. Czas. 
6.2. Przestrzeń – kierunek – miejsce. 
6.3. Ilość – intensywność – kolejność – wielkość. 

W podziale zwraca uwagę zmiana miejsca „woli”, która została podniesiona do rangi 
osobnej kategorii, a następnie rozbita na dwa działy (3 i 4), zamiast pozostać podkatego-
rią, częścią psychiki. Wydaje się także, iż w działach 2 i 5, na niższych poziomach po-
działu (tj. zwłaszcza budując podgrupy tematyczne oznaczone trzema cyframi arabski-
mi) autorzy skorzystali z rozwiązań charakterystycznych dla metody „centrum zainte-
resowań”, opisanej na początku tego podrozdziału51.

Przykładem drugiej możliwości jest podział zastosowany przez Teresę Smółkową 
w pracy: Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej. Ma on charakter bardzo ogólny, 
ale tym lepiej widać charakterystyczną dwudzielność:

51 Dowodzi tego następujące porównanie zestawów działów tematycznych:
Zofi a Cygal-Krupa: Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, al-

fabetycznym i tematycznym:
I. Ciało ludzkie, II. Zdrowie, choroba, opieka zdrowotna, III. Ubranie, IV. Dom i jego urządzenie, 

V. Rodzina, VI. Ulica, VII. Posiłki, pożywienie i napoje, VIII. Kuchnia i nakrycia stołowe, IX. Szkoła, 
X. Miasto, XI. Wieś, XII. Zwierzęta, XIII. Prace polowe, XIV. Zawody i stanowiska. Praca, XV. Podróż 
i środki komunikacji, XVI. Poczta i telekomunikacja, XVII. Sport i urządzenia sportowe, XVIII. 
Rozrywki, XIX. Rośliny, drzewa i kwiaty, XX. Zakupy, XXI. Stosunki międzyludzkie, XXII. Dane perso-
nalne, XXIII. Klimat i pogoda. 

Janusz Anusiewicz i Jacek Skawiński: Słownik polszczyzny potocznej:
2. Społeczne uwarunkowania życia człowieka (w tym: 2.2.1. Rodzina, 2.2.2. Praca – działalność zarob-

kowa – fi nanse, 2.2.3. Szkoła – nauka, 2.2.4. Wypoczynek – rozrywka, 2.2.5. Urzędy – załatwianie spraw, 
2.2.6. Handel – usługi – gastronomia, 2.2.7. Lecznictwo, 2.2.8. Komunikacja, 2.2.9. Środki masowego 
przekazu, 2.2.10. Polityka, 2.2.11. Sztuka – działalność artystyczna, 2.2.12. Wojsko, 2.2.13. Sport, 2.2.14. 
Tradycyjne zachowania – zwyczaje.

Elementy wytłuszczone powtarzają się i raczej niemożliwe było uniknięcie tego [dane bibliografi czne 
i lokalizacja – zob. przypisy 25, 50 w tym rozdziale].
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CZŁOWIEK

1. CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA (1.1. Cechy fi zyczne; 1.2. Cechy psychiczne, charakte-
rologiczne i umysłowe)

2. CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPOŁECZNA (2.1. Nazwy osobowych wykonawców zawo-
dów; 2.2. Poglądy, przynależność; 2.3. Zainteresowania i zamiłowania, posiadanie, uczestniczenie 
w czymś, inne)

DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA

1. PRZEMYSŁ (1.1. Maszyny, urządzenia, narzędzia; 1.2. Samochody, statki, samoloty, mo-
tocykle; 1.3. Materiały i tkaniny, tworzywa sztuczne, chemikalia i preparaty chemiczne o różnych 
zastosowaniach, leki; 1.4. Ubrania, buty, przedmioty codziennego użytku; 1.5. Potrawy; 1.6. Inne)

2. EKONOMIA
3. POLITYKA
4. MEDYCYNA
5. KULTURA (5.1. Nazwy imprez; 5.2. Nazwy książek, dokumentów, czasopism; 5.3. Nazwy 

z zakresu sztuki fotografi cznej)52.
Jak widać, modyfi kacje projektu Halliga i Wartburga tworzą w Polsce najważniejszy 

nurt w budowie podziałów tematycznych. Nieczęsto zdarzają się pomysły53 będące inny-
mi propozycjami ukazania specyfi ki postrzegania świata przez pryzmat języka. 

52  Autorka tak ów podział charakteryzuje i uzasadnia: 
„Neologizmy można podzielić na dwa makropola: CZŁOWIEK i DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI 

CZŁOWIEKA. Każde z tych makropól obejmuje kilka pól różniących się pod względem liczebności. I tak 
makropole CZŁOWIEK składa się z dwóch grup tematycznych: l) CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA 
i 2) CZŁOWIEK JAKO ISTOTA SPOŁECZNA. Grupa pierwsza obejmuje nazwy ludzi określanych ze 
względu na cechy fi zyczne, psychiczne, umysłowe, charakterologiczne. Zaliczyć do nich można także nazwy 
samych tych cech – przymiotnikowych i czasownikowych. Druga grupa wydzielona w makropolu 
CZŁOWIEK składa się z nazw osobowych wykonawców zawodów, nazw ludzi określonych ze względu na 
poglądy i przynależność, na zainteresowania, zamiłowania.

Drugie makropole – DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA – składa się z ponad 10 pól tema-
tycznych. Niektóre z nich są bardzo liczne (NAUKA I TECHNIKA, PRZEMYSŁ, POLITYKA, EKONOMIA), 
inne obejmują niewiele nazw (np. RZEMIOSŁO, RELIGIA, MILITARIA, ROZRYWKA). Podobnie jak 
pierwsze, drugie makropole obejmuje także nazwy cech, czynności odnoszących się do poszczególnych dzie-
dzin. Nazwy abstraktów (cechy i czynności) zaklasyfi kowane do makropola pierwszego odnoszą się do cech 
ludzi. Te z cech i czynności, które prymarnie nie określają cech ludzi, zostały zaliczone do pól tematycznych 
wyodrębnionych w makropolu DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA.

Wymienione wyżej pola nie są równoważne ani pod względem ilościowym, ani pod względem hierarchii, 
nie obejmują też wszystkich neologizmów. Bardziej szczegółowy opis będzie dotyczył przede wszystkim 
tych pól tematycznych, które są bardziej liczebne. Pomija się w nim pola obejmujące niewiele nazw często 
nieustabilizowanych lub nawet efemerycznych”. [T. Smółkowa: Neologizmy we współczesnej leksyce pol-
skiej, Kraków 2001, s. 102].

53 Ale jednak się zdarzają. Na przykład Jerzy Bartmiński, świadom, że dla polskiego wiejskiego ludu je-
dyną wskazówką na temat budowy universum mogły być prawdy wiary, postanowił oprzeć układ haseł 
Słownika stereotypów i symboli ludowych na „porządku biblijnym”: „Przyjmujemy dla słownika układ tema-
tyczny. Cały ludowy obraz świata i człowieka przedstawimy w »biblijnym« porządku stwarzania, poczynając 
od przyrody, a kończąc na człowieku, kulturze i kategoriach porządkujących świat. Ta kolejność zbiega się 
w dużym stopniu z rosnącą złożonością semantyczną haseł. Odstępstwem od biblijnego szyku jest tylko 
umieszczenie religii nie na początku, lecz przy końcu szeregu. Słownik obejmie następujące działy tematycz-
ne: I. Kosmos, II. Rośliny, III. Zwierzęta, IV. Człowiek, V. Społeczeństwo, VI. Religia. Demonologia, VII. 
Czas. Przestrzeń. Miary. Kolory. [J. Bartmiński: O „Słowniku stereotypów i symboli ludowych” [w:] 
J. Bartmiński, S. Niebrzegowska (red.): Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. I: Kosmos, niebo, światła 
niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996, s. 12].
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4) Tradycja związana z Tezaurusem Marka Petera Rogeta54 oraz jego polską wer-
sją – Doborem wyrazów Romana Zawilińskiego55 – której współcześnie w Polsce także 
jeszcze nie rozwinięto.

Roget „wychodzi od pojęcia, które klasyfi kuje coraz to dokładniej, aż dochodzi do 
grup wyrazów”56. Tworzenie poszczególnych grup pojęciowych i dobieranie do nich 
wyrazów zachodzi przy tworzeniu tezaurusa na zasadzie skojarzeń. „Leksykograf od-
grywa tu rolę swoistego odbiornika wszystkich możliwych skojarzeń”57 – ujmuje rzecz 
Tadeusz Piotrowski. 

Ponieważ układ słownika tego typu niejako odtwarza działanie pamięci, jest niesły-
chanie skomplikowany. Aby tę tezę zobrazować, zaprezentuję górnych siedem pozio-
mów ogólności58 – systemu klasyfi kacyjnego dzieła Zawilińskiego (nieco unowocześ-
niając i systematyzując zapis autora). 

DZIAŁ I. POJĘCIA UMYSŁOWE (abstracta)

1. BYT
a) byt i jego objawy
b) pojęcie bytu
c) byt w odniesieniu [c.1. do siebie, c.2. na byt inny]

2. STOSUNEK
2.1. FORMALNY

a) stosunek w ogólności
b) tożsamość
c) podobieństwo

2.2. RZECZOWY
2.2.A. BEZWZGLĘDNY
2.2.B. WZGLĘDNY

a) pojęcie porównania
b) porównanie zastosowane [b.1. do wielkości, b.2. do wartości, b.3. powiększenie, b.4. 

podzielność]
3. PORZĄDEK

a) pojęcie porządku
b) następstwo
c) przynależność
d) rozszerzenie

4. ILOŚĆ
a) liczenie
b) liczenie praktyczne

54 Pierwszą wersją Tezaurusa był: Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases, London 1852 i notował 
około 15 000 wyrazów. Zawiliński, tworząc polską wersję, korzystał z wydania: P.M. Roget: Thesaurus of 
English Words and Phrases, t. 1 i 2, London 1912. Współczesne tezaurusy notują po około 250 000 wyrazów.

55 Zob. R. Zawiliński: Dobór wyrazów. Słownik wyrazów bliskoznacznych i jednoznacznych. Do prak-
tycznego użytku, Kraków 1926; notuje około 20 000 wyrazów.

56 T. Piotrowski: Z zagadnień leksykografi i, Warszawa 1994, s. 105.
57 Ibidem, s. 107.
58 Najogólniejszy poziom, piętro najwyższe [I] struktury Doboru wyrazów… stanowią działy (np. Dział I. 

POJĘCIA UMYSŁOWE), potem kolejno poziomy oznaczone: cyfrą arabską (np. 2. STOSUNEK) [II], dwo-
ma cyframi (np. 2.1. FORMALNY) [III], dwoma cyframi i wielką literą (np. 2.2.A. BEZWZGLĘDNY) [IV], 
małą literą (np. a) pojęcie porównania) [V], małą literą i cyfrą (np. c) stosunki czasu [c.l. formalne, c.2. 
względne…]) [VI], cyfrą i dwiema małymi literami (np. c.l. dotyk /w tym: c.l.a) dotknięcie…/) [VII]. 
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c) wielkości oznaczone
d) wielkości nieoznaczone

5. CZAS
a) czas
b) właściwości czasu
c) stosunki czasu [c.l. formalne, c.2. względne, c.3. w zastosowaniu]
d) powtórzenie się w czasie
e) zmiana czasu [e.1. nietrwała, e.2. trwałe zjawisko]

6. PRZYCZYNA
a) pojęcie przyczynowości
b) związek przyczynowy
c) wzajemna przyczynowość

DZIAŁ II. PRZESTRZEŃ

l. PRZESTRZEŃ W OGÓLNOŚCI
2. ROZMIARY

a) miara
b) położenie
c) dośrodkowość

3. KSZTAŁTY
a) pojęcie formy
b) poszczególne formy
c) charakter powierzchni

4. RUCH
a) zmiana miejsca
b) właściwości ruchu
c) kierunek
d) do jednego punktu
e) inne postacie ruchu

DZIAŁ III. MATERIA (treść)

l. NIEORGANICZNA
1.1. W OGÓLNOŚCI
1.2. STANY SKUPIENIA

a) ciała stałe
b) ciała niestałe
c) stany przejściowe

2. ORGANICZNA
a) żywotność [a.l. w ogólności, a.2. formy życia]
b) zmysłowość
c) pięć zmysłów [c.l. dotyk /w tym: c.l.a) dotknięcie, c.l.b) ciepło/, c.2. smak, c.3. węch, 

c.4. słuch /w tym: c.4.a) w ogólności, c.4.b) szmery, c.4.c) tony muzyczne, c.4.d) 
chwytanie dźwięku/, c.5. wzrok /w tym: c.5.a) zjawiska światła, c.5.b) barwy, c.5.c) 
spostrzeganie światła/]

DZIAŁ IV. UMYSŁ (intelekt)

l. TWORZENIE SIĘ MYŚLI
a) pojęcie rozumu
b) zdolności rozumu
c) czynności rozumu
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d) myślenie i istnienie
e) rozsądek
f) wiedza 
g) rozum w zastosowaniu [g.l. do teraźniejszości, g.2. do przeszłości, g.3. do przyszłości] 

2. UDZIELANIE MYŚLI
2.1. W SFERZE POJĘĆ

a) jakość pojęcia
b) udzielanie pojęć

2.2. W RZECZYWISTOŚCI
a) zmysłowej
b) w mowie [b.1. w ogólności, b.2. składniki mowy, b.3. formy mowy, b.4. mowa mó-

wiona, b.5. mowa pisana]

DZIAŁ V. WOLA

l. WOLA PODMIOTOWA
a) objawy woli [a.l. pojęcie woli, a.2. ćwiczenie woli]
b) warunki woli [b.1. popęd, b.2. cel, b.3. kierunek woli]
c) wykonanie woli [c.l. przyspieszone, c.2. użytkowanie woli, c.3. warunki, c.4. wola 

i jej formy, c.5. praktyczne właściwości]
d) wstrzymanie woli
e) wynik woli

2. WOLA PRZEDMIOTOWA
a) w stosunku do osób [a.l. przewaga, a.2. siła, a.3. zrzeczenie się siły]
b) w stosunku do rzeczy [l.b. posiadanie w ogólności /w tym: l.b.a) stałe posiadanie, 

l.b.b) zmiana posiadania, l.b.c) pieniądze i obrót pieniężny/]

DZIAŁ VI. UCZUCIE

1. W OGÓLNOŚCI
2. UCZUCIA OSOBISTE

a) cielesne [a.l. czynne, a.2. bierne]
b) cielesno-duchowe
c) duchowe
d) zakres smaku
e) uczucia (natężenia i zwolnienia)
f) samopoczucie

3. UCZUCIA SPOŁECZNE
4. UCZUCIA ETYCZNE

a) sprawiedliwość
b) uczucie własnej godności 
c) prawo

5. UCZUCIA RELIGIJNE
5.1. WIARA
5.2. PRZEDMIOT WIARY
5.3. WIARA JAKO UMIEJĘTNOŚĆ
5.4. WYZNANIA
5.5. PRZYMIOTY RELIGIJNE
5.6. CZYNNOŚCI RELIGIJNE
5.7. INSTYTUCJE RELIGIJNE59

59 Por. R. Zawiliński: op.cit., Kraków 1926, s. X–XXIX.
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Dopiero na 8., najniższym piętrze znajduje się 1000 podstawowych grup tematycz-
nych, liczących średnio po 20 wyrazów (więc od kilku do około setki).

Na przykład w „Dziale V. WOLA”, w ramach „1. WOLI PODMIOTOWEJ”, a kon-
kretnie „c) wykonanie woli” – znajduje się zbiór „c.2. użytkowanie woli”, który zapre-
zentuję na poniższym rysunku: 

Rysunek 1. Grupa tematyczna* „Użytkowanie woli” w Doborze wyrazów… R. Zawilińskiego

2. użytkowanie woli
639. dostateczność 640. niedostateczność
641. obfi tość  
642. ważność 643. nieważność
644. pożyteczość 645. niepożyteczność
646. celowość 647. bezcelowość
648. dobroć 649. lichota
650. doskonałość 651. niedoskonałość
652. czystość 653. nieczystość
654. zdrowie 655. choroba
656. wyleczenie 657. brak zdrowia
658. polepszenie 659. pogorszenie
660. odrodzenie 661. upadek
662. środki lecznicze 663. trucizna
664. pewność 665. niebezpieczeństwo
666. ucieczka 667. pułapka

668. przestroga
669. alarm
670. utrzymanie
671. uniknięcie
672. wybawienie

* W zasadzie grupa się rozpada na trzy jednostki mniejsze, co zostało zaznaczone grafi cznie. Dwie pod-
grupy stanowią zbiory wyznaczone przez pary antonimiczne, trzecią – zbiór wyrazów, do których nie dobra-
no antonimów. Można więc mówić o jeszcze jednym poziomie podziału.

Patrząc z punktu widzenia tego, kto go układa, jest więc każdy tezaurus60 (Zawiliń-
skiego, Piageta lub inny) swojego rodzaju „mapą” pojęć, którą jego twórca posiada 
w swoim umyśle, a że twórców od połowy XIX wieku (czyli momentu ukazania się 
Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases), w związku z licznymi wznowieniami 
i modyfi kacjami, było wielu i zapewne korzystali oni nawzajem ze swojego dorobku – 
mowa o jakiejś „mapie” uogólnionej61. 

Celem każdego tezaurusa jest więc pomoc w znajdowaniu słów, niezbędnych do po-
ruszania wybranego tematu. Jak pisał o swoim dziele Roman Zawiliński: 

60 Tu i dalej używam tego terminu jako określenia gatunkowego, oznaczającego typ słowników.
61 O historii kolejnych edycji – patrz T. Piotrowski: op.cit., s. 98–118. „Mapa” z Tezaurusa Rogeta rów-

nież jest pamiątką po o wiele starszych podziałach klasyfi kacyjnych – Roget przejął schemat Johna Wilkinsa 
z An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language, London 1668 [por. T. Piotrowski: 
op.cit., s. 115].
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Słownik ten powstał z potrzeby posiadania podręcznika, który by mieścił na pewne pojęcie 
wszelkie istniejące w języku wyrazy jedno- lub bliskoznaczne. Idzie bowiem o to, aby w danym 
razie piszący mógł użyć wyrazu najwłaściwszego i myśli najlepiej odpowiadającego, a więc idzie 
o dobór wyrazów. Chcę np. komuś poświadczyć, że spełnia swe obowiązki sumiennie i dobrze, 
a chcę to wyrazić krótko i dosadnie, nie opisywać kilku wyrazami. Przym. pilny jest mi za bla-
dy; szukam tedy w słowniku wyrazu pilny w wykazie abecadłowym62, a znalazłszy go i przy nim 
liczbę, szukam w układzie rzeczowym wskazanej grupy, i znajdując cały szereg bliskoznacznych 
wyrazów, wybieram np. gorliwy lub oddany, wyrażając tym samym swoją myśl dokładniej63. 
Jak to krótko i w odniesieniu do Marka Rogeta ujął Tadeusz Piotrowski: „celem było 

wspomożenie procesu myślenia”. I dalej: „tezaurus, w zamierzeniu, to słownik nijako 
cerebralny, mający pomóc w przekraczaniu ograniczeń językowych”64.

Patrząc z punktu widzenia kogoś poszukującego informacji w tego rodzaju słowniku, 
istota systemu klasyfi kacyjnego w dziele Rogeta (jak również Zawilińskiego oraz in-
nych, istniejących tezaurusów) jest następująca: 

Tożsamość bądź podobieństwo znaczenia […] nie jest podstawowym kryterium przy układaniu 
tezaurusa. Takim kryterium jest przynależność ich do zespołu znaków językowych, które składają 
się na jakieś bardzo duże i bardzo ogólne pojęcie. Większość z wyrazów, które znajdują się w owej 
większej grupie pojęciowej, w pewien logiczny i łatwy do wykazania sposób przedstawia sobą 
podrzędniejsze lub mniej ogólne części składowe owej większej idei65.

Z punktu widzenia prasoznawcy, chcącego podjąć zadanie, które sobie za cel posta-
wiłem – układ tezaurusa ma tę mocną stronę, że kwalifi kując wyrazy do „oczek” poję-
ciowej siatki, nie zwraca się uwagi na ich wartość stylistyczną, poprawność, ustabilizo-
waną pozycję w leksyce itd. Siatka ta wydaje się też jakoś oddawać skomplikowanie 
rzeczywistości, choć – jak się zdaje – tezaurusy są mocne w klasyfi kowaniu pojęć abs-
trakcyjnych, a słabsze w gromadzeniu i klasyfi kacji nazw konkretnych przedmiotów, 
urządzeń, realnych fi zycznych zjawisk (które jednak, ogólnie rzecz biorąc, sklasyfi ko-
wać jest dość łatwo).

I rzecz rozstrzygająca o walorach tezaurusowego schematu: jest subiektywny, a rów-
nocześnie uniwersalny. O ile podziały Halliga i Wartburga oraz ich kontynuatorów są 
subiektywne, „ludzkie” na mocy przyjęcia pewnej metodologicznej (i ideowej), języko-
znawczej tezy, o tyle podział tezaurusa jest subiektywny z tego względu, że jego stwo-
rzenie angażuje całą wiedzę, przekonania i światopogląd tego, kto go układa. A jeśli 
układający go nie jest człowiekiem o umysłowości bardzo odmiennej od umysłowości 
innych ludzi, to i utworzona przez niego klasyfi kacja powinna być taka, jaką skłonni 
byliby przyjąć za swoją ci, którzy żyją z „układaczem” w jednym „tu i teraz”. Ten po-
dział, subiektywny ze swojej natury, może się więc w praktyce okazać co najmniej inter-
subiektywnym bądź nawet uniwersalnym66. Warunek jest jeden: trzeba go całkowicie 
samemu i od podstaw opracować!

62 Oprócz części pojęciowej słownik zawiera alfabetyczny indeks wyrazów.
63 R. Zawiliński: op.cit., s. V.
64 T. Piotrowski: op.cit., s. 107.
65 R.L. Chapman: Roget’s International Thesaurus, XVI, cyt. za T. Piotrowski: op.cit., s. 106.
66 Kolejnym argumentem na rzecz istnienia uniwersalnych zasad tematycznego podziału rzeczywistości jest 

dzieło Carla Darlinga Bucka [C.D. Buck: A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European 
Languages. A Contribution to the History of Ideas, Chicago–London 1949]. Podobnie jak Dobór wyrazów 
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Istnieje także inny sposób budowy tezaurusów – od 2005 roku w ramach projektu 
„Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby 
przetwarzania języka naturalnego” wykorzystywany przez polskich lingwistów i infor-
matyków, tworzących w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej 
polski WordNet, czyli Słowosieć. Kierownikiem tego przedsięwzięcia jest Maciej 
Piasecki (Politechnika Wrocławska), a grupę głównych współpracowników67 stanowią: 
Magdalena Derwojedowa (Uniwersytet Warszawski), Adam Przepiórkowski (PAN), 
Stanisław Szpakowicz (University of Ottawa), Magdalena Zawisławska (Uniwersytet 
Warszawski)68. Jest to sposób niejako a posteriori, czyli zakładający ogarnięcie struktu-
ry tematycznej słownictwa (a w każdym razie znacznej jego części69), począwszy od 
wydzielenia podstawowych grup synonimicznych zwanych synsetami70, a następnie 
przedstawienia ich wzajemnych relacji semantycznych. 

W ten sposób każdy synset wyszukany w słowosieci może być opisany poprzez rela-
cje z innymi synsetami, które mogą być przede wszystkim następujące: 

– hiperonimia/hiponimia, czyli bardziej ogólny/bardziej szczegółowy (zwierzę – pies), 
– meronimia/holonimia, czyli część/całość (twarz – nos), 
– antonimia, tj. relacja przeciwstawienia znaczeniowego (duży – mały),
– troponimia defi niowana wyłącznie dla czasowników, rodzaj wynikania, tj. zawiera-

nie się jednej czynności w drugiej (chodzić – utykać).
Ponadto występują jeszcze takie relacje, jak: konwersja (nauczyciel – uczeń), relacyj-

ność (relacje derywacyjne, np. pary aspektowe), odnośność (mniej regularne relacje de-
rywacyjne, np. zdrobnienie – zgrubienie), relacja nieokreślona.

Zawilińskiego oraz mój „Słownik tematyczno-frekwencyjny...” dzieli on rzeczywistość na 22 kategorie tema-
tyczne. A przecież o wzajemnych wpływach raczej nie można tu mówić. Podział Bucka był następujący:

1) Świat fi zyczny w swych szerszych aspektach. 2) Ludzkość: płeć, wiek, stosunki rodzinne. 3) Zwierzęta. 
4) Części ciała; funkcje i stany ciała. 5) Jedzenie i picie; gotowanie i sprzęt. 6) Odzież; osobiste ozdoby 
i pielęgnacja. 7) Mieszkanie, dom, meble. 8) Rolnictwo, roślinność. 9) Rozmaite działania fi zyczne oraz te 
dotyczące poszczególnych sztuk lub rzemiosł, z pewnymi narzędziami, materiałami i produktami; inne roz-
maite pojęcia. 10) Ruch, lokomocja, transport, nawigacja. 11) Posiadanie, własność i handel. 12) Stosunki 
przestrzenne: miejsce, forma, rozmiar. Ilość i liczba. 13) Czas. 14) Postrzeganie zmysłowe. 15) Uczucia (z 
pewnymi fi zycznymi wyrażeniami uczuć). 16) Pojęcia związane z usposobieniem, moralnością i estetyką. 
17) Umysł, myśl. 18) Wypowiedź ustna, mowa; czytanie i pisanie. 19) Podziały terytorialne, społeczne i poli-
tyczne; stosunki społeczne. 20) Wojna. 21) Prawo. 22) Religia i przesądy.

67 W charakterze pracowników pomocniczych na stronie internetowej Słowosieci [http://plwordnet.pwr.
wroc.pl/main/?cat=general] są wymienieni: Bartosz Broda, Grzegorz Godlewski, Łukasz Jastrzębski, Paweł 
Koczan, Adam Radziszewski, Michał Stanek, Joanna Bilińska, Maria Głąbska, Dorota Lewandowska, 
Urszula Rezler, Anna Romańska, Joanna Stankiewicz, Tomasz Stępień, Beata Wójtowicz.

68 Te i dalsze dane ze strony internetowej Projektu: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/main/?cat=general [stan 
z listopada 2007] oraz z zamieszczonej tamże publikacji M. Piaseckiego: Cele i zadania lingwistyki informa-
tycznej.

69 Amerykański WordNet, którego budowę rozpoczęto w 1985 roku na Uniwersytecie Princeton, obejmu-
je już blisko 200 000 jednostek leksykalnych, polska Słowosieć ma w założeniu liczyć na razie do 25 000. 
Ponadto trwa praca nad projektami analogicznymi: od 1996 roku na University of Amsterdam budowana jest 
sieć EuroWordNet [zob. http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/], już po 2000 roku zaczęto tworzyć tzw. 
ConceptNet Project V2.1 A Very-Large Semantic Network of Common Sense Knowledge [http://web.media.
mit.edu/~hugo/conceptnet/].

70 „Synset to zbiór »prawie synonimów« – całkowita identyczność znaczenia bardzo rzadko występuje 
w języku” [M. Piasecki: Cele i zadania lingwistyki informatycznej, s. 23].
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Słowosieć ma mieć, jak się zdaje, charakter użytkowy, a zatem ktoś poszukujący 
możliwości wyboru słów uzyskiwał będzie na ekranie tylko opis danego, interesującego 
go synsetu (ewentualnie uzupełniony o prezentację synsetów znajdujących się w wyżej 
wymienionych relacjach do owego synsetu, którym był zainteresowany), ale gdyby opi-
sać w formie słownika całą strukturę słowosieci, otrzymalibyśmy – jak sądzę – niezwy-
kle precyzyjny, hierarchiczny opis struktury semantycznej słownictwa (w rozbiciu na 
pola wyznaczane przez główne części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, 
przysłówki), na szczycie którego znajdowałyby się zapewne słowa wszystko, uniwersum 
i inne z nimi jednoznaczne, czyli cały synset leksemów oznaczających całość rzeczywi-
stości.

Ze szczegółowym opisem i oceną zamysłu należy się jednak – jak sądzę – powstrzy-
mać, do momentu jego pełnej realizacji71.

71 Nie jest to zresztą w Polsce jedyne przedsięwzięcie tego rodzaju. Na przykład działająca w Krakowie 
Grupa Lingwistyki Komputerowej [zob. http://winnie.ics.agh.edu.pl], którą tworzą pracownicy Katedry 
Informatyki AGH, Katedry Lingwistyki Komputerowej UJ, Katedry Automatyki UJ (czyli prof. dr hab. 
Wiesław Lubaszewski oraz Wiktor Dernowicz, Mirosław Gajer, Marek Gajęcki, Izabela Gatkowska, Adrian 
Horzyk, Dorota Korwin-Piotrowska, Michał Korzycki, Barbara Moskal, Alicja Orzechowska, Paweł Pietras, 
Piotr Pisarek, Teresa Rokicka) zapowiada budowę semantycznego słownika języka polskiego [http://winnie.
ics.agh.edu.pl/proj_re/slse/index.html]. Bliżej o jego założeniach i praktycznych z niego korzyściach – patrz: 
W. Lubaszewski: Czego informatyka potrzebuje od językoznawstwa [http://winnie.ics.agh.edu.pl/proj_re/
slse/kom_pan.pdf] oraz W. Lubaszewski: Anonimowość w Internecie [w:] W. Lubaszewski (red.): Komputer 
– Człowiek – Prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 23–31.
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Rozdział II. Rzeczywistość tekstowa trzech typów polskich pism 
młodzieżowych

1. Praca nad słownikiem tematycznym

Rozpoczynając opis klucza kategoryzacyjnego, który ma pozwolić na ogarnięcie za-
rysów rzeczywistości wyznaczonej przez znaczenia wszystkich, powtarzających się 
przynajmniej trzykrotnie wyrazów pospolitych, obecnych w trzech próbach po 250 000 
słowoform, zaczerpniętych z tekstów trzech grup pism młodzieżowych – muszę się przy-
znać do pewnej manipulacji. Otóż przystępując do konstrukcji klucza, czyli opracowa-
nia podziału tematycznego polszczyzny, którą się posłużono w wybranych pismach dla 
dziewcząt, muzycznych pismach dla nastolatków i fanzinach metalowych, programowo 
nie sięgałem do dorobku onomazjologicznego, omówionego w rozdziale I. 

Rysunek 2. Plan klasyfi kacji materiału leksykografi cznego 
w Doborze wyrazów… R. Zawilińskiego
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Dysponowałem więc jedynie wprawą prasoznawcy, który ułożył szereg kluczy kate-
goryzacyjnych, przeznaczonych do badań różnych aspektów tematyki prasy, znającego 
również sporo rozwiązań cudzych1. 

Tym razem jednak zadanie było inne: chodziło o ułożenie takiego klucza, który by 
ogarnął naraz wszystkie ogólne aspekty prasowej rzeczywistości. Praca trwała prawie  
pięć lat, opracowałem wiele nieudanych modeli i rozpocząłem poszukiwania antenatów 
wtedy, gdy ją skończyłem. 

Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że uzyskany wynik [tabela 3] swą strukturą nie-
co przypomina schemat tezaurusa Romana Zawilińskiego. Ową strukturę przedstawiam 
skrótowo na rysunku 12.

1 Niestety nawet najogólniejsze komputerowe klucze kategoryzacyjne przeznaczone do badań języka 
prasy były dla mnie mało użyteczne z tego prostego powodu, że dotyczyły innych języków. Twórcy „gene-
ral inquirer” posłużyli się w swej pracy kategoriami zaczerpniętymi z trzech słowników: The Harvard 
Third Psychosociological Dictionary, The Stanford Political Dictionary, The Harvard Need-Achievement 
Dictionary, które razem dawały w miarę wyczerpujący zestaw kategorii. [Por. P.J. Stone, D.C. Dunphy, 
M.S. Smith, D.M. Ogilvie: The General Inquirer. A Computer Approach to Content Analysis, Massachusetts 
1966, s. 169–206]. Innym przedsięwzięciem był słownik: A. Deichsel: Hamburger Kommunikations-
-Soziologisches Wörterbuch, Hamburg 1973. W jego wypadku dodatkowym utrudnieniem byłoby szerokie 
uwzględnianie nazw własnych.

2 Zob. R. Zawiliński: Dobór wyrazów. Słownik wyrazów bliskoznacznych i jednoznacznych. Do praktycz-
nego użytku, Kraków 1926, s. IX.

Tabela 3. Schemat kategorii ogólnych (1. i 2. stopnia) w „Słowniku tematyczno-frekwencyjnym 
słownictwa używanego w trzech typach polskich pism młodzieżowych”

Sfera 1. Ontologiczne i fi zyczne 
własności świata

I. Istnienie
II. Czas
III. Przestrzeń
IV. Jakości ilościowe dotyczące zbiorów danych 

elementów – ilość, różnorodność
V. Dane ilościowe dotyczące poszczególnych elementów
VI. Kolejność
VII. Jakości charakterystyczne przede wszystkim dla 

ruchów i procesów
VIII. Ruch uniwersalny, możliwy dla każdego obiektu

Sfera 2. Natura IX. Przyroda nieożywiona
X. Przyroda ożywiona

Sfera 3. Osoba XI. Zmysły ludzkie i zwierzęce
XII. Emocje
XIII. Stałe tendencje emocjonalne, charakter, jego cechy
XIV. Wola
XV. Myśl i mowa

Sfera 4. Twórczość XVI. Kultura artystyczna i piśmiennictwo
Sfera 5. Los i czyn XVII. Bieg życia i działania ludzkiego
Sfera 6. Społeczeństwo XVIII. Cywilizacja życia codziennego

XIX. Mniej zinstytucjonalizowane sfery aktywności 
  (bez produkcji i pracy)

XX. Własność, zatrudnienie, handel
XXI. Człowiek pracujący i produkujący
XXII. Instytucje społeczne
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Ta sama była liczba kategorii najogólniejszych, taka sama – kategorii drugiego stop-
nia; co więcej – podobna jest głębokość struktury (u mnie – 6 poziomów). I to w sytu-
acji, gdy tworząc swój mini-tezaurus, nie posługiwałem się metodą wspomaganej ma-
teriałem leksykografi cznym introspekcji (jak przypuszczalnie Roget i Zawiliński), lecz 
tworzyłem pewną strukturę z materiału już danego, tj. pewnego zbioru słów, z których 
każde musiało zostać zaliczone do którejś z kategorii i podkategorii tematycznych. Dane 
słowo albo było traktowane jako osobna jednostka leksykalna, albo – jako składowa 
takiej jednostki (kiedy wydzielałem odmiany znaczeniowe), albo wchodziło w skład 
wyrażenia. Dodatkową trudnością była konieczność zaliczenia danego leksemu lub jego 
odmiany tylko do jednej kategorii (podkategorii), co przychodziło nieraz z trudnością, 
lecz było konieczne, bo inaczej by się nie dało przeprowadzić obliczeń ilościowych. 
Rozważania o przyczynach tych podobieństw pozostawiam jednak socjologom wiedzy 
i psychologom.

2. Pełna struktura „Słownika tematyczno-frekwencyjnego słownictwa 
używanego w trzech typach polskich pism młodzieżowych”

(jako reprezentacja tematycznej struktury słownictwa polskiego)

Słownik zgromadził niespełna 12 000 wyrazów3 zaczerpniętych z trzech interesujących 
mnie grup tekstów (tj. korpusów). Przy każdym z wyrazów – w nawiasach () {} <> 
podano kolejno frekwencję w: pismach dla dziewcząt, komercyjnych młodzieżowych 
pismach muzycznych, fanzinach metalowych. Łączna frekwencja wyrazów tworzących 
daną grupę, kategorię lub podkategorię tematyczną podawana jest analogicznie. 

Wchodzące w zakres kolejnych sfer (lub z nimi tożsame) kategorie (liczby rzymskie) 
dzielą się na kolejne pod- i podpodkategorie, tworzące pewną hierarchię i sygnowane 
kolejno: cyfrą arabską (np. 1), dużą literą alfabetu (A.), małą literą alfabetu (a.) i kombi-
nacją litery i cyfry (a.1.).

Frekwencje wyrazów podaję poniżej w procentach4, gdyż mimo że badane przeze 
mnie korpusy tekstów są jednakowe pod względem wielkości (jak już podawałem – po 
250 000 słowoform), to liczba wyrazów powtarzających się przynajmniej trzykrotnie 
w każdym z korpusów jest niejednakowa. Z korpusu pism dla dziewcząt zatem uwzględ-

3 Wyraz musiał się powtarzać przynajmniej trzykrotnie choć w jednej grupie tekstów (korpusie). Przy 
tym słownik zasadniczo (tzn. poza niektórymi, szczególnie uzasadnionymi przypadkami) nie obejmuje spój-
ników, zaimków (w ujęciu Słownika współczesnego języka polskiego B. Dunaja, Warszawa 1996), przyim-
ków, partykuł.

4 Liczby bezwzględne oraz wyszczególnienie wyrazów znajdują się we właściwym słowniku, dołączo-
nym do niniejszej rozprawy. W tym miejscu pokazuję tylko strukturę słownika i sumy frekwencji wyrazów 
wyliczone dla poszczególnych kategorii i podkategorii. Podane wyniki procentowe powinny się – dla po-
szczególnych korpusów – sumować, tzn. suma procentów wszystkich sfer powinna wynosić (100) {100} 
<100>, procent należny danej sferze powinien być sumą wartości procentowych przynależnych kategoriom 
składającym się na tę sferę [np. Sfera (x%) = I. (y%) + II. (z%) + III. (q%)… itd.]; procent przy danej ka-
tegorii jest sumą procentów podanych przy podkategoriach tej kategorii [np. I. (x%) = A. (p%) + B. (s%)]; 
procent przy danej podkategorii jest sumą procentów podanych przy jej podpodkategoriach [A (a%) = a (k%) 
+ b (n%) + c (w%)… itd.]; procent podany przy podpodkategorii jest sumą procentów podanych przy jeszcze 
niższych jednostkach klasyfi kacji, składających się na tę podpodkategorię.
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niono łącznie 137 281 użyć wyrazów (1% = 1372,81), z korpusu muzycznych pism mło-
dzieżowych – 124 736 {1% = 1247,36}, z korpusu fanzinów dla metalowców 121 114 
<1% = 1211,14>. Wyniki procentowe zaokrąglono do drugiego miejsca po przecinku. 
Oznaczenia: (0) {0} <0> wskazują, że nie było w korpusie żadnego wyrazu o znaczeniu, 
które można zaliczyć do danego tematu czy podtematu, natomiast znak –% oznacza, że 
wyraz (wyrazy) w korpusie wystąpił(-y), ale wartość procentowa jego (ich) frekwencji 
w korpusie jest mniejsza niż 0,006% korpusu.

Oto struktura słownika:

Sfera 1. Ontologiczne i fi zyczne własności świata (30,93%) {31,95%} <34,80%>

I. Istnienie (11,11%) {11,27%} <14,45%>
1. Powoływanie do życia i początek istnienia (0,83%) {1,22%} <1,06%>
2. Istnienie samoistne (5,57%) {5,30%} <7,71%>
3. Procesy i ich etapy (0,24%) {0,33%} <0,30%>
4. Istnienia niesamoistne (1,75%) {1,68%} <2,08%>

A. Istnienia niesamoistne – części i przejawy (1,33%) {1,28%} <1,57%>
B. Istnienia niesamoistne – własności i cechy (0,42%) {0,40%} <0,50%>

5. Istnienia zbiorowe i uogólniające (1,23%) {1,30%} <1,59%>
6. Więź, podobieństwo, pokrewieństwa i różnice między bytami (0,68%) {0,68%} 

<0,89%> 
7. Koniec istnienia i nieistnienie (0,78%) {0,72%} <0,91%>

II. Czas (8,41%) {9,10%} <8,02%> 
1. Czas mierzony obiektywnie (4,03%) {4,07%} <2,90%>

A. Czas mierzony nieprecyzyjnie lub ogólnie (niektóre terminy ważne dla po-
rządków nieprecyzyjnych i precyzyjnych) (1,73%) {1,51%} <1,50%>
a. To, co ma związek zwłaszcza z odcinkiem czasowym (1,04%) {0,97%} 

<1,00%>
b. To, co ma związek z częstotliwością (0,69%) {0,53%} <0,50%>

B. Czas mierzony precyzyjnie (2,30%) {2,56%} <1,39%>
a. Porządek minut, godzin i pór dnia (0,81%) {0,56%} <0,29%>
b. Porządek tygodnia (następstwo dni) (0,27%) {0,29%} <0,18%>
c. Porządek roku – miesięcy i pór roku (1,04%) {1,52%} <0,76%>
d. Porządek wieków i epok oraz terminy ważne dla różnych porządków – 

w sumie (0,06%) {0,14%} <0,12%>
e. Ogólnie, dla wszystkich możliwości (0,10%) {0,04%} <0,02%>

2. Czas mierzony relatywnie (3,03%) {3,42%} <3,69%>
a. To, co teraźniejsze/równoczesne (2,21%) {2,37%} <2,47%>
b. To, co przyszłe/późniejsze (0,32%) {0,33%} <0,36%>
c. To, co przeszłe/wcześniejsze (0,34%) {0,52%} <0,52%>
d. To, co przyszłe lub przeszłe (0,05%) {0,07%} <0,16%>
e. Wskaźniki odległości w czasie (0,09%) {0,10%} <0,15%>

3. Kwestia upływu czasu (1,33%) {1,60%} <1,42%> 
A. Tempo upływania czasu (0,36%) {0,30%} <0,29%>
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a. Tempo szybkie (0,31%) {0,24%} <0,18%>
b. Tempo powolne (0,04%) {0,01%} <0,06%>
c. Każde tempo (0,01%) {0,03%} <0,04%>

B. Fortunność postępowania człowieka wobec upływu czasu (0,28%) {0,28%} 
<0,20%> 

C. Skutki upływu czasu – wiek (nie w przyrodzie) (0,38%) {0,75%} <0,65%>
a. To, co nowe (0,31%) {0,61%} <0,47%>
b. To, co stare (0,04%) {0,10%} <0,17%>
c. W wieku mierzonym ściśle (0,01%) {0,03%} <0>

D. Skutki upływu czasu – trwałość (0,30%) {0,26%} <0,27%>
a. Krótkotrwałość (0,19%) {0,16%} <0,19%>
b. Długotrwałość (0,10%) {0,10%} <0,07%>

III. Przestrzeń (3,62%) {2,90%} <2,95%> 
1. Przestrzeń bardziej abstrakcyjna (3,41%) {2,65%} <2,69%>

A. Wymiary: odległość, rozległość, obszar, wysokość itd. (0,80%) {0,43%} 
<0,33%>
a. Odległość (0,13%) {0,08%} <0,07%>
b. Długość (0,10%) {0,03%} <0,01%>
c. Grubość (0,08%) {0,02%} <0,01%>
d. Wysokość (0,25%) {0,15%} <0,17%>
e. Obszar i skupienie (0,07%) {0,04%} <0,03%>
f. Szerokość (0,04%) {0,03%} <0,03%>
g. Miary długości, objętości i odległości (0,09%) {0,05%} <0,01%>

B. Bryły, ich cechy i fragmenty (0,39%) {0,12%} <0,11%>
C. Nieciągłość lub ciągłość przestrzeni (otwory, nierówności, ich brak) (0,12%) 

{0,07%} <0,05%>
D. Rozkład w przestrzeni, miejsca, kierunki (2,08%) {2,01%} <2,18%> 

a. Rozkład ustalany we wszystkich wymiarach (wertykalnym, horyzontalnym, 
trójwymiarowym) (1,18%) {1,14%} <1,12%>

b. Rozkład ustalany w przestrzeni dwuwymiarowej lub trójwymiarowej w su-
mie (0,48%) {0,45%} <0,34%>

c. Rozkład ustalany na płaszczyźnie (horyzontalnie) (0,15%) {0,09%} 
<0,06%>

d. Inne, względne wskazanie kierunku/miejsca (w stosunku do podmiotu) 
(0,27%) {0,32%} <0,64%>

2. Przestrzeń bardziej konkretna (0,21%) {0,24%} <0,25%>
A. Strony świata i przestrzeń geografi czna (ogólnie) (0,02%) {0,06%} <0,09%>
B. Przestrzeń codzienna – potoczna i ofi cjalna oraz jej elementy (0,19%) {0,18%} 

<0,16%>
IV. Jakości ilościowe dotyczące zbiorów danych elementów – ilość, różnorodność 

(3,32%) {3,80%} <4,25%>
A. Ilość/krotność mierzona ogólnie (1,19%) {1,24%} <2,14%>

a. Każda – i duża, i mała (0,19%) {0,15%} <0,36%>
b. Duża (0,45%) {0,57%} <0,95%>
c. Mała (0,53%) {0,50%} <0,83%>
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B. Ilość mierzona precyzyjnie (w tym – cyfry) (1,05%) {1,38%} <1,03%>
C. Zróżnicowanie (1,07%) {1,17%} <1,07%>

a. To, co typowe (0,62%) {0,66%} <0,71%>
b. To, co nietypowe (0,44%) {0,50%} <0,36%> 

V. Dane ilościowe dotyczące poszczególnych elementów (0,82%) {0,96%} <0,79%>
A. Ciężar (0,14%) {0,09%} <0,11%>

a. Każdy (i większy, i mniejszy) (0,01%) {0,01%} <–%>
b. Większy (0,01%) {0,01%} <0,05%>
c. Mniejszy (0,05%) {0,02%} <0,04%>
d. Ścisłe miary ciężaru (0,04%) {0,03%} <0,01%>

B. Wielkość (0,68%) {0,86%} <0,67%>
a. Wielkość każda lub średnia (0,02%) {0,02%} <0,02%>
b. Wielkość większa (0,43%) {0,65%} <0,50%>
c. Wielkość mniejsza (0,22%) {0,18%} <0,15%>

VI. Kolejność (1,43%) {1,73%} <1,97%>
A. Przybliżona kolejność zjawisk (0,79%) {0,90%} <1,09%>
B. Precyzyjna kolejność zjawisk (0,64%) {0,82%} <0,88%>

VII. Jakości charakterystyczne przede wszystkim dla ruchów i procesów (1,56%) 
{1,53%} <1,88%>

A. Intensywność (1,19%) {1,23%} <1,56%>
a. Każda intensywność – to, co intensywne i nieintensywne (0,04%) {0,05%} 

<0,06%>
b. To, co intensywne (0,93%) {0,98%} <1,22%>
c. To, co nieintensywne (0,21%) {0,19%} <0,27%>

B. Siła (0,37%) {0,29%} <0,31%>
a. Siła (0,33%) {0,27%} <0,27%>
b. Słabość (0,03%) {0,02%} <0,03%>

VIII. Ruch uniwersalny, możliwy dla każdego obiektu (0,66%) {0,66%} <0,49%>
A. Przesunięcia i ich sekwencje, sterowanie ruchem (0,34%) {0,31%} <0,23%>
B. Uderzenia i poruszenia (0,02%) {0,04%} <0,04%>
C. Ruch okrężny (0,02%) {0,03%} <0,01%>
D. Loty i upadki (0,11%) {0,16%} <0,13%>

a. Ruch wznoszący lub płaski (0,02%) {0,06%} <0,04%>
b. Ruch w dół (0,09%) {0,09%} <0,09%>

E. Zatrzymywanie lub zatrzymanie ruchu (0,14%) {0,11%} <0,07%>

Sfera 2. Natura (12,11%) {7,29%} <5,19%>

IX. Przyroda nieożywiona (1,74%) {1,19%} <0,64%>
A. Przyroda jako całość (0,30%) {0,30%} <0,17%>
B. Zjawiska fi zyczne ulotne, częściowo lub całkowicie „wiedziane” (0,24%) 

{0,13%} <0,07%>
a. Materia – w sumie (0,21%) {0,12%} <0,07%>
b. Gazy, różne substancje prócz płynów, lub niekoniecznie nimi będące – 

w sumie (0,03%) {–%} <–%>
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C. Ziemia, otoczenie postrzegane zmysłowo i jako naturalne (1,19%) {0,75%} 
<0,39%>
a. Minerały (0,10%) {0,07%} <0,01%>
b. Powierzchnia ziemi i jej ukształtowanie (0,10%) {0,16%} <0,05%> 
c. Woda i płyny w stanie ciekłym (0,47%) {0,23%} <0,13%>
d. Brak wody (0,09%) {0,01%} <0,01%>
e. Powietrze i klimat (0,13%) {0,09%} <0,04%>
f. Ogień (0,03%) {0,04%} <0,07%>
g. Zjawiska kosmiczne (0,23%) {0,13%} <0,05%>

X. Przyroda ożywiona (10,37%) {6,10%} <4,55%>
1. Świat roślin (0,73%) {0,17%} <0,09%>

A. Substancje, części składowe, funkcje organizmu roślinnego (0,15%) {0,05%} 
<0,02%>

B. Rośliny, ich klasy i kompleksy (0,58%) {0,11%} <0,06%>
2. Świat ludzi rozumianych biologicznie i zwierząt (2,74%) {2,12%} <1,08%>

A. Ludzie dzieleni ze względu na wiek (bez wyraźnego zaznaczania ich związ-
ków społecznych, rodzinnych, erotycznych) (0,46%) {0,56%} <0,29%>
a. Wskazani ogólnie (0,02%) {0,03%} <–%>
b. Dzieciństwo i młodość (0,35%) {0,40%} <0,19%>
c. Dorosłość i starość (0,08%) {0,12%} <0,09%>

B. Podział ludzi ze względu na płeć i wiek (1,63%) {1,09%} <0,55%>
a. Dziewczęta (0,64%) {0,35%} <0,07%>
b. Kobiety (0,25%) {0,15%} <0,11%>
c. Chłopcy (0,53%) {0,36%} <0,10%>
d. Mężczyźni (0,18%) {0,20%} <0,23%>
e. Płeć męska w wieku nieokreślonym (0,01%) {0,01%} <0,03%>

C. Podział ludzi ze względu na cechy wyglądu (0,28%) {0,14%} <0,05%>
a. Uroda i seksualność ogólnie (0,14%) {0,07%} <0,02%>
b. Kolor włosów (0,03%) {0,01%} <0,01%>
c. Rasa biologiczna (0) {0,02%} <0,01%>
d. Tusza (0,10%) {0,03%} <0,01%>

D. Zwierzęta i inne stworzenia (0,35%) {0,31%} <0,17%>
a. Ogólnie (0,07%) {0,05%} <0,02%>
b. Ssaki (0,14%) {0,11%} <0,10%>
c. Ptaki (0,03%) {0,03%} <0>
d. Ryby (0,03%) {0,05%} <0,01%>
e. Gady, płazy (0,02%) {0,01%} <–%>
f. Owady (0,01%) {0,02%} <0,02%>
g. Drobnoustroje (0,03%) {0,01%} <0>
h. Istoty ludzkie/zwierzęce fantastyczne lub rzadkie (–%) {0,02%} <0,01%>

3. Ciało i jego funkcje (5,26%) {2,52%} <2,31%> 
A. Związki i substancje organiczne (0,22%) {0,02%} <0,01%>
B. Budowa ciała (2,89%) {1,06%} <1,16%>

a. Podstawowe elementy budowy istot żywych (0,14%) {0,05%} <0,04%>
b. Wydzieliny i odchody ludzkie i zwierzęce (0,13%) {0,09%} <0,17%>
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c. Wydzieliny specyfi cznie zwierzęce (0,03%) {0,01%} <–%>
d. Części i fragmenty ciała istot żywych swoiste dla różnych istot (1,74%) 

{0,60%} <0,64%>
e. Części i fragmenty ciała postrzegane jako specyfi cznie ludzkie (0,73%) 

{0,27%} <0,18%>
f. Części i fragmenty ciała postrzegane jako specyfi cznie zwierzęce (0,09%) 

{0,03%} <0,10%>
C. Funkcje organizmu ludzi i zwierząt (1,05%) {0,95%} <0,61%>

a. Życie (0,48%) {0,45%} <0,28%>
b. Żywotność (0,06%) {0,02%} <0,02%>
c. Śmierć i rozkład (0,07%) {0,08%} <0,19%>
d. Kondycja (0,04%) {0,02%} <–%>
e. Zmęczenie (0,03%) {0,03%} <0,01%>
f. Oddychanie (0,05%) {0,02%} <0,01%>
g. Zasypianie, spanie, budzenie się (0,09%) {0,08%} <0,03%>
h. Płodność, ciąża, poród, rodzenie się (0,20%) {0,22%} <0,04%>

D. Zdrowie i choroba (0,44%) {0,14%} <0,08%>
a. Zdrowie i odporność (0,10%) {0,03%} <0,02%>
b. Choroba i okaleczenie – ogólnie (0,22%) {0,06%} <0,06%>
c. Konkretne choroby somatyczne, ich objawy, uszkodzenia ciała (0,12%) 

{0,04%} <–%>
E. Czynności i funkcje organizmu ludzi i zwierząt (po części intencjonalne) 

(0,64%) {0,34%} <0,44%> 
a. Jedzenie (0,12%) {0,05%} <0,07%>
b. Karmienie (0,05%) {0} <0>
c. Picie (bez picia alkoholu) (0,03%) {0,03%} <0,03%>
d. Procesy i czynności towarzyszące jedzeniu (0,02%) {0,01%} <0,03%>
e. Zwracanie (0,01%) {0} <0,03%>
f. Wydalanie (–%) {0} <0,03%>
g. Uprawianie seksu (0,35%) {0,22%} <0,14%>
h. Wydawanie odgłosów (0,03%) {0,02%} <0,10%>

4. Poruszanie się istoty żywej (1,62%) {1,28%} <1,06%>
A. Ruchy (0,86%) {0,78%} <0,63%>

a. Ruchy polegające na mniejszym przesunięciu lub geście (0,16%) {0,09%} 
<0,06%>

b. Bezruch lub dążenie do niego (0,10%) {0,05%} <0,04%>
c. Ruchy polegające na wyraźnym przesuwaniu się w przestrzeni (0,56%) 

{0,56%} <0,48%>
d. Stopniowy ruch na linii wertykalnej (0,01%) {0,02%} <0,01%>
e. Loty naturalne (0,02%) {0,04%} <0,03%>

B. Manipulacje – proste czynności możliwe dla ludzi i zwierząt bez narzędzi 
i wysiłku myślowego (0,75%) {0,50%} <0,42%>
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Sfera 3. Osoba (21,86%) {19,71%} <21,80%>

XI. Zmysły ludzkie i zwierzęce (2,86%) {1,97%} <1,95%>
1. Wzrok (2,11%) {1,41%} <1,20%>

A. Przedmiot poznawany (1,42%) {0,75%} <0,62%>
a. Światło (0,15%) {0,07%} <0,05%>
b. Brak światła (0,07%) {0,05%} <0,13%>
c. Kolor (0,81%) {0,27%} <0,17%>
d. Widok i jego elementy oraz widoczność (0,38%) {0,35%} <0,26%>

B. Punkt widzenia podmiotu, tego, kto patrzy (0,69%) {0,66%} <0,57%>
a. Patrzenie, oglądanie (0,52%) {0,46%} <0,46%>
b. Umożliwianie patrzenia (0,16%) {0,20%} <0,11%>

2. Słuch (0,25%) {0,42%} <0,61%>
A. Przedmiot – to, czego się słucha, wyjąwszy muzykę i odgłosy wydawane bar-

dziej intencjonalnie przez istoty żywe (0,15%) {0,30%} <0,39%>
a. Dźwięki i ich cechy (0,13%) {0,28%} <0,36%>
b. Defi cyt dźwięków i jego cechy (0,02%) {0,02%} <0,03%>

B. Odbieranie bodźców dźwiękowych (0,10%) {0,11%} <0,22%>
3. Dotyk (0,35%) {0,08%} <0,05%>

A. Perspektywa obiektu poznania (to, co wyczuwany dotykiem i uznajemy za 
obiektywnie istniejące) (0,27%) {0,06%} <0,04%>
a. Temperatura, ciepło (0,10%) {0,03%} <–%>
b. Defi cyt ciepła (0,05%) {0,02%} <0,02%>
c. Miła faktura powierzchni, jej spoistość, działanie na dotyk (0,09%) {0,01%} 

<–%>
d. Niemiła faktura powierzchni, jej spoistość, działanie na dotyk (0,02%) {–%} 

<0,01%>
B. Perspektywa podmiotu poznania (wyczuwanie dotykiem i ingerencje w stan 

przedmiotu) (0,07%) {0,02%} <0,01%>
a. Temperatura, jej podnoszenie (0,01%) {–%} <0,01%>
b. Defi cyt temperatury, jego pogłębianie (0,01%) {0} <0,01%>
c. Dotykanie (0,03%) {0,02%} <0>
d. Polepszanie jakości dotyku (0,01%) {0} <0>

4. Smak (0,07%) {0,04%} <0,03%>
5. Zapach (0,07%) {0,02%} <0,05%>

XII. Emocje (3,34%) {2,68%} <1,85%>
A. Ogólne określenia sfery emocjonalnej (0,62%) {0,42%} <0,25%>

a. Emocja rozumiana bardziej jako coś obiektywnego w stosunku do podmio-
tu (0,12%) {0,08%} <0,05%>

b. Emocja rozumiana bardziej jako coś zaistniałego w ramach podmiotu 
(0,50%) {0,34%} <0,19%>

B. Fizyczny wyraz uczuć (0,21%) {0,13%} <0,08%>
a. Określany jako neutralny oraz pozytywny lub negatywny (0,01%) {0,01%} 

<0,01%>
b. Zwykle uważany za pozytywny (0,16%) {0,09%} <0,06%>
c. Zwykle uważany za negatywny (0,04%) {0,02%} <0,01%>
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C. Wrażenia bardziej cielesne (0,06%) {0,02%} <–%>
a. Głód (0,02%) {0,01%} <–%>
b. Dyskomfort (bardziej fi zyczny niż psychiczny) (0,03%) {0,01%} <–%>
c. Koniec dyskomfortu (–%) {0} <0>

D. Wrażenia psychofi zyczne (2,44%) {2,11%} <1,50%>
a. Przyjemność i rozkosz (0,18%) {0,13%} <0,14%>
b. Nieprzyjemność, ból (0,17%) {0,10%} <0,08%>
c. Podniecenie, podekscytowanie (0,07%) {0,17%} <0,10%>
d. Brak wrażeń (0,05%) {0,03%} <0,06%>
e. Zdenerwowanie, złość, stres (0,15%) {0,09%} <0,08%>
f. Ulga i spokój (0,14%) {0,09%} <0,045%>
g. Emocje miłosne (odczuwanie ich w stosunku do kogoś) (0,55%) {0,41%} 

<0,08%>
h. Emocje miłosne (wzbudzanie ich u kogoś) (0,09%) {0,07%} <0,02%>
i. Przeciwieństwo miłości (0,01%) {0,02%} <0,08%>
j. Odczuwanie różnorodnej sympatii (0,28%) {0,29%} <0,29%>
k. Wzbudzanie różnorodnej sympatii (0,33%) {0,34%} <0,32%>
l. Inne emocje i odczucia, przejawy antypatii (0,03%) {0,01%} <0,01%>
ł. Radość (0,16%) {0,14%} <0,09%>

m. Smutek (0,13%) {0,13%} <0,07%>
n. Wyrzuty sumienia i skrępowanie (0,06%) {0,04%} <0,02%>

XIII. Stałe tendencje emocjonalne, charakter, jego cechy (2,04%) {1,74%} <1,99%>
1. Widziane w aspekcie bardziej indywidualnym (1,15%) {1,08%} <1,39%>

A. Osobowość, jej trwałe cechy i części składowe (0,55%) {0,40%} <0,36%>
a. Części składowe osobowości i cechy z nimi związane (0,13%) {0,09%} 

<0,10%> 
b. Niekonieczne komponenty osobowości (0,08%) {0,07%} <0,07%>
c. Dobrze oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) 

(0,27%) {0,20%} <0,17%>
d. Źle oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) (0,07%) 

{0,04%} <0,03%>
B. Zmienne lub chwilowo się przejawiające komponenty osobowości (0,57%) 

{0,61%} <0,46%>
a. Choroby umysłowe (tu zwykle oznaczają nadmierną, stosunkowo stałą in-

tensywność przeżyć psychicznych lub skłonność do niej) (0,10%) {0,16%} 
<0,10%>

b. Pozytywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie sa-
mego (0,12%) {0,13%} <0,13%>

c. Negatywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie 
samego (0,05%) {0,04%} <0,05%> 

d. Odwaga (0,05%) {0,06%} <0,05%>
e. Strach i tchórzostwo (0,24%) {0,22%} <0,13%>

C. Bezpośrednie zaprezentowanie uczuć (0,03%) {0,05%} <0,56%>
2. Widziane w aspekcie bardziej ponadindywidualnym (tj. cnoty społeczne lub ich 

brak) (0,88%) {0,66%} <0,60%>
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A. Moralność (0,26%) {0,23%} <0,35%>
a. Wysoka moralność i jej praktykowanie (0,16%) {0,15%} <0,17%>
b. Niska moralność i jej praktykowanie (0,10%) {0,08%} <0,18%>

B. Stopień empatii, życzliwość (0,63%) {0,43%} <0,25%>
a. Wysoka empatia (0,20%) {0,15%} <0,08%>
b. Brak empatii (0,01%) {0,03%} <0,11%>
c. To, co związane z przyjaźnią (0,35%) {0,22%} <0,04%>
d. To, co dowodzi nieprzyjaźni (0,06%) {0,03%} <0,02%>

XIV. Wola (6,70%) {5,98%} <6,76%>
A. Sytuacje i akty wolicjonalne (3,81%) {3,51%} <2,80%>

a. Obecność jasnej intencji pozytywnej (1,39%) {1,38%} <1,11%>
b. Brak jasnej intencji pozytywnej, wahanie się (0,40%) {0,03%} <0> 
c. Zgoda na coś (0,20%) {0,15%} <0,11%>
d. Poddanie i podporządkowanie się (0,09%) {0,08%} <0,08%>
e. Rezygnacja (0,09%) {0,07%} <0,05%>
f. Sprzeciwianie się (0,07%) {0,07%} <0,05%>
g. Lekceważenie (0,01%) {0,02%} <0,09%> 
h. Podejmowanie decyzji, posiadanie wolności decyzji (0,48%) {0,43%} 

<0,31%>
i. Dobrowolna rezygnacja z wolności (zobowiązania) (0,10%) {0,10%} 

<0,04%>
j. Brak pełnej wolności decyzji (0,69%) {0,53%} <0,47%>
k. Władanie, zarządzanie wolnością (0,10%) {0,12%} <0,09%>
l. Czynne ograniczanie, reglamentacja wolności (0,10%) {0,09%} <0,07%>
ł. Stymulowanie (z pozycji wyższej) kogoś do działania (0,31%) {0,32%} 

<0,24%>
m. Stymulowanie kogoś do działania – z pozycji niższej (0,10%) {0,11%} 

<0,08%>
B. Wartościowanie ogólne (1,46%) {1,29%} <2,05%>

a. Ocenianie ogólnie rzecz biorąc (0,78%) {0,07%} <0,11%>
b. Wskazywanie na wysoką wartość (1,18%) {1,06%} <1,58%>
c. Wskazywanie na niską wartość (0,20%) {0,16%} <0,36%>

C. Bezpośrednie gesty słowne (1,43%) {1,18%} <1,91%>
a. Bezpośrednie ukazanie swojego stanowiska – wahania, chęci lub niechęci 

– w stosunku do czegoś/kogoś (0,18%) {0,21%} <0,53%>
b. Różne inne formy perswazyjnego nacisku (1,24%) {0,97%} <1,38%>

XV. Myśl i mowa (6,92%) {7,34%} <9,25%>
A. Przedmiot poznawany, poznawanie z perspektywy przedmiotu (1,12%) 

{1,44%} <2,11%>
a. To, co może zainteresować (0,45%) {0,56%} <1,00%>
b. To, co jest poznane lub pomaga poznaniu (0,44%) {0,62%} <0,84%>
c. To, co jest poznawczo negatywne, niemożliwe do poznania lub poznawczo 

nieistotne (0,06%) {0,07%} <0,15%>
d. To, co sprzeciwia się poznaniu (0,16%) {0,19%} <0,10%>
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B. Podmiot poznający, poznawanie z perspektywy podmiotu (2,73%) {2,57%} 
<3,20%>
a. Poznawanie udane, jego podmiot – własności, cechy, czynności (2,59%) 

{2,46%} <2,95%>
b. Podmiot niezdolny do należytego poznawania, jego czynności i cechy 

(0,14%) {0,11%} <0,25%>
C. Narzędzia i źródła poznania (0,61%) {0,69%} <0,84%>

a. Operacje myślowe i ich elementy (0,39%) {0,44%} <0,65%>
b. Znaki (0,22%) {0,24%} <0,19%>

D. Porozumiewanie się ludzi między sobą (język i pragmatyka mentalna) (2,46%) 
{2,63%} <3,76%>
a. Fortunne narzędzia i działania służące porozumieniu (2,24%) {2,34%} 

<2,59%>
b. Niefortunne narzędzia i działania porozumiewawcze (0,06%) {0,06%} 

<0,11%>
c. Język i jego elementy (0,15%) {0,22%} <0,40%>

Sfera 4. Twórczość (4,45%) {13,77%} <16,09%>

XVI. Kultura artystyczna i piśmiennictwo (4,45%) {13,77%} <16,09%>
A. Instytucje i dzieła wspólne dla paru rodzajów sztuki i dla piśmiennictwa 

(0,96%) {3,87%} <3,63%>
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (0,32%) {1,30%} <1,33%>
b. Rozpowszechnianie (0,29%) {0,98%} <1,25%>
c. Odbiór (0,10%) {0,44%} <0,26%>
d. Epoki i prądy estetyczne (0,01%) {0,05%} <0,24%>
e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (0,24%) {1,10%} <0,76%>

B. Instytucje i dzieła muzyczne (0,82%) {5,61%} <9,92%>
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (0,42%) {2,70%} <4,17%>

a.1. elektronika muzyczna (0,03%) {0,15%} <0,15%> 
a.2. instrumenty muzyczne, to, co się z nimi wiąże (0,02%) {0,20%} 

<0,63%> 
b. Rozpowszechnianie (0,14%) {0,97%} <2,06%>
c. Odbiór (0,02%) {0,11%} <0,41%>
d. Epoki i prądy estetyczne (0,04%) {0,59%} <1,76%>
e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (0,20%) {1,24%} <1,50%>

C. Film, teatr, widowiska (0,64%) {1,42%} <0,14%> 
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (0,13%) {0,34%} <0,02%>
b. Rozpowszechnianie (0,10%) {0,24%} <0,24%>
c. Odbiór (–%) {0,01%} <0>
d. Epoki i prądy estetyczne (0,40%) {0,84%} <0,09%> 

D. Literatura, piśmiennictwo (0,80%) {1,41%} <1,04%> 
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (0,29%) {0,48%} <0,46%>
b. Rozpowszechnianie (0,19%) {0,26%} <0,16%>
c. Odbiór (0,13%) {0,17%} <0,20%>
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (0,18%) {0,49%} <0,22%> 
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d.1. gatunki użytkowe (poza szkolnymi i dziennikarskimi) (0,10%) {0,31%} 
<0,14%> 

d.2. gatunki literatury i folkloru (0,07%) {0,16%} <0,07%>
E. Sztuki plastyczne, fotografi a i inne (0,36%) {0,57%} <0,17%>

a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (0,12%) {0,20%} <0,06%>
b. Rozpowszechnianie (0,01%) {0,06%} <0>
c. Odbiór i oddziaływanie (0,01%) {–%} <–%>
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (0,21%) {0,30%} <0,10%>

F. Kategorie i wartości estetyczne i antyestetyczne (0,87%) {0,88%} <1,19%>
a. Ogólnoestetyczne elementy i własności dzieł, obecne w nich i podlegające 

wartościowaniu (0,05%) {0,13%} <0,22%>
b. Wartości pozytywne i ich nośniki (0,75%) {0,70%} <0,87%>
c. Wartości negatywne (0,06%) {0,59%} <0,10%>

Sfera 5. Los i czyn (8,09%) {7,37%} <6,15%>

XVII. Bieg życia i działania ludzkiego (8,09%) {7,37%} <6,15%>
1. Działanie losu (1,72%) {1,80%} <1,25%>

a. Okoliczności życiowe podlegające różnemu wartościowaniu (0,89%) 
{0,93%} <0,71%>

b. Okoliczności życiowe szczęśliwe (0,53%) {0,61%} <0,32%>
c. Okoliczności życiowe nieszczęśliwe (0,28%) {0,27%} <0,22%>

2. Pragmatyka intencjonalnego działania (6,37%) {5,57%} <4,90%>
A. Czyny i działania niewyspecjalizowane (z wyjątkiem twórczych), ich wyko-

nywanie, czynienie czegoś (1,14%) {1,16%} <1,18%>
B. Etapy czynów i działań (dotyczy także procesów) (0,97%) {0,90%} <0,74%> 

a. Przygotowanie (0,31%) {0,25%} <0,18%>
b. Początek (0,42%) {0,42%} <0,38%>
c. Przebieg (0,09%) {0,09%} <0,05%>
d. Zakończenie (0,15%) {0,13%} <0,12%>

C. Główne pragmatyczne i aksjologiczne korelaty działań i procesów (2,36%) 
{2,07%} <1,79%>
a. Przyczyna (0,38%) {0,32%} <0,40%>
b. Uwarunkowania (1,03%) {1,02%} <0,80%>
c. Cel, metoda i przebieg (0,78%) {0,53%} <0,46%>
d. Skutek (0,17%) {0,19%} <0,12%>

D. Pomoc lub sprzeciwianie się działaniu (0,41%) {0,28%} <0,23%>
a. To, co pomaga (0,32%) {0,22%} <0,20%>
b. To, co przeszkadza (0,09%) {0,06%} <0,03%>

E. Ocena działania, podmiotu, samej czynności (1,49%) {1,15%} <0,96%>
a. Ocena pozytywna (1,13%) {0,90%} <0,76%>
b. Ocena negatywna (0,36%) {0,25%} <0,21%>
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Sfera 6. Społeczeństwo (22,47%) {19,83%} <15,87%>

XVIII. Cywilizacja życia codziennego (5,65%) {2,22%} <0,94%>
A. Jedzenie i jego produkcja (0,86%) {0,29%} <0,12%>

a. Żywność ogólnie, jej produkcja i konsumpcja (0,63%) {0,20%} <0,08%> 
a.1. surowce (0,05%) {0,01%} <0,12%> 
a.2. półprodukty (0,06%) {0,01%} <0,01%> 
a.3. dania (0,10%) {0,05%} <0,02%> 
a.4. napoje (0,06%) {0,01%} <–%>
a.5. przyprawy (0,08%) {–%} <0>
a.6. naczynia (0,09%) {0,02%} <0,01%> 
a.7. urządzenia kuchenne (0,01%) {0} <0>

b. Gotowe produkty żywnościowe (0,12%) {0,05%} <0,02%> 
b.1. pieczywo i wypieki (0,06%) {0,03%} <0,02%> 
b.2. słodycze (0,04%) {0,01%} <0> 
b.3. inne produkty żywnościowe (0,02%) {0} <–%>

c. Lokale gastronomiczne (0,10%) {0,04%} <0,02%>
B. Ubranie i ubieranie się (1,16%) {0,50%} <0,22%>

a. To, co związane z ubraniem i jego noszeniem (0,80%) {0,35%} <0,18%> 
a.1. ubranie ogólnie rzecz biorąc (0,13%) {0,09%} <0,03%> 
a.2. elementy ubrań (0,07%) {0,02%} <–%> 
a.3. bielizna (0,07%) {0,04%} <0,06%>
a.4. właściwe ubrania (0,38%) {0,13%} <0,06%>
a.5. inne (0,02%) {0,01%} <0,01%>

b. Nakrycia głowy, twarzy (0,06%) {0,07%} <0,01%>
c. Biżuteria (0,04%) {0,02%} <0,01%>
d. Buty, ich elementy (0,08%) {0,03%} <0,01%>
e. Pojemniki i rzeczy noszone (0,04%) {–%} <0,01%>
f. To, co związane z szyciem ubrań, krawiectwem (0,13%) {0,02%} <–%> 

f.1. przyrządy do szycia i konserwacji ubrań (0,01%) {0,01%} <0>
f.2. materiały ubraniowe (0,08%) {0,01%} <0> 
f.3. szczegóły wykonania (0,02%) {0} <0>

C. Troska o wygląd (1,77%) {0,15%} <0,06%>
a. Fryzjerstwo (0,26%) {0,04%} <0,01%>

a.1. fryzura, jej trwałe elementy (0,06%) {–%} <0>
a.2. narzędzia i urządzenia fryzjerskie (0,04%) {0} <0,01%>

b. Kosmetyka i podobne – w sumie (0,98%) {0,06%} <0,23%> 
b.1. kosmetyki (0,63%) {0,03%} <–%>
b.2. narzędzia i urządzenia kosmetyczne (0,04%) {0} <0>

c. Higiena lub jej brak (0,52%) {0,06%} <0,03%> 
c.1. higiena (0,49%) {0,05%} <0,02%> 
c.2. brak higieny (0,03%) {0,01%} <0,01%>

D. Troska o zdrowie (0,54%) {0,16%} <0,02%>
a. Powiązana z problemami płci (0,06%) {0,02%} <0>
b. Mająca charakter ogólny (0,48%) {0,14%} <0,02%> 
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b.1. lekarstwa (0,07%) {0,01%} <0,01%>
b.2. akcesoria (0,03%) {–%} <0>

E. Dom, mieszkanie, miejscowość (1,32%) {1,11%} <0,50%>
a. To, co (ten, kto) znajduje się w bezpośrednim otoczeniu (0,93%) {0,71%} 

<0,26%> 
a.1. meble (0,15%) {0,09%} <0,03%>
a.2. pościel (0,01%) {–%} <0> 
a.3. inne elementy wyposażenia domu (0,01%) {0} <–%> 
a.4. elementy budynków/mieszkań (0,14%) {0,13%} <0,54%>
a.5. typy pomieszczeń (0,16%) {0,12%} <0,06%> 
a.6. typy i kompleksy mieszkań (0,28%) {0,21%} <0,06%>

b. Otoczenie dalsze człowieka (0,36%) {0,38%} <0,24%> 
b.1. budynki i budowle (0,10%) {0,09%} <0,02%> 
b.2. otoczenie budynków, przestrzenie wypełnione budynkami (0,26%) 

{0,27%} <0,22%>
c. To, co poza miastem (0,02%) {0,02%} <0,01%>

XIX. Mniej zinstytucjonalizowane sfery aktywności (bez produkcji i pracy) (4,19%) 
{5,35%} <4,10%>
A. Utrzymywanie lub łamanie społecznego spokoju (0,88%) {1,23%} <1,35%>

a. Umiejętność zachowania się (0,12%) {0,12%} <0,17%> 
a.1. dobre wychowanie (0,10%) {0,09%} <0,11%> 
a.2. wychowanie dobre lub złe (0) {–%} <0> 
a.3. złe wychowanie (0,02%) {0,02%} <0,06%>

b. Bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo (0,26%) {0,14%} <0,04%>
b.1. bezpieczeństwo i ochrona (0,17%) {0,08%} <0,01%>
b.2. niebezpieczeństwo i stwarzanie zagrożenia (0,08%) {0,06%} <0,03%>

c. Atak lub obrona (0,10%) {0,16%} <0,15%> 
c.1. obrona (0,04%) {0,03%} <0,02%> 
c.2. atak (0,07%) {0,13%} <0,13%>

d. Zgoda, walka, jej okoliczności i skutki (0,32%) {0,60%} <0,48%> 
d.1. zgoda (0,02%) {0,03%} <0,01%>
d.2. brak spokoju i zgody (0,13%) {0,21%} <0,14%> 
d.3. bezpośrednia walka (0,04%) {0,10%} <0,08%> 
d.4. intencjonalne zabijanie, ranienie (0,03%) {0,08%} <0,15%>
d.5. zwycięstwo (0,05%) {0,09%} <0,02%> 
d.6. klęska (0,01%) {0,01%} <0>
d.7. użycie broni (0,02%) {0,07%} <0,07%>

e. Negatywne/nietypowe zachowania seksualne, znaczące społecznie (–%) 
{0,01%} <0,26%>

f. Nałogi i niektóre choroby społeczne (0,07%) {0,19%} <0,25%> 
f.1. alkoholizm (0,03%) {0,11%} <0,22%> 
f.2. narkomania (–%) {0,05%} <0,02%> 
f.3. inne (0,03%) {0,03%} <–%>

B. Ogólne kontakty międzyludzkie, życie towarzyskie oraz zabawa (0,85%) 
{1,07%} <0,55%>
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a. Ogólnie rozumiane (0,55%) {0,58%} <0,28%>
b. Zabawa w mniejszym gronie (0,14%) {0,29%} <0,14%>
c. Większe imprezy (0,05%) {0,06%} <0,02%>
d. Przyjmowanie gości i inne (0,11%) {0,14%} <0,01%>

C. Sport i gry (0,61%) {0,65%} <0,09%>
D. Czas wolny i wypoczynek (0,26%) {0,09%} <0,03%>

a. Zorganizowany (0,20%) {0,06%} <0,02%>
b. Niezorganizowany (0,05%) {0,04%} <0,01%>

E. Przemieszczanie się (raczej intencjonalne i w kontekście społecznym) oraz po-
dróże (0,79%) {0,94%} <0,32%>
a. Podróże i przemieszczanie się pieszo lub ogólnie rzecz biorąc (0,39%) 

{0,45%} <0,17%>
b. Podróże i przemieszczenia za pomocą każdego pojazdu (0,22%) {0,21%} 

<0,09%>
c. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów kołowych (0,07%) 

{0,09%} <0,02%>
d. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów szynowych (0,05%) 

{0,04%} <0,01%>
e. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów latających (0,01%) 

{0,06%} <0,01%>
f. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów pływających (0,02%) 

{0,07%} <–%>
F. Komunikowanie w skali zbiorowości (0,76%) {1,33%} <1,66%>

a. Media subkulturowe i ofi cjalne, papierowe i elektroniczne (0,29%) {0,62%} 
<1,14%> 
a.1. media ogólnie (0,01%) {0,04%} <0,02%>
a.2. ofi cjalne czasopisma, druki ulotne i ich elementy (0,08%) {0,15%} 

<0,22%>
a.3. czasopisma subkulturowe (0) {0} <0,33%>
a.4. media elektroniczne (0,05%) {0,20%} <0,05%>
a.5. Internet (0,04%) {0,09%} <0,09%>
a.6. gatunki dziennikarskie (0,10%) {0,15%} <0,41%>

b. Poczta, telegraf (0,28%) {0,49%} <0,45%>
c. Telefon (0,19%) {0,21%} <0,07%>

G. Etykieta językowa (0,03%) {0,02%} <0,10%>
XX. Własność, zatrudnienie, handel (6,35%) {5,32%} <5,17%>

A. Własność w sensie ogólnym – jej zdobycie, posiadanie, straty i zmiany 
(4,059%) {3,45%} <3,57%>
a. Posiadanie ogólnie rzecz biorąc (2,86%) {2,31%} <2,61%>
b. Zadowalający stan posiadania (0,05%) {0,06%} <0,02%>
c. Niezadowalający stan posiadania (0,01%) {0,01%} <0,02%>
d. Uzyskanie, powiększanie, przysporzenie własności (0,83%) {0,81%} 

<0,70%>
e. To, co zmniejsza bogactwo (0,26%) {0,23%} <0,19%>
f. Inne zmiany własności (0,03%) {0,02%} <0,02%>
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B. Codzienna gospodarka fi nansowa (0,24%) {0,14%} <0,10%>
C. Praca i zatrudnienie (0,61%) {0,54%} <0,39%>
D. Dziedziny gospodarki (1,45%) {1,18%} <1,10%>

a. Handel i usługi, kupno i sprzedaż (1,16%) {0,80%} <0,71%> 
a.1. pieniądze i ceny (0,67%) {0,37%} <0,31%> 
a.2. usługi (0,06%) {0,08%} <0,03%> 
a.3. handel (0,42%) {0,34%} <0,37%>

b. Reklama itd. (0,07%) {0,13%} <0,17%>
c. Makroekonomika, fi nanse (0,21%) {0,25%} <0,21%>

XXI. Człowiek pracujący i produkujący (1,02%) {0,98%} <0,74%>
A. Produkcja, czynności produkcyjne w skali jednostki (0,43%) {0,25%} 

<0,21%>
a. Dziedzina prostych czynności, mogących mieć znaczenie technologiczne 

i możliwych bez użycia narzędzi (0,15%) {0,08%} <0,05%>
b. Dziedzina czynności bardziej skomplikowanych lub wymagających pro-

stych narzędzi i podręcznych, domowych urządzeń (0,27%) {0,16%} 
<0,15%>

B. Gospodarka w skali makro, zwłaszcza produkcja i technika przemysłowa 
(0,59%) {0,73%} <0,53%>
a. Produkcja ogólnie (0,32%) {0,36%} <0,42%>
b. Przemysł i technika tradycyjna, budownictwo (0,23%) {0,22%} <0,08%> 

b.1. urządzenia i narzędzia mechaniczne (0,04%) {0,09%} <0,04%> 
b.2. surowce przemysłowo wytworzone (0,06%) {0,09%} <0,02%> 
b.3. substancje wyprodukowane różnego przeznaczenia (0,10%) {0,01%} 

<–%> 
b.4. kwestie eksploatacji (0,01%) {0,01%} <0,01%>

c. Technika elektroniczna i komputerowa (0,03%) {0,14%} <0,03%>
XXII. Instytucje społeczne (5,26%) {5,96%} <4,92%>

1. Wielkie instytucje społeczne (2,39%) {3,00%} <2,49%>
A. Organizmy państwowe, ustroje, ideologie, urzędy (0,27%) {0,46%} <0,39%>

a. Organizm państwowy lub narodowy ogólnie, jego instytucje (0,15%) 
{0,25%} <0,25%>

b. Instytucje w ustrojach demokratycznych (0,014%) {0,05%} <0,01%>
c. Instytucje totalitarne i dyktatorskie (0) {0,02%} <0,04%>
d. Przeszłe formy społeczne (0,10%) {0,14%} <0,08%>

B. Porządek publiczny (0,28%) {0,62%} <0,35%>
a. Sądownictwo, więziennictwo, policja (0,15%) {0,25%} <0,15%>
b. Grupy przestępcze, przestępstwa (prócz zabójstw), ofi ary (0,05%) {0,16%} 

<0,10%>
c. Armia, wojna i oddziały zbrojne, działania militarne (0,07%) {0,21%} 

<0,09%>
C. Nauka i oświata (0,82%) {0,62%} <0,18%>

a. Oświata jako całość (0,12%) {0,06%} <0,01%>
b. Szkoła (0,44%) {0,38%} <0,07%>
c. Wyższa uczelnia (0,09%) {0,05%} <0,02%>
d. Dziedziny wiedzy, nauka (0,16%) {0,11%} <0,07%>
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D. Religia i jej instytucje (0,49%) {0,53%} <1,06%>
a. Naczelne pojęcia wspólne różnym religiom (także chrześcijańskie) (0,15%) 

{0,18%} <0,39%>
b. Kościół i kult chrześcijański (0,04%) {0,06%} <0,17%>
c. Elementy kultu wspólne dla paru religii (0,04%) {0,07%} <0,25%>
d. Religie, Kościoły i kulty niechrześcijańskie (0,02%) {0,03%} <0,18%>
e. Magia, okultyzm, spirytyzm itd. (0,23%) {0,18%} <0,05%>

E. Rytualność i instytucjonalność życia codziennego (0,53%) {0,77%} <0,52%>
a. Aspekt instytucjonalny, administracyjno-ofi cjalny codziennego życia (0,43%) 

{0,58%} <0,48%>
b. Instytucjonalny aspekt codziennego życia – obyczajowy i potoczny (0,10%) 

{0,18%} <0,05%>
2. Udział w podstawowych i małych grupach społecznych (2,87%) {2,95%} <2,43%>

A. Jednostka poza grupą (0,68%) {0,65%} <0,76%>
a. Człowiek jako indywiduum (0,55%) {0,57%} <0,73%>
b. Samotność i jej przyczyny (0,13%) {0,08%} <0,03%>

B. Związki erotyczne (0,56%) {0,38%} <0,06%>
a. Związki nieformalne (0,38%) {0,18%} <0,03%>
b. Małżeństwo (0,18%) {0,20%} <0,03%>

C. Związki rodzinne i pokrewieństwa (0,81%) {0,77%} <0,22%>
D. Młodzieżowe grupy rówieśnicze (ich członkowie i ludzie wykluczeni) (0,35%) 

{0,44%} <0,76%>
a. Niesubkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze (0,27%) {0,29%} 

<0,19%>
b. Subkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze (0,05%) {0,12%} <0,55%>
c. Ludzie wykluczeni (0,02%) {0,02%} <0,02%>

E. Prestiż i miejsce w grupie jako cechy pierwszoplanowe (0,46%) {0,71%} 
<0,63%>
a. Wysoki prestiż związany z pozycją (0,20%) {0,31%} <0,35%>
b. Wysoki prestiż związany z popularnością (0,25%) {0,36%} <0,25%>
c. Niski prestiż, jego wyznaczniki (0,02%) {0,03%} <0,05%>

*

W nawiązaniu do prezentowanych w poprzednim rozdziale schematów struktury 
słownika autorstwa Halliga i Wartburga [rozdział I, tabela 1] i Andrzeja Markowskiego 
[rozdział I, tabela 2] zaprezentuję schemat analogiczny, obrazujący tematyczną strukturę 
słownictwa polskiego, tak jak ja ją widzę [patrz tabela 4]:

Udało się na nim oczywiście pomieścić tylko sam wierzchołek systemu klasyfi kacyj-
nego (skrócono także nazwy kategorii). Zróżnicowane odcienie kolorystyczne Sfery 1, 
Sfery 2, Sfer 3–5, Sfery 6 mają sugerować, że najogólniej podzieliłbym znaczenia wyra-



65

Sf
er

a 1
. O

nto
log

icz
ne

 i fi
 zy

cz
ne

 w
łas

no
śc

i ś
wi

ata

I. I
stn

ien
ie 

[i-e
]

1. 
Po

wo
ływ

an
ie 

i p
oc

zą
tek

 
2. 

I-e
 sa

mo
ist

ne
 

3. 
Pr

oc
es

y 
4. 

I-e
 ni

es
am

ois
tne

 
5. 

I-e
 zb

ior
ow

e i
 uo

gó
lni

en
ia 

6. 
W

ięź
 i r

óż
nic

e 
7. 

Ko
nie

c, 
nie

ist
nie

nie
 

II. 
Cz

as
 [c

z.]
 

1. 
Cz

. o
bie

kty
wn

y
2. 

Cz
. r

ela
tyw

ny
3. 

Up
ływ

 cz
as

u 

III.
 P

rze
str

ze
ń [

p.]
1. 

P. 
ab

str
ak

cy
jna

 
2. 

P. 
ko

nk
re

tna
 

IV
. J

ak
oś

ci 
ilo
śc

iow
e d

oty
cz
ąc

e 
zb

ior
ów

 da
ny

ch
 el

em
en

tów
 

A.
 Ilo

ść
/kr

otn
oś
ć m

ier
zo

na
 og

óln
ie 

B.
 Ilo

ść
 m

ier
zo

na
 pr

ec
yz

yjn
ie 

C.
 Z

ró
żn

ico
wa

nie
 

V.
 D

an
e i

loś
cio

we
 do

tyc
zą

ce
 

po
sz

cz
eg

óln
yc

h e
lem

en
tów

A.
 C

ięż
ar

 
B.

 W
iel

ko
ść

 

VI
. K

ole
jno

ść
 

A.
 P

rzy
bli
żo

na
 

B.
 P

re
cy

zy
jna

 

VI
I. J

ak
oś

ci 
ch

ar
ak

ter
ys

tyc
zn

e 
pr

ze
de

 w
sz

ys
tki

m 
dla

 
ru

ch
ów

 i p
ro

ce
só

w 
A.

 In
ten

sy
wn

oś
ć

B.
 S

iła
 

VI
II. 

Ru
ch

 un
iw

er
sa

lny
 m

oż
liw

y d
la 

ka
żd

eg
o o

bie
ktu

A.
 P

rze
su

nię
cia

, s
ek

we
nc

je
B.

 U
de

rze
nia

 i p
or

us
ze

nia
 

C.
 R

uc
h o

krę
żn

y 
D.

 Lo
ty 

i u
pa

dk
i 

E.
 Z

atr
zy

my
wa

nie
 

St
re

fa
 2.

 N
atu

ra
St

re
fa

 3.
 O

so
ba

St
re

fa
 4.

 Tw
ór

cz
oś
ć

St
re

fa
 5.

 Lo
s i

 cz
yn

IX
. P

rzy
ro

da
 ni

eo
ż y

wi
on

a
A.

 P
rzy

ro
da

 ja
ko

 ca
łoś

ć 
B.

 Z
jaw

isk
a fi

 zy
cz

ne
 ul

otn
e, 

„w
ied

zia
ne

” 
C.

 Z
iem

ia,
 ot

oc
ze

nie
 po

str
ze

ga
ne

 
zm

ys
łow

o i
 ja

ko
 na

tur
aln

e 

XI
. Z

my
sły

 lu
dz

kie
 i z

wi
er

zę
ce

1. 
W

zro
k 

2. 
Sł

uc
h 

3. 
Do

tyk
 

4. 
Sm

ak
 

5. 
Za

pa
ch

XI
I. E

mo
cje

A.
 O

gó
lne

 ok
re
śle

nia
 

B.
 F

izy
cz

ny
 w

yra
z u

cz
uć

 
C.

 W
ra
że

nia
 ci

ele
sn

e 
D.

 W
ra
że

nia
 ps

yc
ho

fi z
yc

zn
e

XV
. M

yś
l i 

mo
wa

A.
 P

rze
dm

iot
 po

zn
aw

an
y 

(p
er

sp
ek

tyw
y p

rze
dm

iot
u)

 
B.

 P
od

mi
ot 

po
zn

ają
cy

 (p
er

sp
ek

tyw
y 

po
dm

iot
u)

 
C.

 N
ar

zę
dz

ia 
i ź

ró
dła

 po
zn

an
ia 

D.
 P

or
oz

um
iew

an
ie 

się
 lu

dz
i (j
ęz

yk
 

i p
ra

gm
aty

ka
 m

en
tal

na
)

XV
I. K

ult
ur

a a
rty

sty
cz

na
 

i p
iśm

ien
nic

tw
o

A.
 In

sty
tuc

je 
i d

zie
ła 

ws
pó

lne
 

dla
 pa

ru
 ro

dz
ajó

w 
sz

tuk
i i 

dla
 

piś
mi

en
nic

tw
a 

B.
 In

sty
tuc

je 
i d

zie
ła 

mu
zy

cz
ne

 
C.

 F
ilm

, te
atr

, w
ido

wi
sk

a 
D.

 Li
ter

atu
ra

, p
iśm

ien
nic

tw
o 

E.
 S

ztu
ki 

pla
sty

cz
ne

, fo
tog

ra
fi a

 i i
nn

e 
F. 

Ka
teg

or
ie 

i w
ar

toś
ci 

es
tet

yc
zn

e 
i a

nty
es

tet
yc

zn
e

XV
II. 

Bi
eg

 ży
cia

 i d
zia

łan
ia 

lud
zk

ieg
o

1. 
Dz

iał
an

ie 
los

u 
2. 

Pr
ag

ma
tyk

a i
nte

nc
jon

aln
eg

o d
zia

łan
ia 

XI
V.

 W
ola

 
A.

 S
ytu

ac
je 

i a
kty

 w
oli

cjo
na

rn
e 

B.
 W

ar
toś

cio
wa

nie
 og

óln
e 

C.
 B

ez
po
śre

dn
ie 

ge
sty

 sł
ow

ne

X.
 P

rzy
ro

da
 oż

yw
ion

a
1. 

Ro
śli

ny
 

2. 
Lu

dz
ie 

ro
zu

mi
an

i b
iol

og
icz

nie
 

i z
wi

er
zę

ta 
3. 

Ci
ało

, je
go

 fu
nk

cje
 

4. 
Po

ru
sz

an
ie 

się
 is

tot
y ż

yw
ej

XI
II. 

St
ałe

 te
nd

en
cje

 em
oc

jon
aln

e, 
ch

ar
ak

ter
, je

go
 ce

ch
y

1. 
W

idz
ian

e w
 as

pe
kc

ie 
ind

yw
idu

aln
ym

 
2. 

W
idz

ian
e w

 as
pe

kc
ie 

po
na

din
dy

wi
du

aln
ym

 (c
no

ty 
sp

ołe
cz

ne
)

Sf
er

a 6
. S

po
łec

ze
ńs

tw
o

XV
III.

 C
yw

iliz
ac

ja 
ży

cia
 co

dz
ien

ne
go

A.
 Je

dz
en

ie 
i je

go
 pr

od
uk

cja
 

B.
 U

br
an

ie 
i u

bie
ra

nie
 si
ę 

C.
 Tr

os
ka

 o 
wy

glą
d 

D.
 Tr

os
ka

 o 
zd

ro
wi

e 
E.

 D
om

, m
ies

zk
an

ie,
 m

iej
sc

ow
oś
ć

XI
X.

 M
nie

j z
ins

tyt
uc

jon
ali

zo
wa

ne
 sf

er
y a

kty
wn

oś
ci 

(b
ez

 pr
od

uk
cji

 i p
ra

cy
)

A.
 U

trz
ym

yw
an

ie 
lub

 ła
ma

nie
 sp

ołe
cz

ne
go

 
sp

ok
oju

 
B.

 K
on

tak
ty 

mi
ęd

zy
lud

zk
ie,

 ży
cie

 to
wa

rzy
sk

ie,
 

za
ba

wa
 

C.
 S

po
rt 

i g
ry 

D.
 C

za
s w

oln
y i

 w
yp

oc
zy

ne
k 

E.
 P

rze
mi

es
zc

za
nie

 si
ę i

 po
dr

óż
e 

F. 
Ko

mu
nik

ow
an

ie 
w 

sk
ali

 zb
ior

ow
oś

ci 
G.

 E
tyk

iet
a j
ęz

yk
ow

a 

XX
. W

łas
no
ść

, z
atr

ud
nie

nie
, h

an
de

l
A.

 W
łas

no
ść

 w
 se

ns
ie 

og
óln

ym
 – 

jej
 zd

ob
yc

ie,
 

po
sia

da
nie

, s
tra

ty 
i z

mi
an

y 
B.

 C
od

zie
nn

a g
os

po
da

rka
 fi n

an
so

wa
 

C.
 P

ra
ca

 i z
atr

ud
nie

nie
 

D.
 D

zie
dz

iny
 go

sp
od

ar
ki 

XX
I. C

zło
wi

ek
 pr

ac
ują

cy
 i p

ro
du

ku
jąc

y
A.

 P
ro

du
kc

ja,
 cz

yn
no
śc

i p
ro

du
kc

yjn
e w

 sk
ali

 
jed

no
stk

i 
B.

 G
os

po
da

rka
 w

 sk
ali

 m
ak

ro
, p

ro
du

kc
ja 

i te
ch

nik
a p

rze
my

sło
wa

XX
II. 

Ins
tyt

uc
je 

sp
ołe

cz
ne

1. 
W

iel
kie

 in
sty

tuc
je 

sp
ołe

cz
ne

 
2. 

Ud
zia

ł w
 po

ds
taw

ow
yc

h i
 m

ały
ch

 gr
up

ac
h 

sp
ołe

cz
ny

ch

Ta
be

la
 4

. S
ys

te
m

 te
m

at
yc

zn
ej

 st
ru

kt
ur

y 
sł

ow
ni

ct
w

a 
po

ls
ki

eg
o 

za
st

os
ow

an
y

w
 „

Sł
ow

ni
ku

 te
m

at
yc

zn
o-

fr
ek

w
en

cy
jn

ym
 sł

ow
ni

ct
w

a 
uż

yw
an

eg
o 

w
 tr

ze
ch

 ty
pa

ch
 p

ol
sk

ic
h 

pi
sm

 m
ło

dz
ie
żo

w
yc

h”



66

zów na te wskazujące cechy i okoliczności właściwe każdemu istnieniu, na te określają-
ce przyrodę pozaludzką, te – wskazujące na problematykę człowieka rozumianego jako 
jednostka, na końcu zaś na te – wskazujące na niego jako na uczestnika zbiorowości, 
zajmującego w niej określone miejsce i korzystającego z jej myślowego i materialnego 
dorobku.

3. Obrazy świata i człowieka – kontury ogólne

Jak już wspomniałem, prasoznawstwo zakłada, że dana rzecz jest w danym medialnym 
(tekstowym) świecie tym istotniejsza, im częściej w nim występuje lub im więcej miej-
sca zajmuje5, a zatem z frekwencji słownictwa, związanego z określoną dziedziną życia 
społecznego, osoby czy rzeczywistości można sądzić o stopniu ważności tej dziedziny 
w tymże świecie, przy czym uwzględnia się nie liczbę leksemów obsługujących daną 
dziedzinę, lecz liczbę bezpośrednich wskazań leksykalnych na nią, czyli wszystkich sło-
woform tychże leksemów. Tworząc „Słownik tematyczno-frekwencyjnym słownictwa 
używanego w trzech typach polskich pism młodzieżowych”, dzieląc słownictwo na sfe-
ry, kategorie i podkategorie, siłą rzeczy wyróżniłem szereg dziedzin w trzech teksto-
wych rzeczywistościach, związanych z danymi grupami pism. O ważności tychże dzie-
dzin w każdej z prób poinformuje zestawienie wyników procentowych frekwencji [patrz 
tabela 5].

Warto zauważyć, że procentową6 frekwencję łączną każdej z 22 kategorii (więc i 6 sfer) 
rozbito na 6 cząstkowych frekwencji związanych z formalnymi sposobami ich przed-
stawiania, gdyż w „Słowniku tematyczno-frekwencyjnym...” z podziałem na sfery, 
kategorie, podkategorie i podpodkategorie tematyczne krzyżuje się podział na zbiory, 
wydzielone według kryteriów formalnych (o mieszanym, gramatyczno-semantycznym 
charakterze), czyli:

– osoby, stworzenia [Oa];
– przedmioty, substancje, kompleksy przedmiotów i substancji, urządzenia [Pt];
– zjawiska, abstrakty, instytucje, wydarzenia, grupy [Zo-At];
– własności, cechy [Wć];
– czynności i procesy [Cć-Ps];
– gesty słowne [Inne]7.

5 Zgodnie z założeniami prasoznawstwa ważność nie zależy od modalności. Zjawisko czy pojęcie jest 
tym ważniejsze w rzeczywistości wyznaczonej przez tekst lub grupę tekstów, im częściej pojawia się deno-
tujące go słowo. Może ono występować w kontekście pozytywnym, negatywnym lub obojętnym – ale dla 
ważności nie ma to znaczenia. (Modalność bierze się pod uwagę dopiero w drugiej kolejności). Można temu 
postępowaniu zarzucić, że np. na podstawie frekwencji wyrazów typu: Bóg, diabeł, dobro, zło nie da się od-
różnić tekstów chrześcijańskich od tekstów satanistycznych. Zgoda. Na pewno jednak da się odróżnić tekst 
religijny od ateistycznego.

6 W tabeli 5 cyfry w nawiasach podają wyniki procentowe, ze względów technicznych znak % opuszczono.
7 Niektóre kategorie formalne wymagają zdefi niowania. Otóż do Pt należy wszystko, co jest uchwytne 

zmysłowo, zwłaszcza dotykowo, i możliwe do ścisłego, zmysłowego wyodrębnienia; Zo-At obejmuje byty 
wyodrębniane raczej myślowo, przede wszystkim na mocy konwencji, Inne – to gesty słowne (czyli wyrazy 
i wyrażenia nie tyle wskazujące na określony desygnat, co raczej służące do wyrażenia nastroju przez wy-
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Nr Nazwa kategorii

1. Razem 
ok.

(100%)*
{100%}
<100%>

2. Istoty 3. Przedmioty 4. Abstrakty 5. Cechy 6. Czynności 7. Inne

(5,80)
{7,15}
<4,44>

(10,54)
{6,74}
<6,42>

(26,18)
{29,75}
<28,63>

(26,48)
{26,81}
<28,70>

(30,08)
{28,72}
<29,38>

(1,50)
{1,27}
<2,69>

I Istnienie 
[śr. 12,27]

(11,11)
{11,27}

<14,45>

(0,01)
{0,04}
<0,02>

(0,45)
{0,55}
<0,77>

(1,72)
{1,81}
<2,23>

(2,94)
{2,82}
<4,30>

(5,98)
{6,03}
<7,13>

(0)
{0}
<0>

II Czas [śr. 8,51]
(8,41)
{9,10}
<8,02>

(0,01)
{–}

<0,01>

(0,01)
{0,03}
<–>

(2,68)
{3,06}
<2,11>

(5,22)
{5,58}
<5,56>

(0,47)
{0,40}
<0,32>

(0)
{0}
<0>

III Przestrzeń 
[śr. 3,15]

(3,62)
{2,90}

<2,95 >

(0)
{0}
<0>

(0,28)
{0,08}
<0,09>

(0,95)
{0,76}
<0,72>

(1,91)
{1,60}
<1,71>

(0,47)
{0,44}
<0,42>

(0)
{0}
<0>

IV

Jakości ilo-
ściowe doty-
czące zbiorów 
elementów 
– ilość, różno-
rodność
[śr. 3,79]

(3,32)
{3,80}
<4,25>

(0,02)
{0,02}
<0,04>

(0)
{0}
<0>

(1,29)
{1,67}
<1,58>

(1,96)
{2,07}
<2,62>

(0,03)
{0,02}
<–>

(0)
{0}
<0>

V

Dane ilościowe 
dotyczące 
poszczególnych 
elementów
[śr. 0,85]

(0,82)
{0,96}
<0,79>

(0)
{–}
<0>

(0,01)
{0,01}
<0>

(0,07)
{0,06}
<0,02>

(0,64)
{0,82}
<0,73>

(0,09)
{0,06}
<0,03>

(0)
{0}
<0>

VI Kolejność 
[śr. 1,71]

(1,43)
{1,73}
<1,97>

(0)
{0,01}
<0,01>

(0)
{0}
<0>

(0,36)
{0,32}
<0,49>

(1,01)
{1,34}
<1,32>

(0,04)
{0,03}
<0,03>

(0,01)
{0,01}
<0,12>

VII

Jakości 
charakterysty czne 
przede wszystkim 
dla 
ruchów i pro-
cesów [śr. 1,65]

(1,56)
{1,53}

<1,88>

(0)
{0}
<0>

(0)
{0}
<0>

(0,36)
{0,32}
<0,49>

(1,32)
{1,37}
<1,72>

(0,07)
{0,01}
<0,01>

(0)
{0}
<0>

VIII

Ruch uniwersalny, 
możliwy dla 
każdego obiektu 
[śr. 0,60]

(0,66)
{0,66}
<0,49>

(0)
{0}
<0>

(0)
{0}
<0>

(0,06)
{0,07}
<0,04>

(0,01)
{0,02}
<0,02>

(0,57)
{0,56}
<0,42>

(0)
{0}
<0>

I–VIII
Sf. 1

Ontologiczne 
i fi zyczne 
własności świata 
[śr. 32,56]

(30,93)
{31,95}
<34,80>

(0,04)
{0,07}
<0,08>

(0,75)
{0,67}
<0,86>

(7,49)
{8,07}
<7,68>

(15,01)
{15,62}
<17,98>

(7,72)
{7,55}
<8,36>

(0,01)
{0,01}
<0,12>

IX
Przyroda 
nieożywiona
[śr. 1,19]

(1,74)
{1,19}
<0,64>

(0)
{0}
<0>

(0,47)
{0,27}
<0,12>

(0,67)
{0,62}
<0,35>

(0,38)
{0,20}
<0,07>

(0,20)
{0,09}
<0,09>

(0)
{0}
<0>

X
Przyroda 
ożywiona 
[śr. 7,00]

(10,37)
{6,10}
<4,55>

(2,13)
{1,60}
<0,84>

(3,58)
{1,22}
<1,24>

(1,41)
{0,86}
<0,44>

(1,01)
{0,67}
<0,47>

(2,23)
{1,73}
<1,53>

(0)
{0}
<0>

IX–X
Sf. 2 Natura [śr. 8,19]

(12,11)
{7,29}
<5,19>

(2,13)
{1,60}
<0,84>

(4,05)
{1,49}
<1,36>

(2,08)
{1,48}
<0,79>

(1,39)
{0,87}
<0,54>

(2,43)
{1,82}
<1,62>

(0)
{0}
<0>

Tabela 5. Procentowe zestawienie ważności ogólnych tematów obecnych w tekstowych rzeczywistoś-
ciach pism trzech grup (wraz ze wskazaniem na sposoby ich przedstawiania)
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XI
Zmysły ludzkie 
i zwierzęce
[śr. 2,26]

(2,86)
{1,97}
<1,95>

(0,01)
{0,04}
<–>

(0,09)
{0,04}
<0,03>

(0,74)
{0,42}
<0,41>

(0,81)
{0,40}
<0,33>

(1,19)
{1,06}
<1,17>

(0)
{0}
<0>

XII Emocje [śr. 2,62]
(3,34)
{2,68}
<1,85>

(0,08)
{0,08}
<0,01>

(0)
{0}
<–>

(1,15)
{0,83}
<0,48>

(0,75)
{0,71}
<0,46>

(1,35)
{1,05}
<0,88>

(0)
{0}
<0>

XIII

Stałe tendencje 
emocjonalne, 
charakter, jego 
cechy [śr. 1,92]

(2,04)
{1,74}
<1,99>

(0,26)
{0,17}
<0,10>

(0)
{0}
<0>

(0,66)
{0,55}
<0,49>

(0,75)
{0,62}
<0,57>

(0,33)
{0,34}
<0,26>

(0,03)
{0,05}
<0,56>

XIV Wola [śr. 6,48]
(6,70)
{5,98}
<6,76>

(0,03)
{0,05}
<0,02>

(0)
{0}
<0>

(0,89)
{0,94}
<0,77>

(1,62)
{1,41}
<1,99>

(2,72)
{2,39}
<2,06>

(1,43)
{1,18}
<1,91>

XV Myśl i mowa 
[śr. 7,83]

(6,92)
{7,34}
<9,25>

(0,04)
{0,03}
<0,12>

(–)
{0,01}
<–>

(1,89)
{2,12}
<2,65>

(0,72)
{0,88}
<1,31>

(4,27)
{4,29}
<5,16>

(0)
{0}
<0>

XI–XV
Sf. 3

Osoba 
[śr. 21,12]

(21,86)
{19,71}
<21,8>

(0,42)
{0,37}
<0,25>

(0,09)
{0,05}
<0,03>

(5,33)
{4,86}
<4,80>

(4,65)
{4,62}
<4,66>

(9,86)
{9,13}
<9,53>

(1,46)
{1,23}
<2,47>

XVI
Sf. 4

Kultura 
artystyczna 
i piśmiennictwo 
[śr. 11,43]

(4,45)
{13,77}
<16,09>

(0,47)
{1,97}
<1,17>

(0,50)
{2,08}
<2,91>

(1,96)
{6,33}
<7,81>

(0,84)
{1,55}
<1,69>

(0,67)
{1,84}
<2,50>

(0)
{0}
<0>

XVII
Sf. 5

Bieg życia 
i działania 
ludzkiego 
[śr. 7,20]

(8,09)
{7,37}
<6,15>

(0,04)
{0,11}

<0,03>

(0)
{0}
<0>

(2,31)
{2,33}
<1,88>

(1,70)
{1,38}
<1,05>

(4,04)
{3,56}
<3,20>

(0)
{0}
<0>

XVIII
Cywilizacja życia 
codziennego 
[śr. 2,93]

(5,65)
{2,22}
<0,94>

(0,24)
{0,13}
<0,01>

(3,27)
{1,12}
<0,57>

(1,26)
{0,65}
<0,27>

(0,25)
{0,09}
<0,24>

(0,63)
{0,22}
<0,06>

(0)
{0}
<0>

XIX

Mniej zinstytucjo-
nalizowane sfery 
aktywności (bez 
produkcji i pracy) 
[śr. 4,54]

(4,19)
{5,35}
<4,10>

(0,20)
{0,37}
<0,40>

(0,60)
{0,84}
<0,42>

(1,91)
{2,36}
<2,11>

(0,35)
{0,41}
<0,19>

(1,10)
{1,35}
<0,87>

(0,03)
{0,03}
<0,10>

XX
Własność, 
zatrudnienie, 
handel [śr. 5,61]

(6,35)
{5,32}
<5,17>

(0,25)
{0,16}
<0,08>

(0,15)
{0,14}
<0,07>

(1,56)
{1,22}
<1,00>

(1,48)
{1,21}
<1,36>

(2,90)
{2,57}
<2,65>

(0)
{0}
<0>

XXI

Człowiek 
pracujący 
i produkujący 
[śr. 0,91]

(1,02)
{0,98}
<0,74>

(0,02)
{0,06}
<–>

(0,35)
{0,31}
<0,17>

(0,23)
{0,23}
<0,38>

(0,07)
{0,12}
<0,04>

(0,33)
{0,23}
<0,14>

(0)
{0}
<0>

XXII
Instytucje 
społeczne 
[śr. 5,38]

(5,26)
{5,96}
<4,92>

(1,99)
{2,31}
<1,58>

(0,78)
{0,04}
<0,03>

(2,05)
{2,22}
<1,91>

(0,74)
{0,94}
<0,95>

(0,40)
{0,45}
<0,45>

(0)
{0}
<0>

XVIII–
–XXII
Sf. 6

Cywilizacja 
i społeczeństwo 
[śr. 19,39]

(22,47)
{19,83}
<15,87>

(2,70)
{3,03}
<2,07>

(5,15)
{2,45}
<1,26>

(7,01)
{6,68}
<5,67>

(2,89)
{2,77}
<2,78>

(5,36)
{4,82}
<4,17>

(0,03)
{0,03}
<0,10>

* (100%) = 137 281 użyć wyrazów; {100%} = 124 736; <100%> = 121 114.
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Jak widać, owe grupy formalne tylko częściowo pokrywają się z podziałem na części 
mowy. 

Interpretując np. ostateczne wyniki frekwencji zliczonej według kryterium formal-
nego, można dostrzec (pierwszy od góry wiersz tabeli 5), że o ludziach (ewentualnie 
o stworzeniach) najczęściej mówi się w tekstowym świecie pism dla młodzieżowych 
fanów muzyki pop8 [kolumna 2. Istoty], a najrzadziej – w fanzinach metalowych, któ-
rych właściwymi bohaterami są raczej muzyczne zespoły. Metalowcy najrzadziej in-
teresują się rzeczami [kolumna 3. Przedmioty], które natomiast są ubóstwiane przez 
bohaterki (i zapewne czytelniczki) pism dla dziewcząt – uwielbiające modę i zakupy. 
Zainteresowanie rzeczami łączy się u dziewcząt z pewną niechęcią do abstraktów [ko-
lumna 4]. Dziewczęta rzadziej też myślą o cechach przedmiotów, ludzi, zjawisk – a jeśli 
tak, to i z mniejszą intensywnością wartościują [kolumna 5]. To zaś jest przypuszczal-
nie specjalnością metalowców. Świat dziewcząt jest najbardziej ruchliwy, a najbardziej 
statyczny – świat fanów pop [kolumna 6]. Metalowcy zaś najczęściej dają bezpośredni 
wyraz swoim uczuciom [kolumna 7]. Owe pobieżne obserwacje będą oczywiście dalej 
weryfi kowane. 

powiadającego się lub też podkreślenia przez niego pewnych pragmatycznych aspektów treści komuniko-
wanej). 

8 Nic dziwnego, skoro te pisma wcale nie są zainteresowane muzyką, natomiast skupiają się na plotkach 
o muzykach i aktorach, traktowanych, jakby byli nastolatkami. Zob. na ten temat: W. Kajtoch: Fan i idol 
w „Bravo”. O pewnych wzorcach zachowań [w:] W. Strykowski (red.): III Międzynarodowa Konferencja 
Media a Edukacja, Poznań 2000, s. 145–156.

Wykres 1. Zestawienie ważności sześciu sfer tematyki w słownictwie tekstów trzech grup pism 
(w rzędach po cztery słupki – od lewej: sfera 1, sfera 2, sfera 3, sfera 4, sfera 5, sfera 6)
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Kontynuując ogląd ogólny tekstowych światów, przyjrzyjmy się względnej w nich 
ważności głównych sfer tematycznych. 

Wykres 1 obrazowo wskazuje na doniosłość, którą cieszą się w tekstowych światach 
trzech grup pism poszczególne sfery tematyczne. Przypomnijmy, że – na wykresie od 
lewej – są to:

– Sfera 1. Ontologicznych i fi zycznych własności świata (30,93%) {31,95%} 
<34,80%> 32,56%9;

– Sfera 2. Natury (12,11%) {7,29%} <5,19%> 8,19%;
– Sfera 3. Osoby (21,86%) {19,71%} <21,8%> 21,12%;
– Sfera 4. Kultury artystycznej i piśmiennictwa (4,45%) {13,77%} <16,09%> 

11,43%;
– Sfera 5. Biegu życia i działania ludzkiego (8,09%) {7,37%} <6,15%> 7,20%;
– Sfera 6. Cywilizacji i społeczeństwa (22,47%) {19,83%} <15,87%> 19,39%.
Nie dziwi szerokie rozbudowanie sfery 1. Wszak cechy istnienia, istnienia w czasie 

i przestrzeni, wymiaru, ciężaru itd. przysługują każdemu bytowi. Godny rozważenia bę-
dzie jednak fakt, że oto sfera ta jest najbardziej rozwinięta w języku fanzinów. Czyżby 
oznaczało to, że właśnie pisma metalowców zawierają najwięcej informacji, że ich język 
obsługuje świat najbogatszy w elementy i szczegóły? Szczegóły owe na pewno nie będą 
związane przy tym ze sferą 2 – naturą. Tym, co przyrodnicze, metalowcy niewiele się 
interesują.

Proporcje w sferze 3 zdają się wskazywać, że prasa metalowa i prasa dla dziewcząt ze 
zbliżoną intensywnością interesują się ludzką osobowością i jej składnikami, natomiast 
jednostki opisywane w czasopismach fanowskich będą nieco widmowe i schematycz-
ne. Sfera 4 wskazuje na niektóre zainteresowania redakcji i czytelników. W wypadku 
pism dla dziewcząt na pewno nie są to zainteresowania twórczością artystyczną, choć 
w sensie życiowym w tych pismach sporo się dzieje. Ich bohaterowie są najaktywniejsi 
z całej trójki, najbardziej skłonni do działania, a równocześnie podlegli wyrokom losu 
[sfera 5]. Czasopisma dziewczęce najbardziej są też zaangażowane we współczesną rze-
czywistość cywilizacyjną, w stosunku do której największym dystansem odznaczają się 
metalowcy [sfera 6]. 

Z kolei oceniając zaangażowanie warstwy leksykalnej języka trzech prób nie pod ką-
tem tego, czym się między sobą te próby różnią, lecz pod kątem tego, w czym są podobne 
– zauważymy, że pisma angażują się w ukazywanie przede wszystkim przeżyć, odczuć, 
wrażeń, charakteru i osobowości bohaterów [sfera 3], ich zaangażowania społecznego 
i cywilizacyjnego [sfera 6] oraz zainteresowań kulturalnych [sfera 4]. Natomiast boha-
terowie ci ani nie żyją blisko natury [sfera 2], ani nie odznaczają się zbyt dużą życiową 
aktywnością [sfera 5] – to znaczy nie robią za dużo i za dużo się nad swym losem nie 
zastanawiają. 

To oczywiście nadal obserwacje bardzo ogólne. Może je uszczegółowić zestawienie 
rankingu ważności nie 6 sfer, lecz 22 głównych kategorii tematycznych [patrz wykres 2].

9 Cyfry bez nawiasów określają średnią wartość dla trzech prób.
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Kolejność kategorii od I do XXII ma charakter logiczny. Natomiast kolejność od 
góry na wykresie 2 – jest następująca:

1) I. Istnienie (11,11%) {11,27%} <14,45%> – śr. 12,27%; 
2) XVI. Kultura artystyczna i piśmiennictwo (4,45%) {13,77%} <16,09%> – 
śr. 11,43%; 

3) II. Czas (8,41%) {9,10%} <8,02%> – śr. 8,51%; 
4) XV. Myśl i mowa (6,92%) {7,34%} <9,25%> – śr. 7,83%; 
5) XVII. Bieg życia i działania ludzkiego (8,09%) {7,37%} <6,15%> – śr. 7,20%; 
6) X. Przyroda ożywiona (10,37%) {6,10%} <4,55%> – śr. 7,00%; 

Wykres 2. Zestawienie ważności głównych 22 kategorii tematycznych w leksykalnych rzeczywistoś-
ciach trzech grup pism
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7) XIV. Wola (6,70%) {5,98%} <6,76%> – śr. 6,48%;
8) XX. Własność, zatrudnienie, handel (6,35%) {5,32%} <5,17%> – śr. 5,61%; 
9) XXII. Instytucje społeczne (5,26%) {5,96%} <4,92%> – śr. 5,38%; 

10) XIX. Mniej zinstytucjonalizowane sfery aktywności (bez produkcji i pracy) 
(4,19%) {5,35%} <4,10%> – śr. 4,54%;

11) IV. Jakości ilościowe dotyczące zbiorów elementów – ilość, różnorodność (3,32%) 
{3,80%} <4,25%> – śr. 3,79%;

12) III. Przestrzeń (3,62%) {2,90%} <2,95%> – śr. 3,15%;
13) XVIII. Cywilizacja życia codziennego (5,65%) {2,22%} <0,94%> – śr. 2,93%; 
14) XII. Emocje (3,34%) {2,68%} <1,85%> – śr. 2,62%; 
15) XI. Zmysły ludzkie i zwierzęce (2,86%) {1,97%} <1,95%> – śr. 2,26%; 
16) XIII. Stałe tendencje emocjonalne, charakter, jego cechy (2,04%) {1,74%} 

<1,99%> – śr. 1,92%; 
17) VI. Kolejność (1,43%) {1,73%} <1,97%> – śr. 1,71%; 
18) VII. Jakości charakterystyczne przede wszystkim dla ruchów i procesów (1,56%) 

{1,53%} <1,88%> – śr. 1,65%;
19) IX. Przyroda nieożywiona (1,74%) {1,19%} <0,64%> – śr. 1,19%; 
20) XXI. Człowiek pracujący i produkujący (1,02%) {0,98%} <0,74%> – śr. 0,91%; 
21) V. Dane ilościowe dotyczące poszczególnych elementów (0,82%) {0,96%} 

<0,79%> – śr. 0,85%; 
22) VIII. Ruch uniwersalny, możliwy dla każdego obiektu (0,66%) {0,66%} <0,49%> 

– śr. 0,60%. 
Malejąca od góry kolejność na wykresie 2 została wyznaczona według średniej, 

mamy zatem możliwość zaobserwowania, które z korpusów i w wypadku której te-
matyki w sposób znaczący od owej średniej odbiegają. Jak widać, największe różnice 
w stosunku do średniej zachodzą w wypadku kategorii o podanych wyżej numerach ko-
lejnych: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 19). 

Zadając pytanie inaczej, możemy dokonać ogólnej charakterystyki danego korpu-
su pod kątem tego, jakie tematy/kategorie są w nim w większym stopniu obecne niż 
w pozostałych korpusach, a które tematy/kategorie są o wiele słabiej rozwinięte na tle 
ich rozwinięcia w innych próbach.

Tak więc w korpusie fanzinów metalowych szczególnie rozwinięte, na tle pozosta-
łych korpusów, są kategorie: I, XVI, XV, XIV, IV, XIII, VI, VII, a najmniej: II, XVII, X, 
XX, XXII, XIX, XVIII, XII, IX, XXI, V, VIII. W korpusie prasy dla dziewcząt szczegól-
ną uwagą są darzone kategorie: XVII, X, XIV, XX, III, XVIII, XII, XI, XIII, IX, XXI, 
VIII, a stosunkowo, na tle innych najmniejszą – I, XVI, XV, IV, VII. Odpowiednio dla 
czasopism dla fanów muzyki pop kategorie przodujące na tle innych typów czasopism 
to: II, XXII, XIX, XXI, V, VIII, a wyraźnie odstające to: XIV, III, XI, XIII, VII.
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Opisowo możemy więc scharakteryzować tekstowo-leksykalną rzeczywistość fan-
zinów metalowych i kogoś, kto jest w nią „wpisany”10 następująco. W świecie metalo-
wych fanzinów sporo się dzieje [VII], jest on bogaty w elementy [I] i urozmaicony [IV]. 
Metalowiec intensywnie interesuje się sztuką [XVI] i ma naturę intelektualisty11 [XV]. 
Stanowi też indywidualność [XIII] obdarzoną wolą [XIV]. Natomiast nie ciągnie go 
zbytnio do zaangażowania się w sprawy społeczne [XXII] ani do życia rodzinnego bądź 
towarzyskiego [XIX]. Życie ekonomiczne i praca nie są jego mocną stroną [XX i XXI]. 
Sensu życia nie szuka ani w pogoni za rzeczami [XVIII], ani w obcowaniu z naturą, czy 
dbaniu o to, co w nim biologiczne [IX i X]. Nie goni za chwilowymi wrażeniami [XII]. 
Wydaje się naturą dość kontemplacyjną, nielubującą się w wysiłku, ale i nie zastanawia 
się często nad swoim losem [XVII].

Natomiast o losie myśli częściej bohaterka i zakładana przez redakcje czytelniczka 
prasy dziewczęcej, osoba ruchliwa i energiczna [XVII, XXI]. Korzysta z uroków cywi-
lizacji [XX i XVIII], aktywnie poznaje świat [XI, III]. Żywo ciekawi ją wszystko, co 
naturalne i biologiczne [IX, X]. Jest istotą emocjonalną [XII], o rozwiniętej woli i oso-
bowości [XIII, XIV]. Ale nie ma ciągotek ani artystycznych [XVI], ani intelektualnych 
[XV] – analiza poznawanej rzeczywistości [I], różnorodności [IV] i zmienności świata 
[VII] niezbyt ją interesuje.

Fan muzyki pop jest najmniej osobowościowo sprecyzowany, raczej nie stanowi 
(przynajmniej w porównaniu z innymi tu rozpatrywanymi, „wpisanymi” w teksty boha-
terami) osobowości [XIII] obdarzonej silnie rozbudowaną sferą woli [XIV], jego aparat 
poznawczy nie działa zbyt intensywnie [XI], a zresztą nie ma po co, gdyż jego świat jest 
uproszczony w wymiarze przestrzennym [III], jak i dość stabilny [VII], a zwykł go on 
oceniać raczej w kategoriach dużo–mało [V].

Mimo tego znaczną rolę w świecie fana pop gra czas [II], wyczulony jest on także na 
kwestie ekonomiczne [XXI]. 

*

Sądzę, że powyższy pobieżny przegląd wskazuje na sensowność bliższego przyjrze-
nia się temu, jaką rolę grają niektóre kategorie tematyczne w trzech interesujących nas 
leksykalnych rzeczywistościach, zwłaszcza że różnie w nich mogły się układać proporcje 
między ważnością podkategorii. Z drugiej jednak strony omawianie wszystkich 22 nie 
ma sensu, bo przecież każdy może przeanalizować stosowne fragmenty „Słownika te-
matyczno-frekwencyjnego...”. Następne rozdziały przyniosą więc cząstkowy i swobod-
ny katalog osobliwości.

10 Szerzej o mechanizmie owego „wpisania” w rozdziale następnym.
11 Charakterystyczne, że w korpusie fanzinów metalowych wartości wyższe niż w pozostałych korpusach 

osiągają podkategorie: I.4. Istnienia niesamoistne <2,08%> (a w tym: I.4.A. Istnienia niesamoistne – części 
i przejawy <1,57%> oraz I.4.B. Istnienia niesamoistne – własności i cechy <0,50%>); I.5. Istnienia zbioro-
we i uogólniające <1,59%>; I.6. Więź, podobieństwo, pokrewieństwa i różnice między bytami <0,89%>. 
Świadczy to o wdrożonych nawykach analizowania, syntezowania i porównywania. 





Rozdział III. Psychika tekstowych bohaterów

1. Nowa zasada opisu

Jak zaznaczałem, moje badania są oparte na założeniu, że – ustalając i porównując ze 
sobą frekwencje wyrazów pospolitych, użytych w danym, dużym korpusie tekstów – 
można przedstawić ogólne zarysy swoistego dla tego korpusu obrazu rzeczywistości 
(pozbawionej nazw własnych, a tym samym geografi cznych, historycznych, personal-
nych realiów). Dążę zatem do odtworzenia i porównania z sobą pewnych, wpisanych 
w trzy grupy tekstów, trzech wizji rzeczywistości. Wizje te mają charakter konwencjo-
nalny i wyznaczane są przez wszystkie wyrazy pospolite, zwykle w danym języku ob-
sługujące poszczególne aspekty tych wizji, a w interesujących mnie grupach tekstów 
przynajmniej trójkrotnie użyte. Każda z tych wizji wynika zatem z liczby użyć danych 
leksemów, typowych kontekstów ich występowania, typowych znaczeń przez nie przy-
bieranych. 

Ponieważ sam człowiek bez wątpienia jest jednym z głównych elementów rzeczywi-
stości i to takim, przez pryzmat którego na ogół postrzega się całą rzeczywistość, to owe 
wizje zawsze przynoszą jakąś informację o preferowanych (lub nie) w danej grupie teks-
tów cechach człowieka w ogóle, np. o jego ciele, myśleniu, emocjach i wartościowaniu. 
Ponieważ korpusy tekstów zaczerpnąłem z określonych grup czasopism, to dla danej gru-
py ta obecna w odpowiednim korpusie wizja stanowi pewną paletę możliwości, wykorzy-
stywanych przy konstruowaniu konkretnych bohaterek/bohaterów, obecnych na łamach. 

Dla wygody opisu założę, że owe „palety możliwości”, tj. modele człowieka, rzeczy-
wiście istnieją i nazwę je: Dziewczyną, Fanem, Metalowcem1. A zatem, niekiedy, za-
miast mówić np. o cechach postrzegania czasu charakterystycznych (ważnych, dominu-
jących) w świetle frekwencji istotnych dla tego tematu słowoform – liczonej dla korpusu 
pism dla dziewcząt, będę pisał, że w taki a nie inny sposób postrzega czas Dziewczyna. 
Zamiast pisać, że oto w korpusie fanzinów dla metalowców można zaobserwować takie 
a nie inne prawidłowości, dotyczące frekwencji somatyzmów, stwierdzę, że taką a nie 
inną ważność mają określone części ciała Metalowca. Albo zamiast napisać, że w korpu-
sie tekstów czasopism dla fanów muzyki pop, spośród użyć wszystkich leksemów obsłu-
gujących sferę sztuki – najwięcej jest użyć leksemów obsługujących sferę muzyki, napi-
szę, że w świecie Fana wśród wszystkich sztuk dominującą pozycję ma muzyka.

Sądzę, że najodpowiedniejszym polem ukazania możliwości związanych z prezento-
waną zasadą będzie „Sfera 3. Osoba”, a konkretnie kategorie: „XI. Zmysły ludzkie 

1 Ponieważ są to nazwy konstrukcji teoretycznych, będą konsekwentnie pisane wielką literą, dla 
odróżnienia od wyrazów: fan, dziewczyna, metalowiec, oznaczających właściwe sobie desygnaty.
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i zwierzęce”, „XII. Emocje”, „XIII. Stałe tendencje emocjonalne, osobowość, jej cechy” 
i „XIV. Wola”. Natomiast kategoria: „XV. Myśl i mowa” będzie omówiona później, pod 
aksjologicznym kątem.

2. Aparat poznawczy albo o zmysłach bohaterów medialnych 

Ukazanie różnic między obrazem działania zmysłów Dziewczyny, Fana, Metalowca nie 
wydaje się zadaniem zbytnio skomplikowanym. Przede wszystkim granice działania zmy-
słów wydają się jasno określone. Jedynym skomplikowaniem jest fakt, że język ujmuje 
kwestię zmysłowego postrzegania dwojako: z punktu widzenia przedmiotu lub podmiotu. 

Otóż pewne cechy (czerwony, huk, głośny, słodki, widoczny) postrzegane tylko zmy-
słowo przez obserwatora albo zjawiska w ogóle nieistniejące w sensie obiektywnym 
(czerwień, słodycz) – są ukazane w języku jako obiektywnie istniejące; inne z kolei fe-
nomeny, będące najwyżej zjawiskami – są traktowane w języku jak podmioty zdolne do 
aktywności (widok ukazał się przed nami, huk się rozległ, światło błysnęło, coś śmier-
dzi). Obok tego jednak akcentuje się aktywność rzeczywiście postrzegającego podmiotu 
(ja to widzę, słyszę, wącham). 

W słowniku tematycznym rzecz zaznaczono, wprowadzając odpowiednie podkate-
gorie, np. XI.1.A „Przedmiot poznawany” i XI.1.B „Punkt widzenia podmiotu, tego, kto 
patrzy” – dla wzroku, a następnie dla słuchu i dotyku. Smak i zapach, reprezentowane 
ubogo, nie zostały podzielone na tematyczne podkategorie.

Powyższe skomplikowanie ma – moim zdaniem – charakter po części formalny. 
Sygnał dotyczący koloru czy temperatury zawsze implikuje konieczność zaangażowania 
odpowiedniego zmysłu przez podmiot. Jeśli coś błyszczy, to znaczy, że dostrzegliśmy 
błysk, jeśli coś śmierdzi, to znaczy, że wywąchaliśmy smród. Tak czy owak odpowiedni 
zmysł został uruchomiony. Można jedynie uznać, że w przypadku XI.1.A, XI.2.A, 
XI.3.A – nieintencjonalnie, a w wypadku XI.1.B, XI.2.B, XI.3.B – intencjonalnie, co 
swoją drogą zasługuje na uwagę, bo nie jest tym samym posiadanie dobrze rozwiniętych 
zmysłów i aktywne z nich korzystanie.

Tak samo się dzieje w wypadku wyrazów oznaczających brak bodźców: cisza, ciem-
ność itd. Aby ten brak stwierdzić, także trzeba dany zmysł uruchomić, wsłuchiwać się 
czy wpatrywać.

Niestety, w naszych obserwacjach na temat intensywności wykorzystywania danego 
zmysłu przez wpisanych w teksty danej próby bohaterów musi się pojawić pewien mar-
gines błędu, związany z utartą, językową synestezją i w ogóle metaforą. Wszak można 
poczuć zapach, gorąc i nienawiść, a widzi się także problemy. Analiza zawartości, jak 
wiadomo, bada informacje wyrażone wprost i słabo sobie radzi z kwestią metaforyzacji. 
Uważam jednak, że nie stanowi to problemu, skoro badamy nie liczby bezwzględne, 
a proporcje2, a ponadto nie realne posługiwanie się zmysłami przedstawione w danych 

2 Można przyjąć założenie, że – mimo odmienności stylu – utartymi metaforami redakcje i autorzy 
posługują się ze zbliżoną częstotliwością. I wolno mieć nadzieję, że nie zostanie przekroczony margines 
błędu dopuszczalny przy wszystkich badaniach ilościowych.
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tekstach, lecz – jak wspomniałem – „paletę możliwości”, czyli raczej językową wyob-
raźnię dotyczącą – w tym wypadku – zmysłów.

Możliwości, stopień rozwinięcia poszczególnych zmysłów u Dziewczyny, Fana 
i Metalowca oraz intensywność korzystania z nich zilustruje tabela 6.

Należy podkreślić, że dane dotyczące zmysłu słuchu obejmują tylko wypadki jego 
standardowego używania, czyli te, które nie były związane ze słuchaniem muzyki. 
Tabela także nie odzwierciedla dokładnie układu „Słownika tematyczno-frekwencyjne-
go...”, ten bowiem jest bardziej szczegółowy.

Dane z tabeli 6 świadczą, że wszyscy nasi medialni bohaterowie są wzrokowcami. 
W największym stopniu – Dziewczyna, w najmniejszym – Metalowiec. W zasadzie jest 
półślepy, a na dodatek jego wzrok działa dość ideologicznie. Bardzo interesuje go brak 
światła: ciemność, mrok (a one mają walor symboliczny, kojarzą się ze złem3). Jego 
wzrok rejestruje – jak świadczy słownik – o wiele mniej kolorów niż wzrok Dziewczyny; 
najczęściej to, co jest czarne. Za to przoduje on w rozwoju słuchu. Fan jest na drugim 
miejscu, a Dziewczyna rejestruje najmniej dźwięków. 

Pozostałe zmysły są o wiele mniej rozwinięte. U Dziewczyny jednak zaznacza się też 
zmysł dotyku. Wyczuwa ona nie tylko temperaturę, lecz także fakturę rzeczy dotykanej, 
zwłaszcza to, co jest w dotyku miłe, gładkie i jedwabiste. Jeśli o smak i zapach chodzi, 
można mówić nieomal o kalectwie czy niedorozwoju. Świat młodzieżowych pism ko-

3 O ideologii, obyczajach i gustach tej subkultury pisałem niejednokrotnie. Patrz moje prace: Młodzież 
edukuje się sama albo o antyestetyce muzyki w czasopismach subkultury „metalowców”; Rola języka 
w kształtowaniu poczucia tożsamości subkultur młodzieżowych; Subkultury młodzieży w kontekście edukacji 
– przykład metalowców oraz odnośne rozdziały książki Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej 
słownictwa [szczegółowe dane bibliografi czne – patrz: Bibliografi a].

Nazwa zmysłu lub zjawiska Miejsce w słowniku 
tematycznym Dziewczyna Fan Metalowiec

Światło S3.XI.1.A.a (0,15%) {0,07%} <0,05%>
Brak światła S3.XI.1.A.b (0,07%) {0,05%} <0,13%>
Kolor S3.XI.1.A.c (0,81%) {0,27%} <0,17%>
Widok oraz widoczność S3.XI.1.A.d (0,38%) {0,35%} <0,26%>
Widzenie, patrzenie S3.XI.1.B (0,69%) {0,66%} <0,57%>
Dźwięki i ich cechy S3.XI.2.A.a (0,13%) {0,28%} <0,36%>
Defi cyt dźwięków S3.XI.2.A.b (0,02%) {0,02%} <0,03%>
Odbieranie bodźców dźwiękowych S3.XI.2.B (0,10%) {0,11%} <0,22%>

Temperatura i jej wyczuwanie S3.XI.3.A.a.b 
S3.XI.3.B.a.b (0,17%) {0,05%} <0,03%>

Inny dotyk wyczuwany lub wyczuwający S3.XI.3.A.c.d 
S3.XI.3.B.c.d (0,18%) {0,03%} <0,02%>

Smak S3.XI.4 (0,07%) {0,04%} <0,03%>
Zapach S3.XI.5 (0,07%) {0,02%} <0,05%>

Tabela 6. Frekwencja określeń dotyczących pięciu zmysłów w trzech korpusach
(100% = ilość słowoform wszystkich wyrazów występujących w danym korpusie przynajmniej 

trzykrotnie)
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mercyjnych jest praktycznie pozbawiony4 np. nieprzyjemnych zapachów; śmierdzi czy 
zajeżdża tylko w świecie Metalowca.

Dysproporcje w rozwoju aparatu zmysłowego Dziewczyny, Fana i Metalowca obra-
zowo pokazuje wykres 3.

3. Ogólny obraz psychiki

Człowiek według wiedzy potocznej ma zmysły, ale się z nich nie składa. Składa się 
z ciała i psychiki, w tej drugiej zaś należy wyróżnić charakter (osobowość), rozum i wo-
lę. To są części względnie stałe. Ponadto możemy mówić o osobowości w działaniu, 
wyrażającej się w uczynkach i zdolności odczuwania emocji. Człowiek więc może być 
np. cholerykiem (osobowość), głupawym (rozum) i upartym (wola), niezgułą (uczynki), 
a przy tym bardzo kochliwym (wrażliwość emocjonalna). Może być też fl egmatycznym 
mędrcem o chwiejnym charakterze, zwykle jednak pracowitym i egoistycznym. Części 

4 To znaczy, określenia nieprzyjemnych zapachów nie wchodzą w skład dobrze utrwalonej konwencji, 
wyznaczonej przez leksemy powtórzone przynajmniej trzykrotnie. Pojedyncze użycia określeń zapachów 
negatywnych mogą się przydarzyć.

Wykres 3. Ilustracja tabeli 6 (patrząc od lewej: kolumny 1, 2, 3 – wzrok; 4, 5, 6 – słuch; 
7, 8, 9 – dotyk; 10, 11, 12 – smak; 13, 14, 15 – węch)
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składowe nie muszą do siebie logicznie pasować, gdyż tzw. „zdrowy rozsądek” bywa 
niespójny5.

Uchwycenie propagowanego czy też panującego w danej grupie czasopism modelu 
postępowania za pomocą naszej metody nie miałoby sensu, bo ludzkie postępowanie 
opisywane jest zbyt często leksemami o szerokim zakresie i ogólnikowej treści – typu 
robić lub sprawa, w zależności od kontekstu mogącymi oznaczać rzeczy najzupełniej 
różne, a ponadto należałoby uwzględnić chyba nieomal wszystkie czasowniki, znajdują-
ce się w kontekstach mówiących o ludziach (a to byłoby albo niemożliwe, albo nieopła-
calne). O wiele lepsze rezultaty dałoby więc np. przeprowadzenie szeregu charaktery-
styk pośrednich – bohaterów występujących w tekstach6. 

Jest natomiast możliwy opis ilościowo dominującego w próbach słownictwa, które 
nazywa grupy wrażeń emocjonalnych (świadczących wszak o zakładanej w tekstach 
wrażliwości). Potoczna terminologia z dziedziny psychologii i wiedzy o intelekcie jest 
w polszczyźnie dobrze rozwinięta, a więc w korpusach licznie reprezentowana.

Możemy więc scharakteryzować psychikę Dziewczyny, Fana i Metalowca jako połą-
czenie emocji, charakteru, woli i inteligencji, na wstępie wskazując na różnice w propor-
cjach między tymi elementami [wykres 47].

5 Por. T. Hołówka: Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986.
6 Oznaczałoby to przeprowadzenie takiej analizy zawartości, gdzie jednostkami analizy byliby bohatero-

wie, a sumowaniu podlegałoby wystąpienie w działaniu określonych cech charakteru. Taka analiza zawartości 
nie miałaby już cech analizy językowej.

7 Na wykresie liczby oznaczają procent danej próby słowoform uwzględnionych w „Słowniku tematycz-
no-frekwencyjnym...”.

Wykres 4. Składniki osobowości medialnych bohaterów
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Liczby na wykresie wskazują na wartości procentowe znane z prezentacji struktury 
„Słownika tematyczno-frekwencyjnego...” w rozdziale 2, a legenda wykresu wymienia 
konkretne kategorie spośród tamże zaprezentowanych. 

Gigantem rozumu zdaje się być tylko Metalowiec. Wszystkie „tekstowe osobowo-
ści” składają się głównie z woli i emocji. Rzuca się w oczy słaba intensywność przywo-
ływania ich cech charakteru, co oznacza, że redakcje – zwłaszcza pism komercyjnych – 
nie pragną budować na swoich łamach jakichś przemyślanych wzorców osobowoś-
ciowych, wychowywać (rozum jest uniwersalny, może go jedynie być więcej lub mniej; 
przejawy woli i emocji zależą od okoliczności; tylko charakter jest u człowieka bardziej 
stabilny i można go kształtować). Natomiast jeśliby uwzględniać proporcje emocji, cha-
rakteru, woli i myśli u każdego z bohaterów z osobna, w wypadku Dziewczyny byłyby 
jak 18% do 11% do 35% do 36% jej duchowego wnętrza, w przypadku Fana jak 15% do 
10% do 34% do 41%, a Metalowca – jak 9% do 10% do 34% do 47%8. Dziewczyna jest 
więc najbardziej rozemocjonowana, a najgłupsza, Metalowiec zimny i w miarę inteli-
gentny, charaktery cała trójka ma podobnie słabe, a wolę – rozdętą.

4. O emocjach i charakterach

Tematykę emocji [Sfera 3. kategoria XII] podzieliłem w „Słowniku tematyczno-fre-
kwencyjnym...” na cztery podtematy: 

1) „Ogólne określenia sfery emocjonalnej” [S3.XII.A], który w próbie z korpusu pra-
sy dla dziewcząt angażuje (19%) użyć leksemów obsługujących sferę emocji9 (dla prasy 
fanowskiej – {16%}, metalowej – <14%>); 

2) „Fizyczny wyraz uczuć” [S3.XII.B] – odpowiednio, w tejże kolejności: (6%), 
{5%}, <4%>; 

3) „Wrażenia bardziej cielesne” [S3.XII.C] – (2%), {1%} i – w korpusie metalow-
ców – mniej niż jeden procent; 

4) „Wrażenia psychofi zyczne” [S3.XII.D] – (73%), {78%}, <82%>.
Podtemat pierwszy gromadził terminologię (np. emocja, nastrój, poczuć), bez której 

omawianie sfery emocjonalnej w ogóle nie byłoby możliwe, drugi informował głównie 
o tym, czy bohaterowie częściej śmieją się czy płaczą. (Dziewczyna np. za pomocą lek-
semów należących do tej podkategorii sygnalizowała dobry humor czterokrotnie częś-
ciej niż zły i trzykrotnie częściej niż Metalowiec). Trzeci podtemat traktował o dyskom-
fortach w rodzaju głodu czy swędzenia i miał minimalne znaczenie. Czwarty okazał się 
najciekawszy, traktując o szerokim spektrum emocji – od rozkoszy i bólu poprzez miłość 

8 100% = suma frekwencji czterech kategorii: XII, XIII, XIV, XV = (26115) lub {22154} lub <24053>.
9 Ponieważ wciąż mamy do czynienia z próbami niejednakowymi ilościowo (po pierwsze – „Słownik 

tematyczno-frekwencyjny...” uwzględnia tylko leksemy występujące w korpusach przynajmniej trzykrotnie 
– przy czym zbiorcze sumy wyrazów dobranych do słownika i odrzuconych są inne dla każdego z trzech 
korpusów; po drugie – liczba leksemów oraz liczba użyć leksemów obsługujących sferę emocji z natury 
rzeczy muszą być w korpusach różne), wszelkie informacje o frekwencji leksemów są podawane w procen-
tach próby. Zatem, mówiąc dokładnie, kiedy tu mam na myśli np. 73%, 78%, 82%, to są to procenty procen-
tów wykazanych przy kategorii XII. „Emocje” (3,34%) {2,68%} <1,85%>, dla których z kolei 100% stanowią 
(dla danej próby) wszystkie użycia wyrazów uwzględnione w „Słowniku tematyczno-frekwencyjnym...”. 
W liczbach bezwzględnych do kategorii XII. „Emocje” zaliczono (4594) {3353} <2243> słowoform.
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i nienawiść, aż po radość i smutek. Dla każdej z prób można więc sporządzić ranking 
wskazujący na ważność owych emocji z rozbiciem na ich pozytywne i negatywne od-
miany.

Ranking taki przedstawia tabela 7, wskazująca frekwencję sześciu grup leksemów 
będących nazwami emocji. Grupy owe rozbito dodatkowo na zawierające emocje pozy-
tywne i negatywne (co zaznaczono znakami „+” i „–”). 

Tabela wskazuje parę prawidłowości. Dziewczyna najczęściej ulega emocjom i na-
miętnościom miłosnym. Fan i Metalowiec mają po prostu swoje sympatie i antypatie, 
„guściki i gusta” [P.I]. Przy tym Metalowiec generalnie jest najmniej rozemocjonowany 
i miłości za bardzo nie ceni. Relatywnie najbardziej jest on zdolny do przeżywania uczuć 
negatywnych, a Dziewczyna – najmniej [„Razem emocji”]. Wszyscy bohaterowie dość 
często się smucą [„Radości i smutki”]. Nienawiść i złość docenia tylko Metalowiec. 
Częściej od niego złości się co prawda Dziewczyna, ale ona często się też uspokaja, a on 
– nie [„Zdenerwowanie i uspokojenie”]. 

Po drugie, w światach Dziewczyny, Fana i Metalowca emocje najbardziej cenione 
(to znaczy najczęściej przywoływane) rzadko znajdują swoje przeciwieństwo. Jednak 
w wypadku dalszych miejsc w rankingu zainteresowania pojawiają się różnice między 
korpusami – Fan i Dziewczyna dalej utrzymują znaczną przewagę emocji pozytywnych 
nad negatywnymi, a Metalowiec nie.

Trzecia prawidłowość pokazuje, że w wypadku Metalowca istnieje znaczny dystans 
między emocją najbardziej przez niego cenioną a pozostałymi. Często po prostu daje on 
wyraz swoim sympatiom, a potem długo, długo nic… 

Fan i Dziewczyna paru grupom emocji ulegają ze zbliżoną częstotliwością.

*

W przeciwieństwie do chwilowych emocji, cechy osobowości mają charakter bar-
dziej lub mniej stały. Słownictwo obsługujące tę tematykę zostało w „Słowniku tema-
tyczno-frekwencyjnym...” zaliczone do kategorii S3.XIII. „Stałe tendencje emocjonalne, 
charakter, jego cechy” i rozbite na dwie grupy – S3.XIII.1 i S3.XIII.2, z których pier-
wsza gromadziła słownictwo dotyczące ujawniających osobowość psychicznych zja-
wisk i cech indywidualnych, a druga – leksemy o treści związanej z cnotami, polegają-
cymi na przestrzeganiu zasad grupowych (czyli z: moralnością – S3.XIII.2.A.a; empatią, 
czyli umiejętnością wczuwania się w przeżycia innego człowieka – S3.XIII.2.B.a; zdol-
nością do zawiązywania przyjaźni – S3.XIII.2.B.c) lub z przejawianiem braku tychże 
cnót [S3.XIII.2.A.b, S3.XIII.2.B.b, S3.XIII.2.B.d]. 

Do grupy S3.XIII.1 zaliczono słowa określające to, co w psychice ma charakter ra-
czej indywidualny, więc określenia rozmaitych komponentów osobowości (np. instynkt, 
świadomość – S3.XIII.1.A.a; gust, nawyk – S3.XIII.1.A.b), określenia cenionych lub 
mniej cenionych cech i elementów pewnego stałego stylu myślenia i zachowania (np. 
inwencja, kreatywność – S3.XIII.1.A.c; nieśmiały, pochopny – S3.XIII.1.A.d), a następ-
nie S3.XIII.1.B „Zmienne lub chwilowo się przejawiające komponenty osobowości”. Tu 
znalazły miejsce określenia nastrojów, cech, aktów psychicznych nie tak trwałych, jak 
cechy charakteru, ale trwalszych niż chwilowe emocje. Chodziło w szczególności o to, 
co świadczyło o możliwości zachowań spontanicznych (w tej funkcji wystąpiło słowni-
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ctwo służące na ogół do określania chorób psychicznych – S3.XIII.1.B.a), o określenia 
charakteryzujące stopień pesymizmu lub optymizmu życiowego, który wszak bywa 
zmienny [S3.XIII.1.B.b, S3.XIII.1.B.c], o słownictwo określające akty odwagi lub tchó-
rzostwa, które co prawda są cnotą lub jej brakiem – ale zwykle odwaga lub tchórzostwo 
mają wymiar tylko indywidualny [XIII.1.B.d, XIII.1.B.e]. 

W podkategorii S3.XIII.1 znalazła się także podpodkategoria „Bezpośrednie zapre-
zentowanie uczuć” [XIII.1.C], która gromadziła gesty słowne typu: ach!, aha!, a co?, do 
cholery!, ej!, fuj!, oj!, o rany!. Nie widziałem możliwości włączenia tej grupy do okre-
śleń emocji, bo przecież te słowa czy wyrażenia nic nie nazywają. Są tak bardzo kon-
wencjonalne, że nie byłoby wiadomo, jaki typ emocji miałyby określać. Uznałem, że ich 
używanie należy potraktować jako konwencjonalne sugerowanie spontaniczności wypo-
wiadającego się, sygnał z jego strony, że zwykł dowodzić czynem własnej spontaniczno-
ści. Frekwencję tego typu jednostek leksykalnych zdecydowałem zatem wliczać do fre-
kwencji dotyczącej zagadnień osobowości.

P Dziewczyna
% całej próby ze 

„Słownika
t-f...”

Mjs. 
w S3 
XII.D

Fan
% całej próby ze 

„Słownika 
t-f...”

Mjs.
w S3 
XII.D

Metalowiec
% całej próby ze 

„Słownika 
t-f...”

Mjs.
w S3 
XII.D

I
Odczuwanie 
miłości lub jej 
przeciwień stwa

0,65
+0,64 g

h Sympatia lub 
antypatia 0,64

+0,63 j
k Sympatia lub 

antypatia 0,62
+0,61 j

k
–0,01 i –0,01 l –0,01 l

II Sympatia lub 
antypatia 0,64

+0,61 j
k Odczuwanie 

miłości lub jej 
przeciwień stwa

0,50
+0,48 g

h
Przyjemność 
i rozkosz, 
dyskomfort i ból 
fi zyczne

0,22
+0,14 a

–0,03 l –0,02 i –0,08 b

III Radości 
i smutki 0,35

+0,16 ł Radości 
i smutki 0,31

+0,14 ł Odczuwanie 
miłości lub jej 
przeciwień stwa

0,18
+0,10 g

h
–0,19 m

n –0,17 m
n –0,08 i

IV

Przyjemność 
i rozkosz, 
dyskomfort i ból 
fi zyczne

0,35
+0,18 a Przyjemność 

i rozkosz, 
dyskomfort i ból 
fi zyczne

0,23
+0,13 a Radości 

i smutki 0,18
+0,09 ł

–0,17 b –0,10 b –0,09 m
n

V Zdenerwowanie 
i uspoko jenie 0,29

+0,14 e Ekscytacja lub 
nuda 0,20

+0,17 c Ekscytacja lub 
nuda 0,16

+0,10 c

–0,15 f –0,03 d –0,06 d

VI Ekscytacja lub 
nuda 0,12

+0,07 c Zdenerwowanie 
i uspoko jenie 0,18

+0,09 e Zdenerwowanie 
i uspoko jenie 0,12

+0,04 e

–0,05 d –0,09 f –0,09 f

Razem emocji 2,44 +1,84 S3 
XII.D Razem emocji 2,11 +1,69 S3 

XII.D Razem emocji 1,50 +1,09 S3 
XII.D

Tabela 7. Frekwencja wskazań na wrażenia psychofi zyczne (podkategoria S3.XII.D „Słownika 
tematyczno-frekwencyjnego...”*)

* W tabeli użyto skrótów: „P.” oznacza pozycję w rankingu, „Mjs.” – miejsce, „Słownik t-f...” to 
oczywiście „Słownik tematyczno-frekwencyjny...”, znaki „+” i „–” wskazują, że chodzi o frekwencję 
słów oznaczających wartości lub antywartości. Pełna nazwa podkategorii: Sfera 3. Osoba / XII. Emocje / 
D. Wrażenia psychofi zyczne.
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Lp. Kategoria i podkategorie* Mjs. w S3.
XIII

Dziewczyna Fan Metalowiec
% kp % ch.D % kp % ch.F % kp % ch.M

1. Zdolność do nawiązania przyjaźni xxx (0,41) 21 {0,25} 15 <0,06> 3
a To, co związane z przyjaźnią 2.B.c (0,35) xxx {0,22} xxx <0,04> xxx
b To, co dowodzi nieprzyjaźni 2.B.d (0,06) xxx {0,03} xxx <0,02> xxx
2. Empatia xxx (0,21) 10 {0,18} 10 <0,19> 10
a Wysoka empatia 2.B.a (0,20) xxx {0,15} xxx <0,08> xxx
b Brak empatii 2.B.b (0,01) xxx {0,03} xxx <0,11> xxx
3. Stan moralności xxx (0,26) 13 {0,23} 13 <0,35> 18
a Wysoka moralność i jej praktykowanie 2.A.a (0,16) xxx {0,15} xxx <0,17> xxx
b Niska moralność i jej praktykowanie 2.A.b (0,10) xxx {0,08} xxx <0,18> xxx
4. Odwaga lub jej brak xxx (0,29) 14 {0,28} 17 <0,18> 9
a Odwaga 1.B.d (0,05) xxx {0,06} xxx <0,05> xxx
b Strach i tchórzostwo 1.B.e (0,24) {0,22} <0,13>

5. Pozytywne lub negatywne nastawienie 
do życia xxx (0,17) 8 {0,17} 10 <0,18> 9

a
Pozytywne sposoby myślenia 

związane z nastawieniem do życia 
i siebie samego 

1.B.b (0,12) xxx {0,13} xxx <0,13> xxx

b
Negatywne sposoby myślenia 

związane z nastawieniem do życia 
i siebie samego 

1.B.c (0,05) xxx {0,04} xxx <0,05> xxx

6. Zdolność do spontaniczności xxx (0,13) 6 {0,21} 12 <0,66> 32
a Choroby umysłowe** 1.B.a (0,10) xxx {0,16} xxx <0,10> xxx
b Bezpośrednie zaprezentowanie uczuć 1.C (0,03) xxx {0,05} xxx <0,56> xxx

7. Stały styl zachowania i myślenia 
(charakter w sensie węższym) xxx (0,34) 18 {0,24} 14 <0,20> 10

a
Dobrze oceniany styl myślenia 

i działania (charakter w sensie 
węższym) 

1.A.c (0,27) xxx {0,20} xxx <0,17> xxx

b Źle oceniany styl myślenia i działania 
(charakter w sensie węższym) 1.A.d (0,07) xxx {0,04} xxx <0,03> xxx

8.
Terminologia – określenia zjawisk 

psychiki stałych lub mniej ulotnych 
niż wrażenia i emocje 

xxx (0,21) 10 {0,16} 9 <0,17> 9

a Części składowe osobowości i cechy 
z nimi związane 1.A.a (0,13) xxx {0,09} xxx <0,10> xxx

b Niekonieczne komponenty osobowości 1.A.b (0,08) xxx {0,07} xxx <0,07> xxx

Tabela 8. Frekwencja określeń tworzących grupy wskazań na osiem składowych charakteru 
(uproszczenie kategorii S3.XIII „Słownika tematyczno-frekwencyjnego...”)

* Każda z ośmiu kategorii ujmuje łącznie dwie podkategorie „Słownika tematyczno-frekwencyjnego...” 
wskazane w rubryce „Mjs. (tzn. miejsce) w S3.XIII”. Liczby oznaczone % kp (tzn. procent korpusu) wskazują 
na procentową frekwencję użyć leksemów zaliczonych do danej kategorii/podkategorii, mierzoną w stosunku 
do liczby wszystkich, powtarzających się przynajmniej trzykrotnie słowoform danego korpusu (tj. prasy 
dziewczęcej, dla fanów muzyki pop itd.), uwzględnionych w „Słowniku tematyczno-frekwencyjnym...”. 
Dane na temat rozmiarów 100% prób – patrz: tabela 5 [rozdział II] oraz przypis 6 także w rozdziale II. 
Natomiast % ch.D, % ch.F, % ch.M (tj. procent charakteru Dziewczyny, procent charakteru Fana, procent 
charakteru Metalowca) mają charakter względny. To procenty z S3.XIII. „Stałe tendencje emocjonalne, cha-
rakter, jego cechy”, czyli z (2,04% kp) {1,74% kp} <1,99% kp>. Tak więc 100% ch.D = (2,04% kp) = (2809); 
100% ch.F = {1,74% kp} = {2179}; 100% ch.M = <1,99% kp> = <2415>.

** Tu zwykle oznaczają nadmierną, stosunkowo stałą intensywność przeżyć psychicznych lub skłonność 
do niej.
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Aby w sposób przejrzysty wskazać na ilościowe proporcje między grupami wyrazów 
wyznaczających pewien obraz w miarę stabilnych procesów psychicznych, należało 
uprościć – w stosunku do stanu ze „Słownika tematyczno-frekwencyjnego...” – strukturę 
części składowych kategorii S3.XIII. „Stałe tendencje emocjonalne, charakter, jego ce-
chy”. Rozbiłem ją na osiem równorzędnych merytorycznie warstw tematycznych, co 
przedstawia tabela 8.

Dzięki podwójnemu sposobowi ilościowego zestawiania można dość precyzyjnie 
porównać zarówno ważność owych kategorii w ramach charakteru Dziewczyny, Fana, 
Metalowca (% ch., tj. % charakteru), jak i porównywać je wzajemnie – tj. pomiędzy 
nimi (% kp., czyli % korpusu). 

A więc dla Dziewczyny jest najważniejsze, jaką jest przyjaciółką [kategoria 1 tabeli 8], 
jaki jest styl jej codziennych zachowań [kategoria 7 tabeli 8], w jakim stopniu jest od-
ważna [kategoria 4 tabeli 8] i moralna [kategoria 3 tabeli 8], a najmniej się liczy jej 
spontaniczność [kategoria 6 tabeli 8]. Dziewczyna wydaje się dość „sztywna” – prawie 
dwa razy bardziej od Fana, pięć razy bardziej – od Metalowca (jak 0,13 do 0,21 do 0,66). 
Dla Fana najbardziej liczy się odwaga lub jej brak, dopiero potem – jakim jest kumplem, 
a następnie charakter, moralność, spontaniczność. Najmniej zależy mu na empatii (tj. 
umiejętności wczuwania się w cudze położenie, liczenia się z przeżyciami innych ludzi) 
lub jej braku; nie jest też wprawnym psychologiem, jest gorszy nawet od Metalowca 
[kategoria 8 tabeli 8]. Natomiast Metalowcowi zależy w zasadzie tylko na tym, aby być 
spontanicznym, poważnie się liczą dla niego także problemy moralności. Z kolei – 
i o dziwo – zdolność do przejmowania się kwestiami przyjaźni Metalowiec ma minimal-
ną, jak przystało albo na indywidualistę, albo na człowieka zupełnie pod tym względem 
zaspokojonego. 

Można także wskazać na te elementy charakteru, których stopień rozwoju jest 
u naszych bohaterów podobny. Należy do nich kategoria 5, co oznacza, że z mniej wię-
cej podobną intensywnością myślą o swoim życiu w wymiarze optymizmu lub pesymi-
zmu. Podobną ważność ma także empatia [kategoria 2] – to znaczy, że nie jest zbyt 
ważna dla wszystkich trzech tekstowych bohaterów. Obrazowe porównanie bezwzględ-
nych podobieństw i różnic w rozwoju ośmiu wyróżnionych dziedzin charakteru przynosi 
wykres 510. 

Informacja o ważności danej dziedziny w ramach obrazu charakteru niewiele jednak 
mówi o tym, jak się tę dziedzinę rozumie. Możemy coś o tym jednak powiedzieć, wró-
ciwszy do tabeli 8. W kategoriach 1–5 i 7 wyróżniono podkategorie, wskazujące na 
możliwość przeciwstawnych ocen lub diametralnie różnych rozumień danych kategorii: 
zdolność do nawiązywania przyjaźni czy moralność może być wysoka lub niska, nasta-
wienie – pesymistyczne lub optymistyczne, styl zachowań – z reguły akceptowany lub 
nieakceptowany. 

Fan i Dziewczyna, myśląc o przyjaźni i empatii, nieomal nie dopuszczają do świado-
mości możliwości ich niedostatku (1a,2a zdecydowanie większe od 1b,2b). Ostrożniej 
patrzą na kwestię moralności [3], ta wysoka góruje, ale mniej zdecydowanie, w ich świa-
tach więc przeważają: cnota, dobro, dobrodziejstwo, dyskrecja, honor, lojalność, łaska, 
moralność, skromność, szczerość, uczciwość itd., ale wiedzą też, że istnieją intryga, 
krzywda, nielojalność, wina, zdrada, zemsta, zło. Kiedy myślą o odwadze, zdecydowa-

10 Na tym wykresie liczby bezwzględne oznaczają % kp.
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nie liczą się z: grozą, horrorem, koszmarem, lękiem, niepokojem, obawą, paniką, przera-
żeniem, strachem. Są więc o wiele bardziej lękliwi niż odważni [4a < 4b]. Ponadto są 
zdecydowanymi optymistami [5a > 5b], osobami jednak dość spontanicznymi [6a > 6b] 
i wierzą, że ludzkie zachowania zdecydowanie częściej zasługują na pochwałę niż na 
naganę [7a > 7b].

Metalowiec (wciąż pamiętajmy, że – jak Dziewczyna i Fan – wyznaczony przez fre-
kwencję słownictwa, bo rzeczywistymi ludźmi się tu nie zajmujemy) to typ zupełnie 
inny. W przyjaźń co prawda wierzy, ale bardzo słabo. Całkowicie nie docenia ludzkiego 
współczucia [2a < 2b]. Dla niego człowiek (więc i on sam) o wiele częściej jest bezlitos-
ny, bezpardonowy, bezwzględny, brutalny, okrutny niż czuły, delikatny, łagodny, ser-
deczny, troskliwy, wyrozumiały. Źle więc myśli i o ludzkiej moralności [3a < 3b], tak 
jego zdaniem ważnej. Mimo tego jest jednak – jak inni medialni bohaterowie – optymi-
stą [5a > 5b] i to zasadniczo w stopniu takim samym, jak oni. Ma też podobny jak inni 
pogląd na kwestie odwagi [4a < 4b] i oceny stylu ludzkiego myślenia i postępowania 
[7a > 7].

5. Wola

Jak pamiętamy z wykresu 4, wola jest drugą pod względem ważności siłą duchową 
Dziewczyny, Fana i Metalowca, w duszy każdego z nich rozwiniętą w sposób relatyw-

Wykres 5. Cechy charakterologiczne Dziewczyny, Fana, Metalowca
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nie zbliżony (35%, 34%, 34%)11. Mówiąc obrazowo – jeśli cokolwiek myślą lub we-
wnętrznie czują, to w 1/3 wypadków sprowadza się to do słów chcę lub nie chcę. Na tym 
jednak analiza sfery woli kończyć się nie może, gdyż chcieć lub nie chcieć można z róż-
nych powodów (chcę, bo jestem zobowiązany; chcę, bo ktoś mnie prosi itd., a z drugiej 
strony: nie chcę, bo nie mogę; nie chcę, bo mam zakaz itp.). 

Po przeanalizowaniu sytuacji uznałem, że wszelkie językowe manifestacje woli można 
zasadniczo podzielić na: sytuacje i akty wolicjonalne [XIV.A], których jest 14 rodzajów, 
akty wartościowania ogólnego [XIV.B] oraz bezpośrednie gesty wolicjonalne [XIV.C], 
polegające bądź na ujawnieniu swego stanowiska [XIV.C.a], bądź na perswazyjnym na-
cisku [XIV.C.b].

Jeśli chodzi o podkategorię XIV.C, to wyniki wyliczeń wskazują, że jeśli już 
Dziewczyna decyduje się bezpośrednio zaznaczyć, co sądzi [XIV.C.a], to czyni to sześ-
ciokrotnie rzadziej, niż sugeruje, że oto coś należy, a czegoś nie należy robić (jak 0,18 
do 1,24). Wygląda więc Dziewczyna na osobę relatywnie dość skrytą i nawykłą do po-
słuchu. W wypadku Fana nieskrępowana ekspresja woli ma się do perswadowania jak 
0,21 do 0,97, czyli mniej więcej jak 1/4 do 1, jest zatem stosunkowo częstsza. Metalowiec 
jest najbardziej żywiołowy (proporcja jak 0,53 do 1,38, czyli prawie jak 1/3 do 1).

Jeśli chodzi o stopień wybredności (stosunek ocen negatywnych do pozytywnych, 
XIV.B.c do XIV.B.b), to w przypadku Dziewczyny wynosi jak 0,20 do 1,18; w przypad-
ku Fana – jak 0,16 do 1,06; w przypadku Metalowca – jak 0,36 do 1,58.

Dziewczynie nie podoba się więc prawie 1/7 tego, co w sposób zdecydowany, ogól-
nie ocenia, Fanowi – prawie 1/8, Metalowcowi – 1/5. Jest on więc najbardziej wybredny, 
najmniej zaś kręci nosem Fan.

Biorąc jednak pod uwagę, że Dziewczyna, Fan i Metalowiec to reprezentanci mło-
dzieży, grupy, jak głosi powszechne mniemanie, dążącej do samodzielności i buntowni-
czej – warto przede wszystkim rozpatrzyć frekwencję wyrażeń nazywających różne sy-
tuacje i akty wolicjonarne [XIV.A]. Rzuca ona światło na problem obecności w światach 
tekstów badanych pism – problemów reglamentacji lub braku reglamentacji wolności.

Podpodkategorie kategorii XIV.A „Słownika tematyczno-frekwencyjnego...” skupia-
ją się wokół czterech kwestii: 1) intencji, 2) postawy w sytuacji konfl iktowej, 3) posia-
dania lub nieposiadania swobody decyzji (wolności postępowania), 4) istnienia pewnych 
zakusów na wolność, intencji jej niejawnego ograniczania. Omówię te kwestie kolejno.

1) Intencja – wokół niej grupują się następujące podpodkategorie:
XIV.A.a. Obecność jasnej intencji pozytywnej – (1,39)12 {1,38} <1,11>;
XIV.A.b. Brak jasnej intencji pozytywnej, czyli wahanie się – (0,40) {0,03} <0>; 
XIV.A.e. Rezygnacja – (0,09) {0,07} <0,05>.
Porównując nasycenie tekstów odpowiednim słownictwem, można się zorientować, 

czy Dziewczyna, Fan, Metalowiec dużo chcą, raczej się wahają, czy może są skłonni 
rezygnować. Z powyższych liczb wynika, że jeśli Dziewczyna już będzie wskazywać na 

11 100% = frekwencja XII + XIII + XIV + XV = (26115) lub {22154} lub <24053>.
12 Dane z podrozdziału 2, rozdziału II – cyfry oznaczają procent wszystkich użyć wyrazu wziętych pod 

uwagę (dla danego korpusu słownictwa) w „Słowniku tematyczno-frekwencyjnym...”. Podobnie będzie 
w kolejnych, rozpatrywanych niżej punktach.
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swoje intencje, to w 74%13 wypadków jasno zakomunikuje, że chce, zawaha się w 21%, 
a zrezygnuje w 5%. W przypadku Fana te możliwości wynoszą 93 – 2 – 5%, więc wahań 
zasadniczo on nie zna, a jest skłonny do rezygnacji w równie jak Dziewczyna niewiel-
kim stopniu. Największym stopniem zdecydowania odznacza się Metalowiec. On nigdy 
się nie waha. Albo nie chce, albo – i najczęściej (96%) – chce.

2) Postawa w sytuacji konfl iktowej – w jej określaniu uczestniczą:
XIV.A.c. Zgoda na coś (0,20) {0,15} <0,11>;
XIV.A.d. Poddanie i podporządkowanie się (0,09) {0,08} <0,08>;
XIV.A.f. Sprzeciwianie się  (0,07) {0,07} <0,05>;
XIV.A.g. Lekceważenie  (0,01) {0,02} <0,09>. 
Można się zastanowić, czy nasi bohaterowie, natrafi wszy na kłopoty, pogodzą się 

z nimi, dobrowolnie lub pod przymusem, czy też raczej będą protestować, aktywnie lub 
biernie. Jeśli Dziewczyna spotka się z żądaniem czy przeszkodą, to w 54% przypadków 
da się przekonać (tj. zgodzi się na coś lub pogodzi z czymś), w 24% przypadków – pod-
porządkuje się, w 19% – się zbuntuje, a w 3% – rzecz zlekceważy. Dla Fana te wartości 
będą wynosić: 47% – 25% – 22% – 6%, dla Metalowca: 34% – 24% – 15% – 27%. 
Wniosek stąd paradoksalny, że radykalna kontestacja (wszak metalowcy są subkulturą) 
nie polega na bezpośrednim sprzeciwie, lecz na braku zgody i lekceważeniu.

3) Posiadanie lub nieposiadanie swobody decyzji (wolności postępowania) – tę oko-
liczność określają podkategorie:

XIV.A.h. Podejmowanie decyzji, posiadanie wolności decyzji (0,48) {0,43} <0,31>;
XIV.A.i. Dobrowolna rezygnacja z wolności (zobowiązanie się) (0,10) {0,10} 

<0,04>;
XIV.A.j. Brak pełnej wolności decyzji (0,69) {0,53} <0,47>;
XIV.A.k. Władanie, zarządzanie wolnością (0,10) {0,12} <0,09>;
XIV.A.l. Czynne ograniczanie, reglamentacja wolności (0,10) {0,09} <0,07>.
Po podsumowaniu danych, można się zorientować, w jakim stopniu bohaterowie – 

podejmując decyzje – są reglamentowani, a w jakim stopniu wolni. 

4) Istnienie pewnych zakusów na wolność (intencji jej niejawnego ograniczania), 
które są wyznaczone przez:

XIV.A.ł. Stymulowanie kogoś do działania – z pozycji wyższej (0,31) {0,32} 
<0,24>;

XIV.A.m. Stymulowanie kogoś do działania – z pozycji niższej (0,10) {0,11} 
<0,08>.

Ustalając te podkategorie, wyszedłem z założenia, że jeśli się kogoś do czegoś zachę-
ca albo o coś prosi, to występuje intencja wpłynięcia na czyjąś decyzję – niekoniecznie 
jednak przynosząca zamierzony skutek (punkt do rozpatrzenia razem z poprzednim).

Jeśli więc frekwencję słowoform zaliczonych do podpodkategorii XIV.A.h.–m. ozna-
czyć (dla danego korpusu) jako 100% i uznać je za całokształt możliwości postępowania 

13 100% stanowi frekwencja słowoform wyliczona razem dla podpodkategorii XIV.A.a, XIV.A.b, XIV.A.e, 
w ramach odpowiedniego korpusu. Analogicznie będę w tym rozdziale postępował dalej.
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swobodnego oraz istnienia ograniczeń takiego postępowania, to okaże się, że wolność 
Dziewczyny nie będzie niczym krępowana w wypadku 31% sytuacji, w których wol-
ność lub brak wolności może dać o sobie znać [h. + i.], w 43% sytuacji zaistnieją ogra-
niczenia [j. + k.], w 5% nastąpią bezpośrednie zakazy i nakazy [l.], a w 21% – nacisk 
perswazyjny [ł., m.]. Jeśli chodzi o Fana proporcje wyniosą: 31 – 39 – 5 – 25%; w wy-
padku Metalowca: 27 – 44 – 5 – 24%. Najmniej wolny i najbardziej ograniczany będzie 
się więc czuł Metalowiec; obiektem perswazji w największym stopniu będzie Fan, on 
też będzie się cieszył najmniejszymi ograniczeniami.

*

Z ustaleń poczynionych w tym rozdziale wynika m.in., że Dziewczyna jest bardziej 
skłonna do przyjaźni niż Metalowiec, on zaś bywa bardziej zbuntowany. Ale nie wiemy, 
czy bunt Metalowca nie jest śmiesznie mały wobec stopnia zbuntowania, jaki można 
spotkać na co dzień. Toż dotyczy wszystkich poprzednich ustaleń trzeciego rozdziału 
rozprawy. Porównywaliśmy wartości charakterystyczne dla trzech korpusów, skontra-
stowane niekiedy ze średnią z występujących w nich trzech frekwencji. Ciąg dalszy pra-
cy wykaże jednak, że jest możliwe znalezienie bardziej obiektywnego punktu odniesie-
nia.



Rozdział IV. O ciele Dziewczyny, Fana i Metalowca

1. Nowe reguły i temat

W 2003 roku został wydany na płycie CD wybór z Korpusu języka polskiego PWN, li-
czący 3 707 391 słowoform. Porównawcze dane na temat frekwencji interesujących nas 
leksemów w tym Korpusie będą stanowić ów wspomniany na końcu poprzedniego roz-
działu punkt odniesienia, wskazujący na miejsce danego zjawiska w tej językowej rze-
czywistości, którą uznaje za swoją jeśli nie przeciętny Polak, to przynajmniej przeciętny 
polski inteligent1.

Konsekwencją jednak wprowadzenia tego elementu do naszych rozważań będzie ko-
nieczność innego wyznaczania elementów rzeczywistości tekstowych, swoistych dla 
pism dla dziewcząt, czasopism dla nastoletnich fanów muzyki pop i fanzinów metalo-
wych, które to elementy – jeśli można je uogólnić w obrazy człowieka – nazwaliśmy 
Dziewczyną, Fanem i Metalowcem. Teraz będą wyznaczane przez te wszystkie wyrazy 
pospolite, które zwykle w danym języku obsługują owe elementy (lub ich składowe), 
a w interesujących nas grupach tekstów zostały użyte przynajmniej dwukrotnie.

Zwracamy się tym samym ku podstawowemu kryterium ustalania konwencji2, gdyż 
tylko tak wyznaczona – może być porównywalna z Korpusem, który cały możemy uzna-
wać za przejaw jakiejś hipotetycznej konwencji, charakterystycznej dla tekstów inteli-
genckiej polszczyzny (personifi kując ową konwencję, analogicznie jak konwencje za-
warte w trzech korpusach prasy młodzieżowej, nazwiemy ją „Zwykłym Polakiem”). 
Zachowując kryterium trzykrotnego powtarzania się, obowiązujące przy tworzeniu 
„Słownika tematyczno-frekwencyjnego...” i w rozdziale trzecim rozprawy, czyli wyzna-
czając „dobrze utrwaloną konwencję”, musielibyśmy zestawiać ją z jakimś analogicz-
nym wyborem z Korpusu, a wykonanie go, choć teoretycznie możliwe, wiązałoby się 
z olbrzymią pracą techniczną, której rezultaty nie różniłyby się zasadniczo od tych, któ-
re teraz spodziewam się otrzymać. 

Uwzględnienie kryterium dwukrotności będzie wszelako miało swoją cenę. Analizy 
zaprezentowane w rozdziale III miały charakter komentarza do danych ze „Słownika 

1 Korpus w nikłym stopniu rejestruje język potoczny. Frekwencja wyrazów wysokiego rejestru styli-
stycznego góruje w nim nad frekwencją potocyzmów. Przekonują o tym przykłady; np. inteligent – występu-
je 42 razy, profesor – 642, edukacja – 131, polityka – 965, uniwersytet – 398, naukowiec – 173, podczas gdy 
robota – 491, dupa – 43, kurwa – 47, chłop – 356, baba – 163. Można zaś być pewnym, że w codziennym 
używaniu polszczyzny to rejestr potoczny jest częstszy. Niektórych wyrazów potocznych, ponad wszelką 
wątpliwość często używanych, w Korpusie po prostu brakuje. Na przykład jeśli do wyszukiwarki Korpusu 
wpiszemy wyraz siki – w wynikach wyszukiwania otrzymamy tylko „wspaniałe fi lmy De Siki”.

2 Jeśli coś w danym korpusie wystąpi dwukrotnie, to w dowolnych rozszerzeniach tego korpusu może 
wystąpić dowolną liczbę razy; innymi słowy: to, co się powtarza choćby raz – jest już elementem powtarzal-
nym, ustalonym, wchodzącym w skład konwencji.
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tematyczno-frekwencyjnego...”. To, co zostanie pokazane poniżej i w dalszych rozdzia-
łach, będzie już wymagało bezpośredniego przytoczenia materiału leksykalnego i zbior-
czych danych frekwencyjnych, a ponadto kategorie tematyczne będą często tworzone na 
nowo, na innych zasadach niż w „Słowniku tematyczno-frekwencyjnym...”, stosownie 
do potrzeb. 

Dane o frekwencji słowoform poszczególnych leksemów z reguły nie będą tu poda-
wane, gdyż znajdują się na „Alfabetycznej liście wyrazów i wyrażeń, uwzględniającej 
ich frekwencję w trzech korpusach tekstów”. Zarówno na niej, jak i w niektórych fre-
kwencjach zbiorczych, obok liczb w znanych nawiasach () {} <> pojawią się (niekiedy 
niecałkowite)3 liczby w nawiasach \\. Podane w nich wartości liczbowe będą stanowić 
1/14,82 liczby wystąpień danego słowa w Korpusie języka polskiego PWN, który jest 
14,82 razy większy niż każdy z analizowanych przeze mnie korpusów czasopism mło-
dzieżowych4. 

W tym rozdziale ustalimy – jak się okaże – swoisty w każdym z trzech typów pism 
młodzieżowych obraz ciała ludzkiego. W powszechnym mniemaniu stanowi ono mate-
rialną podstawę, na której całościowo rozumiany człowiek się opiera; jest (dla ludzi na-
szego kręgu kulturowego) autonomiczną całością, odróżniającą się od sfery umysłu oraz 
emocji i woli5, którymi zajmowaliśmy się w poprzednim rozdziale. Stanowi także, jako 
przedmiot pierwotnego doświadczenia, ulubione źródło metafor, które można stosować 
do opisu zjawisk abstrakcyjnych, tj. o charakterze myślowym czy emocjonalnym. W ten 
sposób, rzec można, zazębiają się sfery ducha i ciała. Somatyzmy, tj. nazwy części ciała, 
niejednokrotnie były już opisywane6 – ale raczej z punktu widzenia langue. Mnie intere-
suje sfera parole.

3 Na „Alfabetycznej liście wyrazów i wyrażeń…” są podane w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 
przecinku, w tekście często zaokrąglam je do liczb całkowitych.

4 Ponieważ Kjp PWN ma charakter zrównoważony (tj. wynik zawsze dotyczy frekwencji słów w po-
szczególnych podzbiorach Korpusu), uważam zastosowanie prostej proporcji za sensowne. Z drugiej jednak 
strony opublikowany przez PWN korpus nie jest narzędziem zbyt precyzyjnym, stąd podane przeze mnie 
dane, dotyczące frekwencji w nim, należy traktować szacunkowo. 

5 Można powiedzieć, że ściśle oddzielamy duszę i ciało, kontynuując potocznie myślenie chrześcijańskie 
i zarazem tradycję kartezjańską [o niej: M. Drwięga: Ciało człowieka. Studium z antropologii fi lozofi cznej, 
Kraków 2002, s. 13–44].

6 Wyłącznie somatyzmom są poświęcone np. następujące rozprawy: D. Filar, A. Głaz: Obraz ręki w języ-
ku polskim i angielskim [w:] R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska (red.): Językowa kategoryzacja świata, 
Lublin 1996, s. 199–220; D. Filar: „Ta dłoń może być garścią i może być pięścią” – obrazy językowo-kultu-
rowe w ramie pojęciowej „dłoni” [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.): Język a kultura, t. 12: Stereotyp 
jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, Wrocław 1998, s. 252–265; 
M. Grochowski: Nazwy części ciała jako argumenty predykatu, „Studia Semiotyczne”, V, 1974, s. 159–171; 
A. Kępiński: Twarz i ręka, „Teksty” 1977, nr 2, s. 9–34; A. Krawczyk: Cechy części ciała jako tworzywo se-
mantycznej struktury związków frazeologicznych (na materiale gwarowym) [w:] M. Basaj, D. Rytel (red.): 
Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, Wrocław 1982, s. 135–143; A. Krawczyk-Tyrpa: Frazeologia 
somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała, 
Kraków 1987; J. Linde-Usiekniewicz: Określanie kształtu i wielkości części ludzkiego ciała w języku polskim 
i angielskim [w:] R. Grzegorczykowa, Z. Zaron (red.): Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, 
Warszawa 1997; E. Sękowska: Językowy obraz ciała w prasie ostatnich lat [w:] J. Bralczyk, W. Gruszczyński, 
G. Majkowska (red.): Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie 
Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa 1999, s. 69–77; K. Siekierska: Frazeologia zwią-
zana z rzeczownikiem „głowa”. Rys historyczny, „Prace Filologiczne”, XXVI, 1976, s. 181–189; W. Śliwiński: 
Somatyzmy jako podstawy poetyckich konstrukcji nominalnych w dawnych i współczesnych utworach wier-
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Ograniczę się na razie do omówienia tylko części ciała, zostawiając na później kwe-
stie stanu organizmu i ważności poszczególnych funkcji czy procesów cielesnych, rów-
nież możliwych do leksykalnego uchwycenia. Ilościowe spojrzenie na problem wpisanej 
w tekst (zbiór tekstów) ludzkiej cielesności może być trojakie. Interesować może: waż-
ność kolejnych stref ciała, ranking poszczególnych części ciała, ustalane za pomocą zli-
czania leksykalnych wskazań na daną strefę lub część ciała (każda z części może być 
denotowana przez parę różnych wyrazów), ranking wyrazów określających poszczegól-
ne części ciała.

2. Proporcje i sylwetki

Leksemy oznaczające różnorodne fragmenty ciała łatwo łączyć w szeregi synonimiczne 
i bliskoznaczne (głowa, łeb; ręka, łapa, graba itd.), na dodatek mają migotliwe zakresy 
znaczeniowe7 (np. gęba może oznaczać i twarz, i usta). Zatem dany fragment ciała może 
być określany różnymi wyrazami i ma niejasne granice. By więc dokładnie określić za-
rysy całego wizerunku, należy uznać każdorazowe użycie stosowanego somatyzmu za 
wskazanie na określoną strefę ciała ludzkiego i – wyliczywszy liczbę tychże wskazań – 
wyznaczyć ważność danej strefy. 

Potocznie ciało ludzkie dzielimy następująco: 1) na to, co jest po lewej i po prawej 
stronie ciała; 2) na to, co jest z przodu lub z tyłu (np. piersi – plecy); 3) na to, co jest na 
zewnątrz i wewnątrz (np. skóra – mięśnie; brzuch – żołądek); 4) na to, co ma określony 
kształt (np. ręce, nogi), i to, co stanowi budulec (np. kości, żyły, mięśnie). Można je 
także podzielić 5) na: głowę, szyję, tułów od pasa w górę, tułów od pasa w dół i kończy-
ny (ręce i nogi). Przedstawione niżej sumaryczne zestawienie [tabela 9] jest oparte na 
kombinacji podziałów 2)–5).

Wymienione w pierwszej rubryce pozycje (nazwane umownie strefami organizmu) 
mają charakter zbiorczy; do 1. wliczono użycia leksemów: ciało, narząd, organizm, trup, 
zwłoki; do 2. – fi gura, powierzchowność, sylwetka; do 3. – adrenalina, białko, błonnik, 
enzym, hormon, hormonalny, łój, łojowy, proteina, tłuszcz, tłuszczyk, tłusty, nietłusty, 
tłuszczowy, beztłuszczowy; do 4. – gruczoł, komórka, kość, mięsień, mięśniowy, umięś-
niony, nerw, unerwiony, nerwowy, śluzówka, śluz, błona śluzowa, żyła; do 5. – cera, 
opalenizna, pigment, karnacja, piegi, pieprzyk, skóra, skórny, skórka, naskórek, por skó-
ry; do 6. – głowa, główka, łeb, pała; do 7. – czaszka, mózg, mózgowy; do 8. – bob, cebul-
ka, czupryna, czuprynka, fryzura, fryzurka, grzywa, grzywka, irokez, kosmyk, lok, loczek, 
niby-dready, pasmo, pasemko, pióra, przedziałek, warkoczyk, włos, włosek, owłosienie, 
owłosiony, nieowłosiony, zarost; do 9. – ucho, uszko; do 10. – buzia, buźka, gęba [twarz]8, 
morda [twarz], oblicze, pysk [twarz], pyszczek, ryj [twarz], twarz, twarzyczka; do 11. – 

szowanych, „Język Polski”, LXXXIII, nr 4–5, wrzesień–grudzień 2004, s. 251–266; D. Ostaszewska: 
Aktualizacja leksemu „oczy” w twórczości J.A. Morsztyna [w:] A. Wilkoń (red.): Język artystyczny, t. 1, 
„Prace Naukowe UŚ”, nr 238, s. 48–66; A. Wierzbicka: Rozważania o częściach ciała [w:] E. Janus (red.): 
Słownik i semantyka. Defi nicje semantyczne, Wrocław 1975, s. 91–103. 

7 Trudności defi nicyjne szeroko omawia Anna Wierzbicka w Rozważaniach... [op.cit.]. 
8 Na budowanych listach, obok wyrazu, jeśli jest on polisemiczny – w nawiasie będą podawane wska-

zówki defi nicyjne, aby wiadomo było, o jakie znaczenie chodzi. Wyjaśnień nielicznych skrótów należy szu-
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Strefy organizmu, których dotyczy treść 
leksemów Prasa dla dziewcząt Młodzieżowe pisma

muzyczne
Fanziny

metalowe 1/15 Kjp PWN

1. Określenia całości organizmu i jego części 
składowych

2. Ogólne określenia kształtu ciała

270

44

78

11

76

–

129

16
3. Budulec organizmu
4. Narządy i części wnętrza organizmu

148
154

22
55

9
28

56
91

5. Skóra i jej strefa  425 1041  34 200  11 124  112 406
6. Głowa jako całość
7. Wnętrze głowy
8. Włosy
9. Uszy

221
13
653

 31 918

104
12
88

 50 254

155
55
42

 62 314

125
23
54

 19 222
10. Twarz jako całość
11. Oczy
12. Usta
13. Nos
14. Pozostałe elementy twarzy 

167
433
148
49

 71 868

69
106
54
21

 19 269

130
76
72
22

 16 316

82
151
88
24

 36 383
15. Szyja
16. Wnętrze szyi

24
 7 31

11
 4 15

11
 16 27

16
 11 27

17. Tułów jako całość
18. Barki
19. Klatka piersiowa lub biust
20. Wnętrze klatki piersiowej
21. Plecy
22. Brzuch
23. Wnętrze brzucha
24. Biodra

13
20
74
180
64
66
24

 12 453

–
7
55
133
10
17
3

 5 230

–
–
6
56
16
5
14

 –  97

11
12
25
46
26
16
19

 3 161
25. Krocze jako całość 4 4 – 1
26. Żeńskie narządy płciowe
27. Organy wewnętrzne, układ rozrodczy 

kobiet

40
17

19
8

33
–

4
3

28. Męskie narządy płciowe
29. Organy wewnętrzne, układ rozrodczy 

męski

6

10

61

26

320

4

3

7
30. Pupa
31. Układ wydalniczo-moczowy

17
 7 101

8
 8 134

128
 – 485

9
 9 37

32. Ręka, całość i jej części prócz dłoni
33. Dłonie
34. Palce
35. Paznokcie

243
56
47

 58 404

134
29
21

 4 188

104
13
25

 5  147

204
35
33

 5 279
36. Noga, całość i jej części prócz stopy
37. Stopy 

170
 68 238

59
 17 76

39
 2  41

73
 23 96

38. Razem wszystkich 4054 1366 1551 1614

Tabela 9. Liczba leksykalnych wskazań na poszczególne strefy i części składowe organizmu w trzech 
korpusach tekstów i (obliczone proporcjonalnie) w Korpusie języka polskiego PWN. Sumy cząstkowe 

podano pogrubionym drukiem
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brew, brwiowy, kącik, oko, powieka, rzęsa, spojówka, tęczówka, źrenica; do 12. – dzią-
sło, gęba [usta], język, języczek, jęzor, kieł, morda [usta], paszcza, podniebienie, pysk 
[usta], ryj [usta], usta, ustny, ustnie, warga, ząb, przyzębie; do 13. – nos, nosowy, nosek; 
do 14. – broda, brodaty, podbródek, czoło, policzek, szczęka, skroń; do 15. – kark, szyja; 
do 16. – gardło; do 17. – tułów; do 18. – bark, grzbiet, pacha; do 19. – biust, brodawka 
[sutek], cycek, cyc, dekolt, pierś [klatka piersiowa], pierś [kobieca], klatka piersiowa, 
sutek; do 20. – serce, sercowy, serduszko; do 21. – kręgosłup, łopatka, plecy; do 22. – 
brzuch, brzuszek, pas, pępek, talia; do 23. – fl aki, przewód pokarmowy, wątroba, żołą-
dek, żołądkowy; do 24. – biodro; do 25. – krocze, krokowy, łonowy; do 26. – błona 
[dziewicza], cipa, cipka, pizda, pochwa, pochwowy, dopochwowy; do 27. – jajnik, jajo, 
jajowy [o komórce], jajowód, macica, szyjka [macicy]; do 28. – członek, chuj, chujek, 
fi ut, jądro, jaja, kutas, moszna, napletek, naplet, napletas, penis, siurek, siur, żołądź; 
do 29. – nasienie, nasienny, nasieniowód, plemnik, pęcherzyk [nasienny], sperma; do 30. 
– analny, dupa, dupny, dupka, dupsko, pośladek, pupa, tyłek, zad; do 31. – cewka moczo-
wa, nerka, pęcherz; do 32. – łapa, łapsko, łapka, łokieć, nadgarstek, przedramię, ramię, 
ręka, rączka, ręczny, ręcznie, własnoręcznie; do 33. – dłoń, pięść; do 34. – kciuk, palec, 
paluch, paluszek; do 35. – paznokieć, paznokciowy, pazur, pazurek; do 36. – kolano, 
łydka, noga, nóżka, udo; do 37. – kostka, stopa, pięta.

Posługując się powyższym zestawieniem, możemy zadać szereg pytań o ilościowo 
uchwytny, leksykalny sposób przedstawienia ludzkiej cielesności w różnych mediach.

kać w „Uwagach wstępnych” do „Alfabetycznej listy wyrazów i wyrażeń, uwzględniającej ich frekwencję 
w trzech korpusach tekstów”.

Wykres 6. Porównanie liczby leksykalnych wskazań na sferę cielesną w czterech zbiorach
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A) Który z medialnych bohaterów jest pod względem cielesnym bardziej uchwytny 
[pozycja 38 tabeli 9, wykres 6]?

Zbliżone do stanu przeciętnego [kolumna 4] zainteresowanie ciałem ludzkim wystę-
puje tylko w zinach metalowych. Komercyjne czasopisma muzyczne wykazują zmniej-
szone zainteresowanie, a pisma dla dziewcząt bardzo je lubią. Potwierdza tę obserwację 
zestawienie procentowe. Otóż wszystkie interesujące mnie użycia somatyzmów stano-
wią w próbie z Kjp PWN – 0,622%, zinów dla metalowców – 0,628%, komercyjnych 
pism muzycznych – 0,563%, pism dla dziewcząt – 1,615%.

B) Ważniejsze jest to, co na zewnątrz, czy to, co w środku?

W wypadku wszystkich czterech medialno-językowych „bohaterów” ważniejsze jest 
to, co wzrokowo uchwytne; ich cielesne „wnętrze” (tj. materia, z której zbudowane jest 
ciało, tkanki i organy wewnętrzne) jest słabo zarysowane. Dowodzi tego poniższa tabela 
10 – czytając ją, trzeba uwzględnić, że nie zajmujemy się na razie płynami fi zjologicz-
nymi (krew, pot, łzy), które – jak sądzę – trudno zidentyfi kować jako części ciała, i że 
zostały uśrednione liczby wskazań na męskie i żeńskie narządy płciowe. 

Strefa Przedmiot 
[numer pozycji z tabeli 9]

Prasa dla
dziewcząt

Młodzieżowe
pisma muzyczne

Fanziny 
metalowe

1/15 Kjp PWN

Wnętrze Materia [poz. 3] 148 22 9 56
Tkanka [poz. 4] 154 55 28 91
Organy [razem pozycje: 7, 

16, 20, 23, 31]
231 160 141 109

Układ rozrodczy 
(średnia z pozycji 27 
i 29)

13 17 2 5

Razem wskazań: 546 254 180 262
Zewnętrzność Kształt [poz. 2] 44 11 0 16

Skóra [poz. 5] 425 34 11 112
Części ciała [razem 

pozycje: 6, 8–15, 17–19, 
21, 22, 24, 25, 30, 
32–37]

2709 892 929 1082

Układ rozrodczy 
(średnia z pozycji 26 
i 28)

23 40 176 3

Razem wskazań: 3201 977 1116 1213

Tabela 10. Porównanie liczby leksykalnych wskazań na sferę wnętrza ciała i jego widok zewnętrzny

Oczywiście zewnętrzny punkt widzenia zdecydowanie przeważa. W wypadku 
Zwykłego Polaka (Kjp PWN) – to, co widać, jest czteroipółkrotnie ważniejsze od tego, 
co „w środku”. W przypadku Metalowca (fanziny metalowe) – ponad sześciokrotnie, 
Dziewczyny (prasa dla dziewcząt) – prawie sześciokrotnie. Stosunkowo najlepiej zary-
sowane jest wnętrze ciała medialnego Fana (młodzieżowe pisma muzyczne) – tylko 
czterokrotnie mniej niż zewnętrzność. Natomiast porównując wskazania w poziomie, 
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łatwo można uszczegółowić wskazania wykresu 6, i zauważyć, że pisma dla dziewcząt 
np. wnętrzem ciała zainteresowane są trzykrotnie bardziej niż ziny metalowe. 

C) Co częściej widać – przód ciała czy tył?

By odpowiedzieć, należy porównać liczbę leksykalnych wskazań na te części ciała, 
które jednoznacznie są kojarzone jako „leżące z przodu”, jak: twarz, pierś, brzuch i na-
rządy płciowe (suma wskazań z następujących pozycji tabeli 9: 10–14, 19, 22, 26 lub 28) 
oraz na te „leżące z tyłu”, tj. plecy, pośladki [poz. 21 i 30]. Proste wyliczenie wskazuje, 
że wszystkich medialnych bohaterów o wiele częściej oglądamy twarzą w twarz, ale np. 
Dziewczynę trzynaście razy częściej (1048 wskazań na „przód” – 81 na „tył”), a Meta-
lowca tylko nieco ponad cztery razy częściej (stosunek 647 do 144). Fan zaś prawie ni-
gdy nie odwraca się tyłem (stosunek 399 do 18).

Ogólne wrażenie z kontaktu z medialnym Fanem przypomina więc zapewne sytuację 
rozmowy, bądź obserwacji kogoś zwróconego twarzą do obserwatora, Dziewczyna nie-
kiedy pozwala jednak popatrzeć na siebie od tyłu, natomiast Metalowiec odwraca się 
zdumiewająco często, jakby demonstrując lekceważenie. 

D) Które strefy ciała są najważniejsze? 

Odpowiedzi na to pytanie pozwolą wskazać na strefy ciała o znaczeniu dla naszych 
bohaterów kluczowym i specyfi cznym. 

Sprawdzimy, jak się w ramach sylwetek naszych bohaterów (tj. całokształtu wskazań 
na wszystkie elementy cielesności mające na mapie ciała ludzkiego w miarę konkretne 
umiejscowienie) przedstawiają proporcje między sferami: włosów (w tabeli 11 – rubry-
ka A), głowy wraz z twarzą (w tabeli 11 – B), szyi (C), rąk (D), tułowia (E), sfery „wstyd-
liwej” (F). W przypadku Dziewczyny – nie wliczamy poz. 28–29; Fana, Metalowca 
umownie uznajemy za chłopców, w danych z Korpusu PWN uśredniłem frekwencję 
wskazań na specyfi cznie męskie lub żeńskie strefy. Zestawienie kończą wskazania na 
strefę nóg (G).Wymienione strefy ciała zostaną w tabeli 11 i na wykresie 7 oznaczone 
jako: Włosy, Głowa, Szyja, Ręce, Tułów, Sfera tabu, Nogi (patrz na wykresie – kolejność 
od góry ku dołowi).

Zestawienie procentowe liczby interesujących nas tu wskazań na poszczególne sfery 
ciała zawiera zatem tabela 11. Ilustruje je wykres 7. Dowodzi on, że proporcje wpisanej 
w teksty wizji ciała ludzkiego mają charakter ideologiczny. Te elementy są najważniej-
sze, które są specyfi cznie ludzkie. Dla wszystkich medialnych bohaterów najważniejsza 
jest strefa głowy i twarzy. Głowa jest ośrodkiem myśli, twarz zaś (z oczami i ustami) 
świadczy o tożsamości osoby; jest to także główne narzędzie zbierania informacji, ujaw-
niające jednocześnie sporo wiedzy o danym człowieku. Strefa głowy więcej znaczy dla 
Metalowca – subkultura ta od paru lat zyskuje już charakter ideowy. Stosunkowo naj-
mniej używają sił umysłowych medialna Dziewczyna i Fan.

Dla Zwykłego Polaka (Kjp PWN) drugą pod względem ważności strefą są ręce, 
umożliwiają wszak wykonywanie codziennych czynności, pracy, symbolicznych ge-
stów. W porównaniu ze Zwykłym Polakiem, bohaterowie medialni nie mają rąk szcze-
gólnie rozwiniętych – najmniej zwykł się przepracowywać Metalowiec. Ma za to gar-
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gantuicznie, groteskowo przerośniętą strefę „poniżej pasa” – chodzi tu głównie 
o wiążącą się z tymi okolicami ciała możliwość negatywnego oceniania. Fan, jak się 
zdaje, odkrywa raczej pierwsze uroki seksu. Natomiast Dziewczyna, wbrew pierwszemu 
wrażeniu czytelnika, nie za bardzo różni się pod tym względem od Zwykłego Polaka, 
umiarkowanie swą seksualnością zainteresowanego.

Wskazywane strefy ciała 1. Prasa dla dziewcząt 2. Młodzieżowe pisma 
muzyczne 3. Fanziny metalowe 4. 1/15 Kjp PWN

A. Włosy [poz. 8 z tab. 9] 22% wskazań 8% wskazań 3% wskazań 5% wskazań
B. Głowa [poz. 6–7 i 9–14] 38% wskazań 38% wskazań 42% wskazań 47% wskazań
C. Szyja [poz. 15–16] 1% wskazań 1% wskazań 2% wskazań 2% wskazań
D. Ręce [poz. 32–35] 13% wskazań 17% wskazań 11% wskazań 23% wskazań
E. Tułów [poz. 17–24] 15% wskazań 20% wskazań 7% wskazań 13% wskazań
F. Sfera tabu [poz. 25–31] 3% wskazań 

[bez poz. 28–29]
19% wskazań 
[bez poz. 26–27]

32% wskazań
[bez poz. 26–27]

2% wskazań 
[poz. 26–9 uśredniono]

G. Nogi [poz. 36–37] 8% wskazań 7% wskazań 3% wskazań 8% wskazań
Uwzględniono w danej próbie 100% = 2997 wskazań 100% = 1039 wskazań 100% = 1394 wskazań 100% = 1199 wskazań

Tabela 11. Procentowe porównanie liczby leksykalnych wskazań na poszczególne strefy ciała 
(w czterech próbach)

Wykres 7. Proporcjonalne zestawienie liczby leksykalnych wskazań na poszczególne strefy ciała 
(w czterech próbach)
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Natomiast o zasadniczej odmienności wizerunku Dziewczyny świadczy strefa wło-
sów, przez innych bohaterów raczej lekceważona. Jeśli wziąć pod uwagę, że znakomicie 
rozwinięte ma również paznokcie, można jej wygląd porównać do jednej z bohaterek 
prozy Andrzeja Sapkowskiego: 

Nieproporcjonalnie duża głowa osadzona na krótkiej szyi okolona była splątaną, wijącą się au-
reolą czerwonawych włosów. Oczy świeciły w mroku jak dwa karbunkuły. […] ma mordę od ucha 
do ucha, pełną zębów jak sztylety, czerwone ślepia i rude kudły! Łapska, opazurzone jak u żbika, 
wiszą jej do samej ziemi!9. 

Zwraca uwagę mierna we wszystkich zbiorach rola tułowia, będącego w rzeczywi-
stości bardzo istotnym segmentem ciała – górna część mieści serce (językowo – główne 
siedlisko emocji), a środkowa – żołądek. Głód jednak nie doskwiera przedstawicielom 
naszej cywilizacji, a emocje dużo znaczą tylko dla Fana. Wydaje się także, że medialna 
Dziewczyna względnie (tj. w porównaniu z innymi częściami swojego ciała) nie tak 
dużą wagę przywiązuje do biustu.

Wzrokowo uchwytna różnica dotyczy nóg, wszyscy bohaterowie mają je dość zredu-
kowane, najbardziej nieruchawy jest Metalowiec.

3. Hierarchia części ciała 

Porządek ważności stref ciała tylko częściowo przesądza o rankingu konkretnych części 
ciała. Do strefy tułowia zaliczamy brzuch, piersi, plecy itp., twarz jest przednią częścią 
głowy i sama się składa z czoła, oczu, ust itd. Może się więc zdarzyć, że jakiś fragment 
należy do istotnej strefy, a osobno wspominany jest rzadko. Poniższa tabela ukazuje, ile 
razy dana część ciała została w badanych korpusach tekstów określona w sposób nieme-
taforyczny. Jeśli odbywało się to za pomocą różnych synonimów – policzono je razem 
(co zaznaczono w stosownych rubrykach znakiem [S]).

Policzyłem tylko te wystąpienia leksemów, w których realnie oznaczały one części 
ciała ludzkiego, także w tych wypadkach, w których współtworzyły związki frazeolo-
giczne – lecz nadal zachowana była więź ze znaczeniem podstawowym nie tylko formal-
na, ale i dotycząca istoty rzeczy określanej (uwzględniałem wyrażenia typu głowa rodzi-
ny, ale nie – głowa kapusty). W rubryce Zwykły Polak (1/15 Kjp PWN) liczby 
zaokrąglono. 

Nie wziąłem pod uwagę synonimów incydentalnie występujących w próbie, zdrob-
nień, zgrubień, przymiotników i przysłówków utworzonych od somatyzmów, a także 
określeń odsyłających do elementów ciała niedefi niowanych potocznie jako wewnętrzne 
lub zewnętrzne części ciała. Wbrew sugestiom Anny Wierzbickiej do kategorii „część 
ciała” nie zaliczyłem kości, czaszki, płynów fi zjologicznych ani produktów wydalania, 
natomiast włączyłem skórę10. Współcześnie wyraz ten coraz częściej zaczyna występo-

9  Chodzi o strzygę z opowiadania Wiedźmin [cyt. za http://www.sapkowski.pl/]. Podobieństwo wyglądu 
modnej nastolatki i prastarego wizerunku wiedźmy czy strzygi mogłoby się stać pretekstem dla rozważań 
z dziedziny kulturoznawstwa. 

10 I oczywiście zęby, włosy, paznokcie, o których A. Wierzbicka pisze, że „nie są częściami ciała – mają 
natomiast z ciałem części wspólne” [A. Wierzbicka: Rozważania o częściach ciała [w:] E. Janus (red.): 
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wać w kontekstach podkreślających odrębność jego desygnatu od innych tkanek. Uwaga: 
jeśli dwa określenia miały jednakową liczbę wystąpień, dawałem im (w kolejności alfa-
betycznej) kolejne miejsca na rankingowej liście. 

Z powyższej tabeli, kierując się zasadą: im coś częściej występuje, tym jest ważniejsze 
(i odwrotnie), można wyciągnąć określone wnioski, przeprowadzić swoistą charaktery-
stykę medialnych „bohaterów”. Zwłaszcza uwzględniając różnice pomiędzy frekwencją 

Słownik i semantyka. Defi nicje semantyczne, Wrocław 1975, s. 102].

Ranga Dziewczyna Fan Metalowiec Zwykły Polak
  1. włosy 472 [S] serce 123 penis 234 [S] ręka 147 [S]
  2. skóra 325 [S] ręka 105 głowa 148 [S] oko 135
  3. oko 276 głowa 104 [S] pupa 109 [S] głowa 122 [S]
  4. głowa 219 [S] oko 104 twarz 89 [S] skóra 94 [S]
  5. serce 161 włosy 69 [S] ręka 85 [S] twarz 78 [S]
  6. ręka 156 twarz 66 [S] oko 74 noga 54
  7. twarz 152 [S] ucho 48 usta 65 serce 44
  8. noga 116 pierś 41 [S] ucho 60 włosy 37 [S]
  9. usta 70 noga 36 serce 56 usta 36
10. ramię 69 penis 36 [S] mózg 43 dłoń 35 [S]
11. dłoń 56 skóra 31 [S] włosy 35 [S] ramię 34
12. paznokieć 52 dłoń 29 [S] napletek 30 palec 28
13. powieka 51 usta 25 pochwa 29 [S] ząb 26
14. stopa 50 nos 21 palec 23 nos 21
15. rzęsa 46 ramię 21 noga 22 ucho 19
16. nos 43 kolano 18 nos 22 plecy 16
17. palec 41 brzuch 14 jądra 21 [S] mózg 15
18. ząb 41 jądra 14 [S] ząb 20 stopa 14
19. kolano 37 palec 13 gardło 16 czoło 13
20. ucho 32 mózg 12 kolano 14 pierś 13 [S]
21. plecy 29 stopa 12 plecy 14 szyja 12
22. pierś 28 [S] pochwa 11 dłoń 13 [S] gardło 11
23. brzuch 26 czoło 9 skóra 11 kolano 11
24. pochwa 26 ząb 9 czoło 10 tułów 11
25. czoło 21 pupa 8 [S] pierś 6 [S] brzuch 10
26. szyja 15 napletek 7 ramię 6 powieka 7
27. tułów 13 plecy 7 szyja 5 pupa 5 [S]
28. mózg 11 szyja 5 brzuch 3 paznokieć 3
29. gardło 7 gardło 4 stopa 2 pochwa 2
30. pupa 5 paznokieć 2 powieka 2 rzęsa 2
31. jądra 4 paznokieć 2 jądra < 2

32. penis 3 [S] penis < 2

Tabela 12. Miejsca rangowe części ciała w czterech korpusach tekstów 
(tylko na listach somatyzmów, bez uwzględnienia pozostałego słownictwa)*

* Policzono razem synonimy: ręka + łapa; głowa + łeb; skóra + cera; twarz + oblicze + gęba; włos + fryzura 
+ irokez; usta + morda + ryj; dłoń + pięść; pierś + biust; dupa + tyłek + pupa; pochwa + pizda + cipa; jądra + jaja 
+ moszna; penis + członek + kutas + chuj.



99

określenia danej części ciała w stosownej próbie – a jej proporcjonalną frekwencją 
w Korpusie PWN, który to zbiór uznaliśmy za bazę, czyli reprezentację stanu normalne-
go (frekwencję z próby i z bazy podaję w nawiasach „||” – dla przypomnienia). 

Medialna Dziewczyna rąk |156/147|11 i mózgu |11/15| używa mniej więcej tak często, 
jak i każdy, z tym że ten drugi nieszczególnie jest dla niej ważny – dwa razy mniej niż 
brzuch, a nieco mniej niż czoło czy szyja; jego ranga [11.] odpowiada randze paznokcia 
w Kjp PWN. Na oczy |276/135|, jak widać, Dziewczyna zwraca ponad dwa razy większą 
uwagę niż Zwykły Polak. Niezwykła frekwencja rzęs (|46/2|, tj. 23 razy częściej) i po-
wiek (|51/7| – tj. 7,28 razy częściej niż w 1/15 Kjp PWN) wskazuje, że oczami interesu-
je się Dziewczyna głównie w kontekście makijażu. 

Podobną frekwencję jak w Korpusie PWN mają w omawianej próbie jeszcze tylko 
określenia pośladków |5/5|, tułów |13/11| i szyja |15/12|.

Tylko gardło |7/11| jest dla Dziewczyny mniej ważne niż dla przeciętnego użytkow-
nika polszczyzny. Palcami |41/28|, zębami |41/26|, dłońmi |56/35|, czołem |21/13|, usza-
mi |32/19|, plecami |29/16| oraz głową jako całością |219/122| – interesuje się w sposób 
nieco zwiększony. 

Z wyraźną intensyfi kacją ważności mamy do czynienia w wypadku twarzy |152/78|, 
ust |70/36|, ramienia |68/34|, nogi |116/54| (pierwsza dziesiątka listy) oraz nosa |43/21|, 
piersi |28/13|, brzucha |26/10| [miejsca 16.–24.]. Te fragmenty ciała decydują o całościo-
wym wyglądzie, powierzchowności, sylwetce, przy czym dość opornie poddają się za-
biegom upiększającym.

Ponad trzy razy bardziej niż Zwykły Polak interesuje się Dziewczyna kolanami 
|37/11| i stopami |50/14| (z drugiej dziesiątki na liście), istotnymi dla kształtu nóg. 
Elementami ciała bardzo dla niej ważnymi są skóra |325/94| i serce |161/44|. Emocje – 
jak widać – stanowią istotny element jej osobowości, ale bez przesady – jednak cera, 
z którą nastolatki miewają kłopoty i o którą można i należy dbać, jest zdecydowanie 
ważniejsza.

Niezwykła intensyfi kacja zainteresowania, podobnie jak w wypadku rzęs i powiek, 
występuje w przypadku paznokci |52/3|, pochwy |26/2| i włosów |472/37|. Interesujące 
jest przy tym, że drugi wyraz z tej trójki zajmuje dalszą pozycję na liście. Może to wynik 
językowego tabu (i tak w dużym stopniu przełamanego), a może w interesie naszej 
Dziewczyny leży nie tyle współżycie (porównaj niską rangę męskich narządów płcio-
wych), ile czynienie wrażenia swoim wyglądem – dość łatwym kosztem i za pomocą 
produktów dostępnych dla kieszeni nastolatki (szampon, farba, tusz i inne kosmetyki).

Sądzę, że na tym etapie rozważań możemy śmiało postawić hipotezę, że (w każdym 
razie jeśli chodzi o cielesność) medialną Dziewczynę kształtuje męskie oko i interesy 
przemysłu kosmetycznego.

Medialny Fan to istota emocjonalna (serce |123/44|) i muzykalna (ucho |48/19|), trze-
cią jego wyrazistą cechą jest seksualność. Choć określenia narządów płciowych rozrzu-
cone są po dwóch dalszych dziesiątkach listy – i tak ich frekwencja wielokrotnie prze-
wyższa stan z Kjp PWN, czyli od półtora do ponad trzydziestu razy (pośladki |8/5|, pierś 
|41/13|, jądra |4/(<2)|, pochwa |11/2|, napletek |7/(<2)|, penis |36/(<2)| – i już dziesiąte 
miejsce w rankingu). Obraz jego ciała wydaje się też trochę schematyczny, widmowy 

11 Liczby podawane według wzoru: |liczba wskazań w korpusie omawianym/liczba wskazań w Kjp 
PWN|.
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i niespójny. Pewną rolę grają względy komercyjne (skóra |131/94|, włosy |69/37|), lecz 
proporcje raczej świadczą o zmniejszonej ważności sfery cielesnej. Dotyczy to zarówno 
pierwszej dziesiątki listy (ręka |105/141|, oko |104/135|, głowa |104/122|, twarz |66/78|, 
stopa |12/14|) – jak i drugiej (dłoń |29/35|, nos |21/21|, mózg |12/15|, brzuch |14/10|). 

Ciało Fana nie jest ciałem śpiewaka czy muzyka (gardło |4/11|, palec |13/28|, usta 
|25/36|), ani osoby, szczegóły wyglądu której byłyby specjalnie ważne (ząb |9/26|, szyja 
|5/12|, plecy |7/16|, ramię |21/34|, czoło |9/13|), kolano |18/11|, noga |36/54|). Fan niesz-
czególnie pragnie się podobać, pod względem seksualnym to człowiek czynu i raczej 
jest mężczyzną. Może dlatego nie dba specjalnie o urodę (paznokieć |2/3|, brak powiek 
i rzęs).

Porządek myślenia o ludzkim ciele jest w zinach subkultury metalowców wręcz od-
wrócony. To, co w języku i kulturze zwykle stanowi tabu – tu zajmuje sztandarową po-
zycję (pochwa |13/2|, pośladki |109/5|, jądra |21/(<2)|, napletek |30/(<2)|, penis |234/(<2)|). 
Ponieważ jednak frekwencja określeń innych części ciała, ważnych z seksualnego punk-
tu widzenia jest bardzo niska (noga |22/54|, pierś |6/13|), wydaje się, że mamy tu do 
czynienia nie z eksplozją seksualności, lecz swoistą przekorą. 

Obraz ciała Metalowca jest w ogóle widmowy. Mniej eksponowane części ciała – 
choćby w Kjp PWN były w pierwszej dziesiątce rankingu (jak skóra |11/94| lub dłoń 
|13/35|) – tu mają frekwencję niewielką albo minimalną (stopa |2/14|, ramię |6/34|, po-
wieka |2/7|, brzuch |3/10|, szyja |5/12|, paznokieć |2/3|). Nic dziwnego zresztą, skoro 
skóra to dla metalowca zwykle skórzana kurtka, a stopa – to element perkusji.

Kolejność wielu ważnych części ciała (ręka |85/147|, oko |74/135|, ząb |20/26|, palec 
|23/28|, włos |35/37|, twarz |81/78|, nos |22/21|) jest na liście metalowej podobna do tej 
z listy Kjp PWN (tylko czoło |10/13| i plecy |14/16| są tu wyraźnie niżej) – ale frekwen-
cja bezwzględna jest mniejsza lub najwyżej równa. 

Są jednak i takie somatyzmy, które pozwalają wizerunek Metalowca uczynić wyraź-
niejszym. Ma on dobrze rozwinięte organy: słuchu (ucho |60/19|), mowy (gardło |16/11|, 
usta |65/36|), ceni sobie emocjonalność (serce |56/44|) i przynajmniej wygląda na myśli-
ciela (głowa |149/122|, mózg |43/15|). W sumie jednak się zdaje, że sfera cielesna także 
nie jest dla niego zbyt istotna. 

4. Leksykalne prawidłowości i osobliwości

Powyżej mowa była o strefach ciała i liczbie leksykalnych wskazań na nie oraz o częś-
ciach ciała i frekwencji ich nazwań. Teraz zajmę się godnymi – moim zdaniem – uwagi 
prawidłowościami i wyjątkami dotyczącymi frekwencji i znaczeń poszczególnych lek-
semów, oznaczających części ciała. 

Pierwszych 10 miejsc na każdej z frekwencyjnych list somatyzmów – wygląda nieco 
inaczej.

Na liście słownictwa próby zaczerpniętej z pism dla dziewcząt – miejsca 1–10 zaj-
mują: włos (390), oko (276), skóra (245), głowa (215), serce (161), ręka (156), ciało 
(154), twarz (149), noga (116), organizm (100). 



101

Na liście komercyjnych pism muzycznych dla młodzieży: serce {123}, ręka {105}, 
oko {104}, głowa {101}, ciało {60}, twarz {55}, ucho {48}, włos {40}, noga {36}, 
fryzura {29}, a dalej: pierś {27}, skóra {27}. 

Na liście zinów metalowych: chuj <234>, głowa <118>, dupa <105>, oko <74>, 
ręka <70>, serce <56>, ucho <50>, ciało <45>, twarz <45>, mózg <43>, dalej: włos 
<35>, łeb <30>. 

W 1/15 Kjp PWN kolejność jest taka: ręka \139,94\, oko \135,15\, głowa \112,34\, 
skóra \74,49\, ciało \70,91\, twarz \63,63\, noga \54,45\, serce \44,53\, organizm \36,90\, 
ramię \34,68\, włos \34,60\. 

Godną uwagi prawidłowością jest powtórzenie się we wszystkich dziesiątkach – czte-
rech leksemów: ręka, oko, głowa oraz twarz12. Trzy pierwsze, rzec można bez przesady, 
przywołują to, co stanowi istotę ludzkiego życia: pracę, poznanie i wiedzę; czwarty – 
bywa metonimią wszystkiego, co w człowieku specyfi cznie osobowe i jednostkowe.

Przypomnimy, jakie znaczenia wybrane współczesne słowniki13 wiążą z trzema 
pierwszymi z wyróżnionej czwórki.

Ręka – jest zasadniczo defi niowana jako „chwytna część kończyny górnej – od prze-
gubu po końce palców; dzieli się na nadgarstek, śródręcze i palce; potocznie: cała koń-
czyna górna – od barku po palce” [Sjp WD], może być jednak metonimią dłoni [Swjp 
BD] albo człowieka [Sjp WD] lub „czyjegoś działania, działalności, pracy, opieki” [Sjp 
WD]. Liczne frazeologizmy i możliwe konteksty użycia wskazują, że użytkownik pol-
szczyzny szczególnie chętnie posługuje się tym słowem, gdy przychodzi mu mówić 
o rozmaitych prostych manipulacjach (wziąć [coś] do ręki), jak również: o ludzkim dzia-
łaniu lub jego braku (wziąć [coś] w swoje ręce), o pracy i płacy (otrzymać [tyle a tyle] na 
rękę), o własności i jej przekazywaniu (wyciągnąć [po coś] rękę), inspiracji i autorstwie 
(dzieło [czyich] rąk), korzyści ([coś] jest [komu] na rękę), o kontroli, władzy lub opiece 
nad ludźmi (mieć [kogoś] w ręku, nosić [kogoś] na rękach), walce (najechać zbrojną 
ręką), woli lub jej braku (nie opuścić rąk, opuścić ręce), swobodzie działania (mieć wol-
ne ręce), braku tej swobody (mieć skrępowane ręce), społecznych interakcjach (iść 
[z kim] ręka w rękę). Słowo ręka więc swą naczelną pozycję zawdzięcza zwłaszcza ob-
sługiwaniu niezwykle ważnej sfery życia – zachowań ekonomicznych, społecznych, po-
litycznych.

Oko – według słownika Bogusława Dunaja ma trzy znaczenia: „1. ‘narząd wzroku’ 
[…]; 2. ‘zmysł widzenia, wzrok’ […]; 3. pot. ‘spojrzenie, wejrzenie’”. Częste swe wy-
stępowanie zawdzięcza potrzebie konwencjonalnego poruszania problematyki poznaw-
czej.

W szczególności pozwala mówić o zdobywaniu ogólnie rozumianej informacji (rzu-
cić okiem) lub pomocy w jej zdobywaniu (otworzyć [komuś] oczy); ułatwia ocenę: praw-
dziwości wiedzy (przejrzeć na oczy), jej obiektywizmu (we własnych oczach), a także 

12 Artykuł A. Niewiary: Przez punkty widzenia do świata subkultur młodzieżowych [w:] J. Bartmiński, 
S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.): Punkt widzenia w języku i kulturze, Lublin 2004, s. 226–244 
potwierdza wagę tych czterech wyrazów także w tekstach subkultury hiphopowej. Mój artykuł, Ciało medial-
ne, „Zeszyty Prasoznawcze” 2004, nr 3–4, s. 59–86, pokazuje analogiczne zjawisko w tekstach subkultury 
punkowej.

13 Konkretnie dwa: W. Doroszewski i in.: Słownik języka polskiego, t. 1–11, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1997 (wersja elektroniczna) – cytaty oznaczone [Sjp WD]; B. Dunaj i in.: Słownik współ-
czesnego języka polskiego, Warszawa 1996 – cytaty oznaczone [Swjp BD].



102

możliwości zdobycia (na pierwszy rzut oka). Pozwala skonstatować niewiedzę (zginąć 
z oczu).

Oczy są także istotnym źródłem informacji o charakterze człowieka (źle [mu] z oczu 
patrzy); jego intencjach (czytać w [czyich] oczach), szczerości (patrzeć prosto w oczy) 
lub nieszczerości postępowania (mydlić [komuś] oczy), o stanie ducha i ciała (mieć sar-
nie oczy). Dostarczają wiedzy o celach i fortunności ludzkich postępków, mierzonej 
stopniem poinformowania podmiotu i przedmiotu ([zrobić coś] z zawiązanymi oczyma). 
Świadczą o pamięci (mieć [coś/kogoś] w oczach), uwadze (wszystkie oczy skierowały się 
na) – czasem nieżyczliwej (kłuć w oczy) lub o zdolności do jej przyciągania (rzucać się 
w oczy).

Ponadto wyraz oczy pozwala obrazowo przedstawić stan organizmu czy emocję – 
przykładowo ból (świeczki stanęły [komu] w oczach), najczęściej związaną z posiada-
niem jakiejś wiedzy. Mogą to być np.: nostalgia (z łezką w oku), niepokój (spędzać sen 
z oczu), wstyd (świecić oczami), zdziwienie (oczy wyłażą z orbit), groza (postawić oczy 
w słup), podziw (oko zbieleje), złość i niechęć (spojrzeć [na kogoś] złym okiem). 
Frazeologizmy z tym wyrazem przywołują społeczne interakcje (stanąć oko w oko), 
w tym – erotyczne (wpaść [komuś] w oko).

Rzadziej dokonuje się za jego pomocą określenia szybkości przepływu czasu 
(w mgnieniu oka), wymiaru przestrzeni (jak okiem sięgnąć), wartości estetycznej (pieś-
cić oczy) lub ogólnej (strzec jak oka w głowie).

Głowa – według słownika Witolda Doroszewskiego posiada sześć będących obecnie 
w użyciu znaczeń: „1. ‘najbardziej ku górze (u ludzi i niektórych małp) albo ku przodo-
wi (u zwierząt) wysunięta część ciała, zawierająca mózg i narządy zmysłów’; 2. ‘głow 
rozumiana jako to, od czego zależy życie’; 3. ‘głowa rozumiana jako siedlisko myśli’; 
4. ‘o człowieku, rzadziej o zwierzęciu: jednostka’; 5. ‘stojący na czele społeczności, or-
ganizacji, instytucji itp.; kierownik, zwierzchnik’; 6. w języku specjalistów z różnych 
dziedzin: ‘górna, przednia, końcowa, wystająca, wieńcząca itp. część przedmiotu’”. 
Bogusław Dunaj widzi jeszcze dwa: „2. rodzaj fryzury, uczesanie; 3. człowiek o określo-
nym poziomie intelektualnym, umysłowym” (przykłady: Zrób coś z tą głową, wyglądasz 
jak czupiradło. W zespole są same tęgie głowy).

Krystyna Siekierska w swym wyczerpującym studium podkreśla, że „od najwcześ-
niejszych epok rozwoju języka głowa jest centrum semantycznym, stanowiącym podsta-
wę najróżnorodniejszych skojarzeń, przenośni, związków wyrazowych zawierających 
bardzo różne treści znaczeniowe, przeważnie związane z kręgiem spraw najważniej-
szych dla człowieka – świata, życia, śmierci, myśli”14. 

Mówi dalej o trzech głównych i dodatkowym – czwartym znaczeniu. Po pierwsze – 
streszczę fragment jej wywodów – głowa to „część ciała człowieka (lub zwierzęcia)” 
i jest „rozumiana jako konkretny przedmiot” [s. 183]. Łączące się z tym znaczeniem 
frazeologizmy mogą określać samopoczucie psychofi zyczne człowieka (mącić się w gło-
wie) – w tym związane z działaniem alkoholu (mieć słabą/mocną głowę) i obrazować 
symboliczne gesty oznaczające rozmaite odczucia – np. niezgody (pokręcić głową), po-
kory (schylić głowę), dumy (z podniesioną głową), rozpaczy (chwycić się za głowę), 

14 K. Siekierska: Frazeologia związana z rzeczownikiem „głowa”. Rys historyczny, „Prace Filologiczne”, 
XXVI, 1976, s. 181–189. 
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zakłopotania (podrapać się w głowę), martwienia się (łamać głowę) itd. W tym znacze-
niu użyty leksem może być metonimią człowieka (siwa głowa). 

Po drugie, gdy interesujący nas wyraz jest „rozumiany jako siedlisko władz umysło-
wych i życia psychicznego”15. Pozwala wówczas zarówno negatywnie (twarda głowa), 
jak i pozytywnie (tęga głowa) ocenić charakter i inteligencję człowieka, wskazać na 
jego uczenie się, nauczanie czy wychowanie (włazić do głowy, kłaść [komuś coś] do 
głowy, wybić z głowy); pozwala poruszyć kwestie pracy umysłu, sposobu myślenia (pra-
cować głową), ponoszenia odpowiedzialności ([czyjaś] w tym głowa).

Po trzecie, głowa to „symbol, siedlisko życia”16. Związki frazeologiczne mówią 
wówczas o: zachowaniu życia (unieść [skąd] głowę), bezpieczeństwie (włos [komu] 
z głowy nie spadnie), narażaniu życia (nadstawiać głowę), śmierci (dać głowę). 

Po czwarte – głowa w związkach frazeologicznych to przełożony, dowódca, władca 
(głowa państwa).

Wymienione trzy leksemy we wszystkich próbach nie są aż w takim stopniu znacze-
niowo profi lowane czy modyfi kowane, by usprawiedliwiało to drobiazgową analizę; 
zwraca jedynie uwagę stosunkowo częste w prasie dla dziewcząt traktowanie oka jako 
przedmiotu, co się wiąże z czynnościami kosmetycznymi (oryginalnie wyglądają na 
oczach wymieszane kolory cieni do powiek; opraw oczy w tusz; makijaż oczu). Oko jed-
nak, ze względu na kolor, kształt i rozmiar może być jako przedmiot traktowane i nie 
budzi to zdziwienia. Inaczej, kiedy jako przedmiot traktuje się całą twarz. 

Twarz oznacza „przednią stronę głowy ludzkiej” [Sjp WD], ewentualnie jest synek-
dochą człowieka („»człowiek, osoba«: Znajoma twarz. Same obce twarze” [Swjp BD]). 
Ponieważ jest tą częścią ciała ludzkiego, na podstawie której dokonuje się identyfi kacji 
osoby oraz bywa traktowana jako źródło informacji o emocjach („»mienić się na twa-
rzy«: rumienić się i blednąć na przemian, objawiać silne wzruszenie” [Sjp WD]) – koja-
rzy się silnie z pojęciami: prawdy o człowieku ([czyjaś] druga twarz), istoty rzeczy 
(prawdziwa twarz [czegoś lub kogoś]), szczerości i otwartości (rzucić [coś komuś] 
w twarz), jasnej sytuacji (spotkać się [z kimś/czymś] twarzą w twarz). Twarz człowieka 
to także jego honor (stracić twarz), wola (trzymać [kogoś] za twarz), godność (padać na 
twarz [przed kimś] – to gest pokory albo przenośne określenie „bycia uniżonym”). Na 
koniec twarz to ważny element urody ([komuś w czymś] jest/nie jest do twarzy).

Można rzec, że przedmiotowe traktowanie twarzy wybitnie do niej nie pasuje. Lecz 
przecież się zdarza – rozpatrzmy konteksty i sensy wiążące się w omawianych tekstach 
ze słowem twarz.

Budując tabele 13 i 14, podzielono możliwe konteksty na trzy grupy. Grupa I gromadzi 
te, w których twarz występuje jako przedmiot – gdyż podlega mechanicznym czynnoś-
ciom – nacieraniu, poklepywaniu, malowaniu, przemywaniu (np. przemywanie twarzy 
sokiem); jako obiekt, do pielęgnacji którego przeznaczone są rozmaite kosmetyki (krem 
do twarzy). Twarz znaczy więc tyle, co „skóra na twarzy” albo pewna przestrzeń (uśmiech, 
który pojawia się na twarzy) lub miejsce (zacznij od włosów, które są najbliżej twarzy). 
Jest przedmiotem biologicznym, np. o określonym stanie zdrowia (drobne wypryski za-
nieczyszczające […] twarz). 

15 Ibidem, s. 189.
16 Ibidem, s. 195.
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Grupa II kontekstów to te, gdzie z twarzy czerpie się podstawowe informacje o czło-
wieku, jego uczuciach i charakterze. O ile więc pierwsza grupa redukuje znaczenia lek-
semu – druga je poszerza, aż do potraktowania słowa jako synekdochy człowieka (nie-
znana rodzicom twarz pojawi się w drzwiach). 

Grupa III gromadzi konteksty charakterystyczne. Częstsze – gdy np. twarz jest obiek-
tem zwykłej przemocy (ten motyw powtarza się prawie we wszystkich próbach – np. 
w prasie dla dziewcząt: rozwścieczona nauczycielka uderzyła ją w twarz) lub przemocy 
będącej symboliczną obrazą (w zinie metalowym: Wasze liryki są policzkiem w twarz 
chrześcijaństwa?). Twarzą okazuje się także szacunek (nie jest to nic odkrywczego ani 
rzucającego na twarz – tamże). Rzadziej, tylko w tekstach subkulturowych spotyka się 
motywy związane z przekornym zderzaniem tego, co wysokie i niskie (karnawalizacją). 
Niekiedy dość drastyczne: kopię cię w dupę, kopię cię w twarz; biednemu Kreatorowi 
nadstawiłeś swoje gołe dupsko tuż nad samą twarzą!!! A fuuu… Kochacie się bardzo, 
prawda??? [M.]17. Przedmiotem zabiegów desakralizacyjnych bywa też głowa i uczucia 
wyższe18.

17 Tam, gdzie źródło cytatu nie jest omówione w tekście, stosuję oznaczenia: [D.] – Dziewczyna (prasa 
dla dziewcząt), [F.] – Fan (komercyjna prasa muzyczna dla młodzieży), [M.] – Metalowiec (fanziny subkul-
tury metalowców), [ZP.] – Zwykły Polak (Kjp PWN).

18 Por.: o mały włos nie schowałem głowy w dupę, gdy zobaczyłem ten rozpierdol… złamane nosy, poła-
mane ręce [M.]; zakochana para prosiła Kreusia o cyknięcie, ja stanąłem nieco za nimi, ściągnąłem badole 
i tak oto ich miłość kontrastowała z moją dupą, czy to nie piękne [M.]. Być może, w takim groteskowym, 
łamiącym decorum zderzaniu tego, co „wysokie” i „niskie”, ujawnia się Bachtinowskie „światoodczucie kar-

Konteksty Dziewczyna Fan Metalowiec
I. Traktowana jako 

przedmiot fi zyczny 
i biologiczny

1. Cechy fi zyczne lub biologiczne i stan zdrowia twarzy 21 12 3
2. Twarz jako obiekt prostych zabiegów pielęgnacyjnych 55 0 0
3. Twarz jako obiekt upiększających zabiegów 

pielęgnacyjnych 21 2 0

4. Twarz jako element urody i obiekt seksualny 6 4 0
II. Traktowana jako 
źródło informacji

1. Twarz jako synekdocha człowieka 12 10 7
2. Twarz ujawniająca emocje pozytywne lub negatywne 13 15 11
3. Sugerująca lub ujawniająca tajemnicę, szczera twarz 14 8 4

III. Niosąca rzadkie 
treści cywilizacyjne, 
społeczne 
i kulturowe

1. Twarz jako obiekt przemocy 2 0 3
2. Maska 0 5 14
3. Karnawalizacja twarzy 0 0 4
4. Twarz na fotografi i 2 1 1

D. F. M.

I. 103 = 71% 18 = 32% 3 = 6%
II. 38 = 26% 33 = 57% 22 = 47%
III. 4 = 3% 6 = 11% 22 = 47%
Razem: 149 = 100% 55 = 100% 45 = 100%

Tabela 13. Konteksty występowania leksemu twarz

Tabela 14. Zestawienie procentowe do tabeli 13
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Chociaż można je uznać za przejaw właściwego młodzieżowym subkulturom buntu 
(np. przeciw normom estetycznym, ale nie tylko…), to tylko metalowcom są właściwe 
następujące rozważania na temat malowania twarzy: Gdy patrzę na niektórych sezonow-
ców z wymalowanymi twarzami, od których trendem jebie na kilometr, to aż mnie nosi; 
gitarmen stojący po prawej stronie, bez jaj w ogóle, a twarz to ma za to pomalowaną 
i chyba myśli, że jest taki straszny. Rzecz w tym, że muzycy blackmetalowi mają oby-
czaj stosowania makijaży (make up, corpse paint) – pokrywania twarzy białą i czarną 
farbą, co ma w zamyśle upodobnić ich do żywych trupów albo demonów (groźnych lub 
rozpaczających) i jest to albo akceptowane (Co chcielibyście przekazać przez malowanie 
makijaży na twarzach?), albo uznawane za przejaw nagannej mody (trendu), za którą 
żadne prawdziwe poglądy się nie kryją.

Wracając do grupy II kontekstów, której wielkość we wszystkich próbach jest podob-
na – to dotyczy ona wypadków, w których słowo twarz przynosi istotne dane o człowie-
ku. Jak wspomniałem, twarz może zastępować osobę. Po drugie, pokazuje jej charakter 
– albo dotychczas skrywany (Moja przyjaciółka otworzyła mi oczy i pokazała mi jego 
drugą twarz. Okazało się, że mój chłopak pali, pije i ma kłopoty z policją – D.), albo 
jawny. Twarz więc świadczy o człowieku, zwłaszcza ukazuje jego uczucia w danym mo-
mencie: Na twarzach dziewcząt widać ogromne szczęście [D.]; Oni kochają zabijać. 
Widziałem fascynację na ich twarzach, podczas gdy oczy patrzyły na płonącego na stosie 
człowieka [M.]; często pragnie się więc je ukryć: Magda szybko opuściła głowę. Bała 
się, że zdradzi ją wyraz twarzy [D.].

Na koniec za pomocą twarzy można też dokonywać oszustwa, który to aspekt jest 
obecny zwłaszcza w prasie dla dziewcząt. Już zabiegi kosmetyczne stwarzają okazję, by 
dokonywać swego rodzaju wprowadzania w błąd. Na przykład to, co wydaje się natural-
ne – wcale nie musi być naturalne: jakiego pudru powinnam używać, aby moja twarz 
wyglądała świeżo i naturalnie?. Dokonując zmian wyglądu, można wydać się kimś in-
teresującym (Nowa twarz nudnej znajomej) czy udawać sympatię (Ten przyklejony do 
twarzy, promienny uśmiech, czekający w pogotowiu na wypadek). Autokreacja może 
mieć charakter nawyku, z którego rezygnacja bynajmniej nie jest prosta (To ponad 
dziewczęce siły! A gdyby tak pokazać światu złą twarz? Przecież taka też jesteś od czasu 
do czasu), albo mody (Twoja twarz na listopad). 

W sumie jednak największą osobliwością jest tak częste w pismach dla dziewcząt 
przedmiotowe traktowanie twarzy, pozbawianie leksemu twarz znaczeń symbolicznych. 
Skupiając się na powierzchowności – nie dbamy o wnętrze, wybierając treści dosłowne 
– lekceważymy przenośne. Realnie nie można jednocześnie uwzględniać obu typów 
znaczeń, jak to sugeruje powtarzany na łamach pism komercyjnych slogan, reklamujący 
wyroby fi rmy kosmetycznej: Mam twarz, więc o nią dbam.

nawałowe”, a ziny są jakby kolejnym wcieleniem „ludowej kultury śmiechu” [por.: E. Czaplejewicz i E. Ka-
sperski (red.): Bachtin. Dialog – język – literatura, Warszawa 1983, s. 163, 166–169]. 
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5. W stronę manipulacji

Osobliwość osobliwości nierówna. Nie dziwią leksykalne ekstrawagancje zinów. To, że 
istotne dla metalowców słowo mózg występuje często w kontekście miażdżenia, dezin-
tegracji, redukcji lub też obyczaj określania ludzkiej twarzy leksemami animalizującymi 
(ryj, ryjec, pysk) – charakteryzuje jedynie metalową ideologię (jak wspominałem, meta-
lowiec pragnie być groźny, okrutny i zły). Z chwilą jednak, gdy osobliwe treści zaczyna-
ją się wiązać z ludzkim ciałem w czasopiśmiennictwie bardziej wpływowym, warto 
rzecz odnotować. Dzieje się tak zwłaszcza w pismach dla dziewcząt. 

Włos (częściej l. mnoga: włosy), wyraz o czołowym znaczeniu w tym korpusie, zasad-

niczo występuje tu w czterech typach kontekstów. Po pierwsze [w tabeli 15 – pozycja 1], to 
obiekt wielu prostych lub bardziej skomplikowanych gestów, czynności fryzjerskich 
itd., opisanych lub zasugerowanych. Chodzi o wszelkiego typu dotykanie, mycie, przy-
cinanie, czesanie, kolorowanie itp. Po drugie [pozycja 2], to pewna całość (lub jej ele-
ment) o określonym wyglądzie. Włosy mogą być puszyste, faliste, zakręcone, cienkie, 
grube, w loczki, uczesane z przedziałkiem, z grzywką itp. Po trzecie – wyglądają zdro-
wo lub niezdrowo oraz mają pewne cechy biologiczne, niewiążące się z walorami este-
tycznymi [3], a po czwarte – mają kolor [4]. Prawie każdy typ kontekstu może się łączyć 
z dodatkową oceną, wyrażeniem emocji, sugestią.

Owe czynności i własności prawie nigdy nie mają charakteru erotycznego. Dobra 
fryzura może jednak poprawić nastrój, a nieudana – go zepsuć i to gruntownie: czujesz 
się, jakbyś była totalnym zerem, bo wiesz, że zawaliłaś test, masz fatalnie obcięte włosy, 
i właśnie rozstałaś się ze swoim chłopakiem. (Inne przykłady: biadoli ci, że jest gruba, 
wyskoczył jej pryszcz, włosy ma marne, a jej życie to ruina; lub też Dlaczego wpadłaś 
w dołek: Obcięłaś włosy, ale twoja nowa fryzura w niczym nie przypomina tej z magazy-
nu!). Dla medialnej Dziewczyny brak odpowiedniej fryzury bywa tak samo istotny, jak 
nieszczęścia miłosne i szkolne. Rzadko stan włosów podlega ocenie, a jeśli już – to zde-
cydowanie częściej pozytywnej niż negatywnej. Wyrazista ocena negatywna może jedy-
nie dotyczyć zdrowotnego stanu włosów. Wiadomo: o zdrowie należy dbać.

Porady fryzjerskie są zwykle zredagowane w kategorycznym tonie, osiąganym po-
przez tryb rozkazujący lub użycie słów wzbudzających poczucie konieczności wykona-
nia danego zabiegu – i w określony sposób (np.: należy, trzeba, powinno się, nie można, 
można, rada, radzić – w sumie 35 wystąpień w tym kontekście).

Kontekst wystąpienia leksemu włosy Liczba łącznie
Ocena Wzbudzanie emocji Konteksty

erotycznePoz. Neg. Poz. Neg
1. Czynności mechaniczne i technologiczne 212 20 12 2 2 3
2. Wygląd ogólnie bądź cechy wyglądu 100 13 6 7 1 1
3. Stan zdrowia i cechy naturalne 58 3 14 – 1 –
4. Kolor 23 – – – – –
Razem: 393 36 32 9 4 4

Tabela 15. Typy kontekstów występowania leksemu włosy w prasie dla dziewcząt
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Wobec ogółem tylko 85 przypadków (21,62% wszystkich wystąpień) łączenia się 
faktu posiadania takich, a nie innych włosów i konieczności ich pielęgnacji z jakąś emo-
cją czy choćby oceną – wypada uznać, że ciągłe zajmowanie się swoimi włosami 
Dziewczyna pojmuje głównie w kategoriach obowiązku. Warto sprawdzić, co ją w tym 
mniemaniu utwierdza. Odpowiedzi poszukamy w metaforyce towarzyszącej leksemowi 
włosy i synonimom. 

Redakcje na dwa sposoby rozwiązują problem nadania wyższego sensu czynnoś-
ciom, które same z siebie nie angażują przecież ani intelektu, ani emocji i – tak napraw-
dę – są nużące i jednostajne. 

Pierwszy, bezpośredni polega na znalezieniu dla codziennego układania fryzury od-
powiednich uzasadnień, np. magicznych (Jeśli chcesz, by włosy odrastały gęściejsze, 
obcinaj je, gdy Księżyca ubywa) albo rozrywkowych (Oto kilka niezawodnych sposobów 
na włosy. Wypróbuj je, jeśli masz już dosyć nudy na głowie; To jest fantastyczna zabawa, 
ponieważ „makijaż włosów” pozwoli ci stać się na chwilę kimś zupełnie innym).

Drugi sposób – pośredni, częściej spotykany – polega na budowaniu przenośni, ma-
jących odniesienie do jakichś dziedzin życia. Może to być sport (Jeśli twoje włosy są 
w dobrej formie, łatwo poddadzą się zabiegom) lub wojna (Włosom na odsiecz; 
Wypowiadając walkę zbędnym włosom – to o depilacji). Zajmująca się tak opisanymi 
czynnościami młoda panna ma więc poczuć uroki zdrowej rywalizacji. Częściej jednak 
(i w większej zgodzie z obowiązującym stereotypem kobiecości) metafory budują wo-
kół włosów otoczkę emocjonalną, wykorzystującą instynkty opiekuńcze. 

Włosy przedstawione bywają jako osoby. Są traktowane oddzielnie od reszty ciała 
(Wracasz z urlopu wypoczęta, szczęśliwa i pełna energii. Ale co z twoimi włosami… 
Wydają się przesuszone i pozbawione blasku), jakby dysponowały własną inteligencją 
(Rada dla suchych, zniszczonych włosów), były zdolne do odczuwania emocji (Fryzury 
się długo trzymają, a włosy to kochają), a nawet miały określone cechy charakteru (słod-
ka i pełna wigoru czupryna; W tej grzecznej fryzurce wyglądam jak mała dziewczynka) 
czy apetyt (Owoce dla włosów – o odżywce). 

Ale na tej silnej antropomorfi zacji się nie kończy. Włosy-ludzie wymagają ciągłej 
opieki (Zadbaj o włosy) i pielęgnacji (zapewnić włosom jak najlepszą pielęgnację), gdyż 
przeważnie są cierpiące (Szampon […] działa na włosy […] kojąco; ulżyć ciężkim wło-
som), chore (Podaruj włosom zdrowie), potrzebujące pomocy (Delikatnym włosom po-
może odżywka z dodatkiem miodu) i słabe (stosuje się je do włosów bardzo […] osłabio-
nych), a na dodatek zagraża im jakieś nieokreślone niebezpieczeństwo (Pomóż włosom!; 
Na ratunek suchym włosom). Czynności fryzjerskie miewają nawet aspekt etyczny 
(Mascara do włosów […] dba o dobro włókna). 

„Kropkę nad i” stawiają przykłady metaforyzowania, w świetle których włosy zy-
skują charakterystyczną dwoistość, otóż nie tylko trzeba się nimi opiekować – ale także 
je wychowywać (Totalne osłupienie […] Włosy pod kontrolą – slogan reklamowy), bo 
mogą sprawiać problemy (jeśli nasze włosy nie sprawiają problemów) i wymagają nad-
zoru (włosy to wspaniała ozdoba, ale i żywioł, nad którym trzeba umieć zapanować; 
Tego wieczora włosy wokalisty były wyjątkowo nieposłuszne). A jeśli ktoś jest delikatną 
i chorowitą osobą wymagającą ze strony kobiety opieki i wychowania – to znaczy, że 
jest dzieckiem. Medialna Dziewczyna, dbając o włosy, ma się realizować w rodziciel-
stwie.
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Gwoli ścisłości trzeba zauważyć, że ostatni cytat pochodził z korpusu muzycznych 
pism dla nastolatków (z reportażu napisanego przez kobietę), które na ogół nie kontynu-
ują powyżej opisanej strategii perswazyjnej; włosy lub fryzura najczęściej (tj. w blisko 
połowie przypadków) są tam opisywane po prostu jako element wyglądu dziewczyny, 
chłopaka lub ich idola, bez podtekstów psychologicznych, seksualnych itd. i metafory-
zowania.

Włosy same przez się, traktowane jako fragment ciała, w tekście subkulturowym 
mają niewielką wagę. Na pierwszy plan wysuwa się ich znaczenie ideologiczne – w zi-
nach metalowych na 42 użycia leksemów: włosy, pióra – 4/5 (tj. 35) występuje podczas 
sporu na temat znaczenia fryzury (a szerzej – wyglądu) dla tożsamości metalowca. 

Wydaje się, że przeważa pogląd, iż długość fryzury ma takie znaczenie. W 10 wypad-
kach świadczyły o tym wypowiedzi wprost (kumple bili się w piersi, że nigdy nie zetną 
włosów), w trzech miała miejsce krytyka zachowań (Ciekawe kiedy se włosy będziecie 
tapirować i grzywki poobcinacie. Wypierdalać), zwłaszcza żelowania fryzury, jako właś-
ciwego dresiarzom ([czy kolega] nie chodzi w dresie i nie lubi czasem wrzucić żelu na 
włosy. […], a Ty lubisz się żelować!?!?!? Kochasz chyba Szatana?). Powtarzają się też 
opisy (8 wystąpień) charakterystycznie potrząsającej włosami widowni koncertów (po-
sypały się włosy z łbów metalowców) oraz machających czy też kręcących długimi fry-
zurami muzyków (dawali także niezły show, pióra ich latały, laski sikały, a ja poszedłem 
sobie do kibla).

Przeciwny pogląd (13 wypadków) głosi, że istnieją sprawy ważniejsze niż długość 
włosów, takie jak np. muzyka (chłopaki pościnali się na „DiCaprio”. Ale, że pościnali 
włosy to najmniej istotne. Nagrali nową płytę); ponadto niektórzy muzycy przykładnie 
się strzygą (basista miał pióra na jakieś 5 cm…). Ze zjadliwą ironią lub wprost krytyku-
je się: pozerów ([chodzi o kogoś] pozującego z gitarą, napinającego mięśnie i potrząsa-
jącego włosami, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał na scenie! Co za dupek!), zachowa-
nia niemęskie (tu – z homoseksualną aluzją: edytor ma super zgrabny i pociągający 
tyłeczek, do tego włosy ma wspaniałe i w fajnych koszulkach metalowskich chodzi) i po-
wierzchowność ideową (Jash. Jestem w wojsku. Nie mam włosów. Jestem żałosny. Zero 
włosów. Tak jakbym stracił dużo włosów. Teraz mam tak jakby 1 cm. Jash, czuję się taki 
mało zły). Odpowiedni ideologiczny kręgosłup przecież nie od włosów zależy i obowią-
zuje w każdej sytuacji.

W tekście subkulturowym, metalowym trudno dostrzec tak wyrazistą, jak w prasie 
dla dziewcząt metaforę kognitywną włosów. Jedynie z rzadka, w niektórych kontekstach 
widać odniesienie do prastarych gestów mających wzbudzić strach w przeciwniku, tj. 
potrząsania przez wojowników „grzywą” lub orężem (powinni machać piórami, […] 
szaleć jak przystało na bestie blackmetalowe). 

Generalnie, posiadanie włosów nie ze względu na demonstrowaną z ich pomocą 
ideologię, a „samo przez się” ważne jest tylko w prasie kobiecej. Podobnie jest ze skórą.

Skórę (nie pojmowaną jako materiał pochodzenia zwierzęcego lub tkanka okrywają-
ca roślin) słownik W. Doroszewskiego defi niuje, kierując się raczej wiedzą anatomiczną 
niż językoznawczą, jako „zewnętrzną powłokę ciała ludzi i zwierząt złożoną z warstwy 
powierzchniowej, tzw. naskórka i warstwy wewnętrznej, łącznotkankowej, tzw. skóry 
właściwej, zawierającej naczynia krwionośne, nerwy, mięśnie, gruczoły potowe i łojo-
we; chroni organizm przed mechanicznymi i termicznymi wpływami otoczenia”. 



109

Przegląd frazeologizmów i użyć metaforycznych wskazuje, że w tradycyjnym, potocz-
nym myśleniu uważa się ją przede wszystkim za warstwę ciała ludzkiego najbardziej 
wyeksponowaną, a przeto narażoną na oddziaływania zewnętrzne, której uszkodzenie 
powoduje ból (dać [komuś] w skórę, dostać w skórę) lub łączy się z poważnym niebez-
pieczeństwem (dobrać się [komuś] do skóry, bronić swej skóry) – do utraty życia włącz-
nie (unieść cało skórę). Niekiedy już zapowiedź zagrożenia wywołuje emocje (skóra 
cierpnie – na myśl o czymś) lub ma ono charakter ekonomiczny (łupić skórę). Rzadziej 
skóra – to bariera chroniąca delikatne wnętrze – również duchowe. Bywa niewystarcza-
jąca (mieć cienką skórę), ale i zbyt szczelna i wówczas przeszkadza w ocenie sytuacji 
(być gruboskórnym). Niekiedy bywa barierą w uzewnętrznianiu emocji (np. radości – ze 
skóry wyskoczyć, chęci – wyłazić ze skóry) albo elementem maskującym, wprowadzają-
cym w błąd, przeszkadzającym do końca rozeznać, kto lub co się pod nią kryje (wejść 
w cudzą skórę). Gwarantuje prawdziwość doświadczeń (przekonać się na własnej skórze). 

Słownik B. Dunaja wprowadza jeszcze znaczenie potoczne: „dobro własne kogoś, 
osobista korzyść, interes” (np. w wyrażeniu: troszczyć się o własną skórę). 

W jakich kontekstach skóra występuje w interesujących nas korpusach?
Od razu widać, że tylko w prasie dziewczęcej użycie tego wyrazu miewa szczególne 

znaczenie. Frekwencja w prasie dziewczęcej jest swoista. Co prawda skóra dość często 
występuje w utartych frazeologizmach także w komercyjnej prasie muzycznej, ale to 
raczej cecha stylu. Redakcje za pomocą m.in. wyrażeń tego typu imitują slang młodzie-
żowy. 

Metalowcy chętnie sięgają do motywów okrucieństwa (obdzieramy ze skóry bezmóz-
gich chrześcijan i robimy z ich skór naciągi perkusyjne), bólu (płomienie objęły stos 
i dotarły do skóry) oraz odczuwania nieprzyjemnych wrażeń, jak zimno (Śnieg topi się 
przez moją skórę), różnice we frekwencji użyć leksemu są jednak uderzające.

Skóra interesuje prasę dziewczęcą, po pierwsze, jako pewien fenomen biologiczny 
i fi zyczny – powierzchnia ciała [w tabeli 16 – I.2]. Mam na myśli obfi tość zdań typu: 
wiele mydeł pozostawia na skórze zasadowy osad; czy skóra intensywnie wchłania cen-
ne substancje. Szczególnie interesują redakcje dwie właściwości skóry [tamże – I.3] – 
odpowiednia wilgotność (w połączeniu z badanym leksemem występują słowa: nawilże-

Konteksty Dziewczyna Fan Metalowiec
I. Neutralny 1. We frazeologizmach

2. Jako fenomen fi zyczny i biologiczny
3. Właściwości, zmiany składu 

9
54
30

8
4
4

3
0
0

II. Ideologiczny i życiowy 1. Rasa
2. Okrucieństwo, przemoc
3. Zdrowie, choroba, wiek
4. Higiena
5. Obiekt ochrony
6. Delikatność i wrażliwość
7. Ujęcia metaforyczne i psychologiczne

2
0
24
9
28
21
20

3
0
2
3
2
0
1

0
7
0
0
0
0
0

III. Dotyk 1. Manipulacje dotykowe
2. Cechy

7
30

0
1

0
0

IV. Wygląd 1. Kolor i jego zmiana
2. Ogólny wygląd i estetyka

28
8

1
1

0
0

Tabela 16. Konteksty występowania leksemu skóra w trzech próbach
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nie/-anie (4)19, nawilżać/-yć (8), wysuszać/-yć (6), suchy (3), przesuszony, suchość itd.) 
i natłuszczenie (natłuszczać (4)).

Druga sfera zainteresowań dotyczy stanu zdrowia [II.24], wyprysków, podrażnień, 
rozstępów itd., stanu higieny (obok występują: czysty/-szy (3), oczyszczanie/-enie (2), 
oczyścić/-ać (3) itd. – II.9). 

Zdarzają się jednak takie ujęcia, które ujawniają dążność do budowania charaktery-
stycznych stereotypów.

Przede wszystkim akcentuje się, że – ze względu na liczne niebezpieczeństwa, z któ-
rych najgroźniejsze są zanieczyszczenia (4), oraz wymieniane już choroby – skóra wciąż 
potrzebuje ochrony (7) (+ chronić, zabezpieczać itd.) i pielęgnacji (4) (+ pielęgnować (2) 
– II.5). A dlaczego? Bo jest delikatna (+ delikatnie, najdelikatniejszy – razem 15 użyć) 
i wrażliwa (4), co zaznacza się dość często [II.6], choć równie dobrze można by sądzić, 
że jako młoda i zdrowa wiele potrafi  znieść. 

Dołącza się do tego skłonność do budowy metafor animizujących [II.7]. Skóra wyda-
je się autonomicznym organizmem (puder […] nie pozostawia śladów na skórze i po-
zwala jej swobodnie oddychać), mającym swoje potrzeby (jeśli potrzebuje tego twoja 
skóra – chłodzące żele), interesy (równie dobrze przysłużą się skórze olejki), zdolnym do 
odczuwania (moja skóra to czuje; skóra chce pić!), a nawet zmęczenia i zdenerwowania 
(pozwala również skórze szybciej pokonać stres wywołany nadmiarem słońca). Buduje 
się także wrażenie istnienia bezpośredniego związku między stanem skóry i psychiką 
(będziesz miała delikatną skórę i wspaniałe samopoczucie; masz wspaniałe samopoczu-
cie, a twoja skóra jest gładka i delikatna). Wspomniane częste użycie słowa delikatny 
jeszcze to odczucie wzmacnia, gdyż jego notowane w słownikach znaczenie wiąże się 
z działaniem uwzględniającym wrażenia obiektu tego działania („jestem delikatny 
w stosunku do kogoś”) lub też oznacza, że przedmiot takich działań potrzebuje („ktoś 
czy coś jest bardzo delikatny/e”). Ponadto delikatność może dotyczyć sfery zarówno 
cielesnej („delikatny dotyk”), jak i duchowej („delikatny problem”). W sumie, możli-
wość potraktowania skóry jako synekdochy jej właścicielki niejako wisi w powietrzu 
i redakcje zdają się igrać z tą możliwością (Przestań się błyszczeć! Oczywiście, chodzi 
o skórę, która tak denerwująco potrafi  się świecić na nosie).

Po co „dbać” o skórę? Oprócz zdrowia i samopoczucia liczą się: kolor (4), blask (2) 
odcień, kolorystyka i inne cechy pięknego, estetycznego albo np. szlachetnego, matowe-
go (1) wyglądu (6) [IV.1,2], a przede wszystkim rezultat dotyku [III.1,2]. Skóra, której 
często aplikuje się masaż (4) (+ wmasowywanie, masować, nacierać/-trzeć i in.), ma być 
zwłaszcza gładka (7) (+ gładkość (2), wygładzać/-ić (5) itd.), jędrna (4) (+ ujędrniać/-ić 
(2)), miękka (2), jedwabista, jedwabiście gładka. 

Wydaje się, że tak mocne akcentowanie zmysłu dotyku może wskazywać na walory 
seksualne jędrnej i ponętnej skóry20, bo choć zmysł ten może mieć także znaczenie po-

19 W nawiasach () zawsze podaję frekwencję w korpusie pism dla dziewcząt.
20 Grupowanie cech skóry po dwie lub trzy jest w prasie dla dziewcząt uderzającą cechą stylu. Skóra 

bywa np.: czysta, sucha; zmęczona i wysuszona; przesuszona i szorstka. Toż samo z czynnościami wobec 
skóry; kosmetyk: nawilża, natłuszcza i wygładza; natłuszcza i nawilża. 

Budowane są przy okazji pewne sprzężenia aksjologiczne i „międzyzmysłowe”, takie jak: walor este-
tyczny lub erotyczny – walor witalny (jędrna i ponętna; czystsza i piękniejsza), kolor – dotyk (matowa i gład-
ka; szorstka i matowa); walor witalny – dotyk (gładka i delikatna; zmęczona i mało elastyczna), walor wital-
ny – kolor (bardzo wrażliwa, bardzo jasna; wrażliwa, jasna; podrażniona i zaczerwieniona). Potęguje się 
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znawcze (np. ostrzegać), nie jest ono w interesujących nas tekstach akcentowane. Tak 
więc, mimo że związek między skórą a seksualnością bezpośrednio wskazywany jest 
rzadko (tylko 3 przypadki, np.: dotknięcie chłopca sprawia, że przeszywa cię dreszcz, 
twoja skóra jest po prostu wspaniale ukrwiona), to – być może – właśnie ciągłe przywo-
ływanie wrażeń dotykowych znakomicie wzmaga seksualny nastrój tekstów prasy 
dziewczęcej (ściślej mówiąc – autoseksualny, bo Dziewczyna, masując się, nacierając, 
poklepując itd. – dotyka się sama).

Sumując: chciałoby się wiedzieć, czy (jak w wypadku leksemu włosy) można wyzna-
czyć jedną przenośną formułę, na której wizerunek dziewczęcej skóry się opiera i która 
buduje uzasadnienie dla czasochłonnych, codziennych zabiegów kosmetycznych. Z meta-
forycznych kontekstów występowania leksemu wynika, że o skórę należy bezustannie 
się troszczyć, gdyż jest delikatna i wrażliwa, pięknie wygląda i kojarzy się z seksualną 
przyjemnością. Do czego lub kogo jeszcze – pasuje ten opis? Sądzę, że skóra jest w du-
żej mierze synekdochą samej kobiety, postrzeganej zgodnie z tradycyjnym stereotypem, 
jako istota bierna, wydelikacona, słaba i wrażliwa. Jeśli więc, zajmując się włosami, 
medialna Dziewczyna ma realizować się jako matka – to dbając o skórę, utwierdza się 
w kobiecości.

Analiza obecnych w prasie dla dziewcząt znaczeń leksemów skóra i włosy wskazuje 
na istotną, moim zdaniem, cechę wychowawczej polityki pism. Redakcje starają się 
kształtować u czytelniczek sztuczne potrzeby (wszak bez ciągłego fryzowania się i na-
cierania można się obejść). Odbywa się to m.in. za pomocą prób sztucznego kształtowa-
nia znaczeń słów, tj. przez przydawanie wybranym somatyzmom takich konotacji, któ-
rych w standardowym użyciu nie posiadają lub posiadają rzadko.

*

A wnioski? Moim zdaniem powyższe rozważania ukazują, że – wbrew modnym po-
glądom21 – młody, „ponowoczesny” człowiek polskich lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
nadal pozostaje „zwierzęciem symbolicznym”, ceniącym swoje ciało nie samo przez się, 
lecz przede wszystkim ze względu na treści naddane z nim się wiążące. W dalszym cią-
gu w rankingu ważności główne miejsca zajmują części i strefy ciała uznane za tradycyj-
nie ludzkie – bo związane z wiedzą, pracą, stosunkami międzyludzkimi i wartościowa-
niem, a przede wszystkim pozostaje w mocy sama zasada symboliczności. Nawet 
próbując podbudować ważność fragmentów ciała aksjologicznie pustawych lub pustych 
(skóra, włosy), nie można się obejść bez sensów metaforycznych, musi się zasugerować 

także wrażenia dotykowe (wyjątkowo miękka i gładka; świetnie nawilżona, jędrna i gładka; gładka i jedwa-
bista; jędrna i gładka) lub wzmacnia poczucie uzyskiwania korzyści witalnych – skóra jest: świeża, delikat-
na; delikatna i wrażliwa, a kosmetyk: nawilża i pielęgnuje, chroni i regeneruje, chroni i pielęgnuje, łagodzi 
i odświeża; działa odmładzająco i wygładzająco.

21 Mam na myśli przewijający się w refl eksji na temat ponowoczesności wątek, wskazujący na awans 
ciała do roli najważniejszego lub jednego z najważniejszych stymulatorów ludzkiego życia. Na przykład 
„W warunkach późnej nowoczesności ciało jest istotnie mniej niż kiedykolwiek »uległe« w stosunku do 
świadomości, gdyż jest z nią subtelnie zestrojone w refl eksyjnym projekcie tożsamości. Samo ciało – jego 
praktyczna mobilizacja – coraz bardziej odpowiada tożsamości, jakiej poszukuje jednostka [podkreśle-
nie – W.K.]”. [A. Giddens: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w warunkach późnej nowoczes-
ności, Warszawa 2001, s. 297]. W tej książce por. np. rozdziały: Ciało a samorealizacja, Lash. Narcyzm kul-
turowy i dalej: Polityka życia, ciało i świadomość.
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ich istnienie. Ponadto uprzedmiotowianie (a więc i stawianie na piedestał jako czegoś 
ważnego samo z siebie) ludzkiej cielesności idzie opornie, jak na to wskazują wyniki 
analizy użyć leksemu twarz; no i występuje w zasadzie tylko w prasie dla dziewcząt, 
mającej charakter kryptoreklamowy – natomiast prasa metalowa – subkulturowa, nieko-
mercyjna i reprezentująca (jak sądzę) światopogląd młodzieży w miarę autentycznie, 
nadal pokazuje ciało jako coś, co służy człowiekowi, zaspokaja jego potrzeby, przynosi 
informacje, służy ekspresji emocji i poglądów.



Rozdział V. Fizjologia w tekstach prasy młodzieżowej

1. W stronę tekstowych antropologii 

Wiadomo, że w języku – a zatem i potocznym światopoglądzie – tkwi szereg wskazó-
wek antropologicznych.

Według nich (i już przywoływanych) człowiek składa się z ciała i duszy. To pierwsze 
stanowi zespolenie skóry – swego rodzaju futerału – i jego zawartości: wnętrzności (żo-
łądka, serca, wątroby, mózgu itd.), tłuszczu, mięśni, żył. Wszystko jest rozpięte na koś-
ciach i wypełnione krwią oraz dzieli się na tułów, członki, szyję, głowę itd.

Dusza zapewnia ciału życie. Składa się z rozumu, słabej lub silnej woli, złego lub 
dobrego charakteru. W głowie rodzą się myśli, w klatce piersiowej – uczucia, poniżej 
zaś – żądze. Między duszą a ciałem zachodzą liczne napięcia i związki, informacje 
o świecie zapewniają oczy (wzrok), uszy (słuch), smak, dotyk.

Tak pomyślana całość – i prawie każda z jej części – funkcjonują. Żołądek trawi, 
serce bije, krew krąży. W duszy rodzi się złość lub np. współczucie, a cały człowiek żyje, 
biegnie, śpi, kocha, pracuje itd.

Ponadto ludzie mogą się łączyć w zbiory, rozmaicie ich grupujące: nas i ich – wyod-
rębniane według stopnia możliwości utożsamienia się z innymi; przyjaciół i wrogów – 
według emocjonalnego stosunku do kogoś i jego grupy; krewnych, powinowatych i ob-
cych – podług pokrewieństwa; na dzieci, nastolatków, dorosłych, starszych – według 
wieku i biologicznej dojrzałości… itd., itp.

W poprzednim rozdziale ograniczyłem się do omówienia hierarchii ważności części 
ciała i przedstawienia niektórych znaczeń wiązanych z nimi. Obecnie interesować mnie 
będzie organizm jako całość: jego stan ogólny, a także doniosłość poszczególnych funk-
cji czy procesów cielesnych (możliwych do uchwycenia za pomocą leksyki wyspecjali-
zowanej w ich określaniu). Chodzi przy tym o procesy cielesne w sensie wąskim – fi zjo-
ogiczne, najwyżej psychofi zyczne1. Kwestie aktywności zmysłów medialnego homun-
kulusa, jego emocji, rozpatrzyliśmy w rozdziale trzecim; myśleniu i społecznej aktywności 
zamierzam jeszcze się przyjrzeć.

1 Zaszła zatem konieczność niebrania pod uwagę leksemów o zbyt wyraźnych konotacjach pozacieles-
nych, takich jak miłość (bo różne są rodzaje miłości) czy rodzina (bo to raczej mała grupa społeczna, a nie 
tylko rezultat płodności). Także pośród określeń osób dobierałem tylko te, które w miarę jednoznacznie ozna-
czały kogoś pełniącego funkcję biologiczną, a nie społeczną, uczuciową i inną. Uwzględniłem np. kochanka, 
ale nie ojca, świadom, że granica między tym, co biologiczne, a inne – bywa rozmyta.
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2. Kto zaludnia tekstowe światy?

Podstawowymi biologicznymi kryteriami, według których klasyfi kujemy ludzi, są wiek 
(a zatem biologiczna dojrzałość) i płeć. Nim więc przyjrzymy się funkcjonowaniu teks-
towych organizmów, warto spojrzeć, czyje to organizmy. Proporcje między preferowa-
nymi w korpusach tekstów okresami życia wskazuje wykres 8.

Pole (serię) „Dzieciństwo” reprezentuje na wykresie 8 łączna frekwencja wyrazów: 
bachor, chłopczyk, chłopaczek, chłopczę, dzidziuś, dzieciak, dziecinka, dziecko, dzieci-
nada, dziecięcy, dziecinny, dzieciństwo, dziewczynka, gówniarz, maluch, niemowlę, po-
ciecha, wynosząca w trzech korpusach kolejno (268) {246} <98>, a w 1/15 Kjp PWN 
– \261\. W młodzieżowych pismach komercyjnych jest ona zbliżona do stanu normalne-
go (tj. 1/15 Kjp PWN), natomiast dzieciństwo minimalną rolę odgrywa w pismach sub-
kulturowych. 

Pole/serię „Młodość” współtworzą: określenia zbiorcze osób dorastających i ich 
cech, oraz ogólne – procesów psychosomatycznych, związanych z młodością [(246) 
{292} <157> \185\]2; wyrazy oznaczające zwykle młode dziewczęta [D.] lub z nimi ko-

2 Tj. słowa: dojrzewanie, dojrzewać, dorastanie, dorastać, dorosnąć, młodość, młodszy, młody, młodzież, 
młodzieżowy, młodziutki, nastoletni, najmłodszy, niedojrzały. Frekwencji poszczególnych leksemów w kor-
pusach pism młodzieżowych i 1/15 Kjp PWN nie podaję, gdyż znajduje się ona na „Alfabetycznej liście 
wyrazów i wyrażeń...”. Przypominam, że na wynik zbiorczy składają się tylko frekwencje równe 2 lub większe.

Wykres 8. Główne okresy życia
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jarzone [(743) {492} <78> \84\]3; określenia młodzieńców [Ch.] i wyrazy pochodne 
[(877) {680} <393> \146\]4. 

W przypadku „Dorosłości” frekwencja określeń ogólnych i zbiorczych wynosi (305) 
{210} <42> \64\5, dojrzałych kobiet [K.] – (617) {422} <188> \645\6, mężczyzn [M.] – 
(422) {393} <272> \678\7. 

Starość i jej przedstawiciele, obchodzący Zwykłych Polaków mniej więcej dwukrot-
nie mniej niż dzieciństwo i dzieci, w prasie młodzieżowej pełnią rolę dość marginalną, 
stąd poprzestaję na ogólnej frekwencji podanej na wykresie8. Jedynie fanziny metalowe 
obdarzają ją nieco większą uwagą niż dzieciństwo, może dlatego, że starość przeciwsta-
wia się nie tylko młodości, ale i nowości, a metalowcy są wrogami wszelkiej mody.

We wszystkich pismach młodzieżowych (a w komercyjnych w szczególności), co jest 
poniekąd oczywiste, młodość ważniejsza jest więc od dorosłości – inaczej niż w świado-
mości Zwykłych Polaków. To ona ilościowo przeważa, jest częstszym przedmiotem wy-
powiedzi, cechą częściej przypisywaną. Przy czym najważniejsi są młodzi chłopcy 
i chłopięcość. Nawet w pismach dla dziewcząt to oni najwyraźniej są głównym obiek-
tem zainteresowania (proporcja Ch. do D. jak 877 do 743). Teksty Kjp PWN też ich 
preferują (Ch. do D. jak 146 do 84).

Ta nierówność w traktowaniu płci nie występuje w Kjp PWN w przypadku osób do-
rosłych; między dorosłymi kobietami a mężczyznami (kobiecością a męskością) panuje 
tu równowaga. Natomiast w prasie młodzieżowej tak nie jest. Świat komercyjnych pism 
dla nastolatków preferuje dorosłą kobiecość; matki, według wymogów stereotypu, są dla 
swych dzieci milsze i bardziej „miękkie” (np. w prasie dziewczęcej proporcja K. do M. 
jak 617 do 422). Światy pism metalowych, w ogóle mniej dorosłymi zaciekawione – wy-
raźnie wolą mężczyzn i męskość (tu M. do K. jak 272 do 188).

Sumując: tekstowe światy pism młodzieżowych zaludniają przede wszystkim ludzie 
młodzi i zainteresowani tym, co chłopięce.

3. Co sprawia młodzieży przyjemność?

Nietrudno odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli brać pod uwagę jedynie biologiczne uwa-
runkowania – to głównie seks. Swoisty ranking sfer działania „tekstowych organizmów” 
przedstawia wykres 9.

3 Takie jak: dwudziestolatka, dziewczę, dziewczęco, dziewczęcy, dziewczyna, dziewka, kobietka, koleżan-
ka, kumpela, kumpelka, laska [młoda dziewczyna], małolata, nastolatka, osiemnastolatka, panienka, piętna-
stolatka, siedemnastolatka, trzynastolatka.

4 Chłopak, chłopiec, chłopięcy, chłoptaś, czternastolatek, dwudziestolatek, gostek, gość/gościu [koleś], 
kawaler, kawalerski, kolega, kolegować się, koleś, koleżka, kolo, kumpel, młodziak, młodzieniec, młodzień-
czy, nastolatek, osiemnastolatek, piętnastolatek, superchłopak, trzynastolatek.

5 Dojrzały, dojrzalszy, dojrzałość, dorośleć, dorosły, dorosłość, rodzic, rodzice, starzy [rodzice], starusz-
kowie.

6 Baba, babka [kobieta], babski, dama, damski, kobieta, kobiecy, kobita, matka, mama, pani, żeński, 
żona.

7 Chłop, facet, mąż, mężczyzna, męski, męskość, ojciec, ojczulek, pan, tata/tato.
8 Dotyczy wyrazów: babunia, babcia, prababka, dziadek, pradziad, starość, podstarzały, stary, starszy, 

najstarszy, starzeć się, starzenie, starzenie się, zestarzeć się, starzec.
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Pokazuje ów wykres przede wszystkim to, że biologiczne funkcjonowanie organi-
zmu z zasady ulega kulturowej czy ideologicznej falsyfi kacji w każdym tekście. Prosta 
potoczna wiedza mówi, że człowiek, aby żyć, musi: po pierwsze – oddychać, po drugie 
– odżywiać się, po trzecie – wydalać, a po czwarte – spać, bo szybko umrze. Dla prze-
trwania gatunku zaś istotne są: seks i płodność. Natomiast kolumna 4 wykresu wskazuje, 
że Zwykłemu Polakowi do życia najbardziej niezbędne są: jedzenie [seria 2 „Odżywianie 
się” – \226\], seks [seria 5 – \176\], płodność [seria 6 „Biologia rozrodu” – \100\], sen 
[seria 4 – \89\]. Oddychanie [seria 1 – \36\], jako oczywiste, nieomal niewarte jest wspo-
mnienia, a o wydalaniu [seria 3 – \6\] mówić nie wypada.

Młodzieżowe pisma komercyjne idą zdecydowanie dalej w zafałszowywaniu rzeczy-
wistych proporcji naturalnych, ludzkich potrzeb. Dla nich najważniejszy jest seks9 (trzy-
krotnie, czterokrotnie bardziej ważny niż jedzenie10, a kilkunastokrotnie bardziej niż 

9 Seria 5, wyliczenie leksemów poniżej, w przypisach 16, 17, 18, 19, 20 do tego rozdziału. Nie biorę tu 
pod uwagę wyrazów wymienionych w przypisie 21, bo denotują fenomeny mniej biologiczne, a bardziej 
społeczne i kulturowe.

10 Sam proces jedzenia i picia [seria 2 „Odżywianie się” – (308) {120} <138> \226\]: można rozdzielić 
na etapy, stąd podaję frekwencję różnych tematycznych zbiorów: a) odczuwanie głodu i pragnienia (łącznie 
(23) {16} <4> \20\): apetyt, głód, głodny, łaknienie, pragnienie [łaknienie]; b) ogólne określenia odżywiania 
się (łącznie (74) {10} <2> \50\): karmić, posilać się, spożycie, spożywanie, niedożywienie, odżywiać, odży-
wić, odżywiać się, odżywianie, odżywianie się, odżywczy, pożywny, spożywać, żywienie, żywieniowy; c) je-
dzenie (łącznie (142) {48} <62> \71\): jadać, jeść, jedzenie [czynność], niejedzenie, zjadanie, zjedzenie, 
zjeść, objadać się, podjadać, zjadać, żreć, mięsożerny; d) przyjmowanie płynów (razem (37) {33} <40> \70\): 
picie [jakiegoś płynu], pić [jakiś płyn], pijać, napić się, popić, popijać [jakiś płyn], wypić, wypicie; e) roz-
drabnianie i trawienie (razem (32) {13} <30> \24\), w tym: gryźć [zębami], ugryźć, obgryzać, łyk, łykać, po-

Wykres 9. Podstawowe biologiczne funkcje życiowe
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oddychanie11), następnie płodność12, której poświęca się jednak dwukrotnie mniej zain-
teresowania niż seksowi.

Jedzeniem zajmuje się zwłaszcza prasa dla dziewcząt, co paradoksalnie nie współgra 
z faktem, że osób smukłych i zgrabnych jest tam więcej niż otyłych13, a nadwaga trakto-
wana jest jak wielkie nieszczęście, o czym świadczą np. wypowiedzi lub tytuły: Myślisz: 
jestem gruba, więc jestem gorsza; Gruba córka szczupłej matki; Gruba nie znaczy bez 
szans!. Medialna Dziewczyna nie wydala, i prawie nie zdarza się jej pluć (frekwencja: 
ślina, wyplucie, pluć, napluć – razem: (5) {2} <11> \6\).

Pisma metalowe, jeśli seks i biologię rozrodu potraktować łącznie, interesują się tą 
sferą mniej więcej w takim stopniu, jak Zwykły Polak (ale i tak dwukrotnie częściej niż 
jedzeniem). Paradoksalność funkcjonowania organizmu tekstowego Metalowca polega 
na tym, że ów młodzieniec częściej wydala14 niż pije i je [seria 3 do serii 2 – jak 148 do 
138].

Dla alternatywisty sen jest mniej więcej 3 razy mniej ważny niż dla Dziewczyny15 
[seria 4]. 

*
Ponieważ erotyka i seks w życiu medialnej młodzieży wydają się bardzo istotne, 

warto się przyjrzeć tej problematyce bliżej. Ta sfera ludzkiej cielesności może być prze-
cież diametralnie różnie traktowana i wartościowana, nie mówiąc już o tym, że istnieje 
wiele jej aspektów. Leksykę ją obsługującą można – jak sądzę – pogrupować na: okre-
ślenia ogólne16 [seria 1 na legendzie wykresu 10], dzięki którym seksualność może być 
tematem rozważań; wyrazy związane z całą sferą namiętnych uczuć, kierowanych ku 
partnerowi [seria 2 wykresu 10] – przy czym chodzi o te jak najbardziej fi zyczne17; okre-

łknąć, przełknąć, ssanie, ssać, wyssać, trawić, strawić, lekkostrawny, ciężkostrawny, pierd/piard, pierdzenie, 
pierdzieć, wykrztusić, żucie.

11 Seria 1. Chodzi o leksemy: dech, wdech, oddech, wydech, oddychanie, oddechowy, dmuchany, dmuchać, 
dęty, dusić się, duszny, oddychać, pooddychać, westchnienie, na wdechu, wdychać, wydychać, wzdychać.

12 Wyrazy obsługujące tę problematykę [seria 6 „Biologia rozrodu” – (344) {289} <34> \100\] można 
pogrupować na a) ogólne określenia sfery płci (razem (84) {57} <2> \21\), w tym: intymność, intymny, najin-
tymniejszy, intymnie, płeć, płciowy; b) określenia zjawisk, własności, procesów bezpośrednio związanych 
z płodnością i rozrodem (razem (260) {232} <32> \79\), w tym: ciąża, ciążowy, zajście w ciążę, zajść w cią-
żę, zachodzić w ciążę, cykl [u kobiet], dziewica, dziewictwo, dziewiczy, menstruacja, menstruacyjny, mie-
siączka, miesiączkowanie, miesiączkowy, miesiączkować, okres [u kobiet], owulacja, płodność, płodny, pło-
dzić, spłodzić, zapłodnienie, zapłodnić, płód, poród, rodny, rodzony, rodzić, narodzić, urodzenie, urodzić, 
wrodzony.

13 Frekwencja słów grubas, grubiutki, gruby [otyły – o człowieku], najgrubszy [o człowieku], nadwaga, 
otyłość, otyły, przytyć, utyć, pulchny, puszysty [otyły] – wynosi razem (35) {19} <11> \12\. 

Natomiast frekwencja słów: chudy [nieotyły – o człowieku], chudszy, chudnąć, schudnąć, odchudzać, 
odchudzać się, odchudzić się, niedowaga, smukłość, smukły [o człowieku], wysmukły [o człowieku], szczupły 
– wynosi razem (57) {17} <3> \16\.

14 Mam na myśli leksemy: gówno, lać [na coś], łajno, mocz, shit, siki, sikać, posikać się, srać, nasrać, 
zesrać się, szczać – o łącznej frekwencji: {10} <148> \6\. Używane też często jako narzędzie oceny.

15 Frekwencja wyrazów: sen, senność, bezsenność, senny, nasenny, spanie, spać, niewyspany, wyspać się, 
śnić, śnić się, wyśnić, śpioch, uśpić, zasnąć, zasypiać, zaspać – wynosi łącznie (117) {95} <28> \89\.

16 Frekwencja łączna serii 1 „Erotyzm ogólnie” – (182) {100} <29> \48\, w tym: erotyczny, partner, 
partnerka [w związku], seks, seksualizm, seksualny, seksualnie.

17 Frekwencja łączna serii 2 „Uczucia do partnera” – (254) {203} <87> \73\, w tym: kochać, kochać się, 
kochliwy, kochanek, kochanka, kochanie, namiętność, namiętny, namiętnie, pociąg [uczucie], pożądanie, żądza.



118

ślenia odnoszące się do tych cech partnera i stref cielesnych, które wzbudzają ową na-
miętność [seria 3]18; rzeczowniki i czasowniki oznaczające tzw. „grę wstępną”19, a więc 
przygotowania do samego aktu płciowego [seria 4], oraz inne zachowania erotyczne nie 
tak radykalne, jak sam akt; liczne określenia aktu płciowego – te bezpośrednie, eufemi-
styczne lub wulgarne – wraz z cielesnymi odruchami i wrażeniami, zazwyczaj mającymi 
miejsce [seria 5]20. Ostatnim polem tematycznym [seria 6] są leksemy oznaczające zja-

18 Frekwencja łączna serii 3 „To, co pociąga” – (187) {93} <7> \19\, w tym: erogenny, piękność [piękna 
kobieta], pociągający, przystojny, przystojniejszy, najprzystojniejszy, superprzystojny, przystojniaczek, przy-
stojniak, seksapil, seksowny, najseksowniejszy, seksownie, seksy, uroda, urodziwy, uwodziciel, uwodzicielski, 
zmysłowy.

19 Frekwencja łączna serii 4 „Gra wstępna” [seria 4 wykresu 10] – (299) {114} <17> \23\, w tym: buziak, 
całowanie, całus, całusek, całować, całować się, pocałować, pocałunek, objęcia, petting, pieszczota, pieścić, 
przytulanie się, przytulany [przym.], przytulać, przytulać się, przytulić, przytulić się, wtulić się.

20 Seria 5 „Akt płciowy (także autoerotyczny)” – łącznie określeń (74) {71} <114> \13\, w tym: a) akt 
właściwy: jebać [kogo], lizanie [seks oralny], mineta, pierdolenie [kogo], pierdolić [kogo], pierdolić się, 
pieprzenie [kogo], pieprzyć [kogo], pierwszy raz [inicjacja seksualna], ruchanie, ruchać, rżnąć [kogo], sypiać 
[z kim], stosunek [akt płciowy], sypać [kogo], zbliżenie [akt płciowy] – łącznie (35) {30} <91> \4\; b) akt 
autoerotyczny: masturbacja, masturbować się, onanizm, onanizować się, walenie konia [onanizm], walić 
konia [onanizować się] – łącznie (13) {4} <8> \2\; oraz c) odruchy seksualne: erekcja, orgazm, rozkosz [sek-
sualna], wzwód, wytrysk [ejakulacja] – łącznie (26) {37} <15> \7\. Wystąpienia zarówno wulgaryzmów (np. 
pierdolić), jak i eufemizmów (np. pieprzyć) zliczałem tylko wtedy, gdy występowały w interesującym mnie 
tu znaczeniu. Ciekawe byłoby, zwłaszcza jeśli chodzi o określenia aktu płciowego, podanie tych określeń 
w kolejności od najczęstszych do najrzadszych, jednak taki ranking byłby zdecydowanie różny dla każdego 
korpusu – dlatego określenia zostały podane w kolejności alfabetycznej, respektującej jednak istnienie rodzin 
wyrazów.

Wykres 10. Aspekty seksualności
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wiska powiązane z seksem21, zjawiska natury biologicznej, społecznej lub prawnej, które 
wzbudzają zazwyczaj niepokój i potępienie, jak perwersja, seksualna przemoc, nierząd, 
pornografi a i – co by na ten temat nie głosiły osoby poprawne politycznie – homoseksu-
alizm.

Oprócz tej oczywistej informacji, widocznej na pierwszy rzut oka, że w prasie dla 
dziewcząt seks jest pięciokrotnie ważniejszy niż w tekstach składających się na Kjp 
PWN, a w prasie muzycznej dla nastolatków i metalowców – trzykrotnie (łączna fre-
kwencja leksemów budujących wykres 10: (1003) {598} <646> \205\), wykres pozwala 
zauważyć znaczną odmienność seksualnych obyczajów w rozpatrywanych przez nas 
światach – potwierdzającą przekonania potoczne.

Oto mieszkanki świata Dziewcząt są bardziej uczuciowe i oddane [pole/seria: 
„Uczucia do partnera”], no i znacznie, czterokrotnie bardziej zainteresowane pieszczota-
mi [pole/seria: „Gra wstępna”] niż seksualnym konkretem [pole/seria: „Akt płciowy”]. 
Metalowcy natomiast, młodzieńcy męscy i bezpośredni – tylko nim się interesują. 
Bardziej niepokojąca jest inna tendencja: otóż w magazynach komercyjnych seks jest 
prawie wyłącznie pasmem przyjemności, co niebezpiecznie zniekształca rzeczywistość, 
pomniejsza ten znany fakt, że seksualność ma także swoją nieakceptowaną, „ciemną” 
stronę [pole/seria: „Seks negatywny”]. Obszernie jest ona podkreślana w pismach meta-
lowych, choć przyznać trzeba, że głównie dlatego, bo metalowcy uwielbiają kląć. 
Uznałem jednak, że bezustanne używanie znanego słowa „na k” i mu pokrewnych nie 
jest tylko czystą ekspresją, lecz przeciwnie, przywołuje jakoś zjawisko oznaczane przez 
to słowo wtedy, gdy jest zwykłym rzeczownikiem. Gdyby tak nie było, nie miałyby sen-
su rzucane przez mamy i babcie uwagi w rodzaju: „przestań przyzywać swoją patron-
kę…”. Zresztą, nawet gdyby pominąć przekleństwa, sfera seksu negatywnego i tak by-
łaby w fanzinach metalowych szeroko prezentowana, około dziesięciu razy częściej niż 
w pismach komercyjnych, i nieco tylko mniej często niż „seks pozytywny”.

*
Z przyjemności życia jeszcze jeden rodzaj odczuć na poły fi zycznych, na poły psy-

chicznych jest w czasopismach młodzieżowych często przywoływany, chodzi o hedoni-
styczną, dość niesprecyzowaną przyjemność, którą można przeciwstawić uczuciu psy-
chofi zycznego dyskomfortu.

Jeśli zebrać przykłady leksykalnych, wyraźnie wartościujących określeń: stanów re-
laksu, przyjemnego podekscytowania, odczuć nieprzyjemnych bądź zmęczenia, i przed-
stawić zbiorczą frekwencję, otrzymamy [patrz tabela 17] następujące zestawienie:

1) Stan zaspokojenia i miłego spokoju (231) {144} <68> \107\:
cool, luz, luzik, wyluzować się, wyluzowany, koić, kojąco, ukoić, ukojenie, spokojny, 

spokojniejszy, spokojnie, spokojniej, spoko, spokój, uspokoić, uspokajać, uspokajać się, 
uspokoić się, uspokajająco, zaspokajać, zaspokoić, zaspokojenie, odprężać, odprężenie, 
odprężyć, odprężyć się, regeneracja, ulga [psychofi zyczna];

21 Seria 6 „Seks negatywny”; frekwencja razem – (7) {17} <392> \29\, w tym: a) homoseksualizm: gej, 
gejowski, homoseksualista, pedalski, pedał [homoseksualista], pedzio – łącznie {4} <25> \2\; b) perwersja: 
perwersja, perwersyjny, sadyzm, sodomia, zboczek, zboczeniec, zboczony – łącznie <35> \5\; c) przemoc 
seksualna: gwałcenie, gwałt, gwałcić, zgwałcić – łącznie (4) {2} <11> \8\; d) pornografi a: porno, pornogra-
fi a, pornos/pornus – łącznie {9} <9> \6\; e) nierząd: dziwka, gejsza, kurwa, kurestwo, kurewka, kurewnie, 
kurewsko, prostytucja, prostytutka – łącznie (3) {2} <312> \8\.
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2) Pozytywne podekscytowanie, pobudzenie (71) {70} <40> \34\:
dreszcz, dreszczyk, ekscytować, hipnotyczny, hipnotyzować, zahipnotyzować, kręcić, 

zakręcić, napiąć, napięcie, napinać, odjazd, oszałamiający, oszołomić, podniecać, pod-
ekscytowany, podniecenie, podniecać się, podniecić, podniecający, powalać, powalić, 
trans, transowy, zabić [wywołać silne wrażenie];

3) Psychofi zyczne odczucia negatywne (236) {156} <124> \102\:
bezbolesny22, bezboleśnie, boleć, bolesność, bolesny, boleśnie, ból, obolały, cierpie-

nie, cierpieć, ucierpieć, dokuczać, doskwierać, drażnić, podrażniać, podrażnienie, po-
drażnić, rozdrażnić, dręczyć, dyskomfort, męczarnia, męczyć [związane z cierpieniem], 
męczyć się [cierpieć], zamęczyć, razić, porazić, porażać, urazić, szok, szokowanie, szo-
kować, zaszokować, zszokować; 

4) Zmęczenie (51) {46} <21> \28\:
męczyć [związane ze zmęczeniem], męczyć się [ulegać zmęczeniu], przemęczenie, 

przemęczać się, zmęczenie, zmęczony, zmęczyć, zmęczyć się, nużyć, znużenie, siódme 
poty. 

Należy zauważyć stosunkowo równe proporcje tego, co przyjemne [1), 2)] i nieprzy-
jemne [3), 4)] – z reguły pół na pół, z pewnym zakłóceniem równowagi w pismach dla 
dziewcząt (nieco więcej przyjemności) i metalowców (tu nieco więcej przykrości). 
Natomiast zdecydowanie nierówna jest intensywność zainteresowania czystą, bezrefl ek-
syjną przyjemnością lub przykrością. Metalowiec [<108>, <145>] niewiele się pod tym 
względem różni od Zwykłego Polaka [\141\, \130\] – Dziewczyna [(302), (287)] przeży-
wa przyjemność lub przykrość dwa razy bardziej intensywnie, Fan [{214}, {202}] o ja-
kieś 30% intensywniej niż Zwykły Polak. W szczególności, bohaterowie wszystkich 
pism młodzieżowych, może z wyjątkiem Metalowca, zdecydowanie ponad normę ule-
gają pozytywnej stymulacji, cenią owe odjazdy, podniecenie, oszołomienie. I jeszcze: 
w przeciwieństwie do Dziewczyny i Fana – Metalowiec ma niespożyte siły: dwa razy 
rzadziej niż oni zwraca uwagę na zmęczenie.

4. Co zagraża?

To, co zwykle: choroba i śmierć.
Z frekwencji określeń odnoszących się do tej sfery [(967) {519} <505> \504\] można 

się domyślić, że o swój stan zdrowia [patrz wykres 11] najbardziej troszczy się 

22 Ten i kolejny wyraz zaliczyłem do określeń negatywnych, jako pochodne od słowa ból i kojarzące się 
z bólem.

Dziewczyna Fani Metalowcy 1/15 Kjp PWN

Przyjemność 1) (231) = (302) {144} = {214} <68> = <108> \107\ = \141\
2) (71) {70} <40> \34\

Przykrość 3) (236) = (287) {156} = {202} <124> = <145> \102\ = \130\
4) (51) {46} <21> \28\

Tabela 17. Niektóre psychofi zyczne przyjemności i przykrości
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Dziewczyna, dwaj pozostali nasi bohaterowie zaś nie odbiegają pod tym względem od 
Zwykłego Polaka. To, że o nie się troszczą, nie znaczy jednak – że o nim mówią [seria 1 
„Pełnia zdrowia”]. Najbardziej oczywiste – więc pomijane milczeniem – jest dla 
Metalowca (frekwencja leksemu zdrowie i pochodnych oraz denotujących lub konotują-
cych dobrą formę fi zyczną23 wynosi 1/12 wszystkich leksemów, których frekwencje po-
daje kolumna 3 wykresu 11), nieco mniej – dla Fana [około 1/8 kolumny 2]. Trochę 
częściej wspomina o zdrowiu Dziewczyna [1/5 kolumny 1], ale i tak relatywnie rzadziej 
niż to ogólnie przyjęte [1/4 kolumny 4].

Zdrowie naszych bohaterów stosunkowo najrzadziej zagrożone bywa przez nieszczę-
śliwe wypadki [seria 2 „Zranienia i uszkodzenia” razem: (47) {53} <16> \28\], a w szcze-
gólności spowodowane nimi zranienia i kontuzje24 [(32) {39} <16> \24\], oparzenia25 
[(12) {2} \3\] lub trwałe kalectwo26 [(3) {12} \1\]. Częściej zagraża im choroba nazwana 
bądź zasugerowana ogólnie27 [seria 3 „Choroba ogólnie”: (226) {65} <66> \132\], ewen-

23 Chodzi o leksemy: forma [fi zyczna], kondycja, kondycha, odporność, odporny, odpornościowy, uod-
pornić, wysportowany, zdrowie, zdrowo, zdrowotny, zdrowszy, zdrowy, zdrówko, wyzdrowieć; razem seria/
pole „Pełnia zdrowia” – (171) {64} <41> \109\.

24 Leksemy: kontuzja, okaleczenie, okaleczyć, skaleczyć się, rana, ranić, poranić, zranić, uraz, złamać 
nogę/złamanie nogi.

25 Leksemy: odparzenie, oparzenie, poparzenie, parzyć.
26 Chodzi o: inwalidzki, niepełnosprawny [rzecz.], niepełnosprawny [przym.].
27 Czyli leksemami: chora [rzecz.], choroba, chorobliwie, chorobliwy, chorobowy, chorobotwórczy, cho-

rować, rozchorować się, schorowany, zachorować, chory [rzecz.], chory [przym.], schorzenie, dolegliwość, 
dolegać, infekcja, niemoc, niezdrowo, niezdrowy, przypadłość, zakazić, zakażenie, zaraza, zarazić, zarazić 
się, zarażać.

Wykres 11. Problemy zdrowotne
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tualnie ukazana poprzez swe objawy, których zestaw – nawet jeśli nie liczyć bólu – i tak 
imponuje, zwłaszcza w prasie dla dziewcząt28. 

Pozostaje jednak kwestia stopnia zagrożenia. Otóż, jeśli przywoływanym chorobom 
i zdrowotnym kłopotom przyjrzeć się dokładniej [seria 4 „Schorzenia i objawy” (342) 
{79} <143> \146\], to się okaże, że choć Dziewczynie zagrażają często tylko schorzenia 
skóry i włosów29 (więc raczej niedostatki urody niż cokolwiek innego), to jednak ona 
jedna interesuje się niedomaganiami zdrowotnymi poważnie. Wskazuje na to liczba 
i różnorodność obecnych w korpusie nazwań chorób i objawów. Pozostałym bohaterom 
zagrażają raczej „choroby symboliczne”, za pomocą których wyraża się niezadowolenie 
moralne czy estetyczne (ale syf!, chce mi się rzygać!) lub nawet „choroby magiczne” 
(cholera!). Tak więc, choć w sumie liczba wymienionych chorób jest spora30, to tylko 
Dziewczyna jest delikatnego zdrowia. Fan wydaje się dość zdrowy, a naszemu subkultu-
rowcowi nawet katar nie grozi.

Natomiast wygląda na to, że pod pewnymi względami bohaterowie prasy młodzieżo-
wej chcieliby być chorzy. Jeśli spojrzymy na serię 5 wykresu [„Choroby umysłowe”], 
zauważymy we wszystkich czterech korpusach całkiem sporą frekwencję leksemów od-
noszących się do chorób psychicznych [(123) {156} <161> \35\], 3–5 razy przekracza-
jącą stan z Kjp PWN. Przy czym wartościowane są te choroby dwojako. To, co wskazu-
je na głupotę (debil, debilizm, debilny, jebnięty), konkretne schorzenie (np. psychopata, 
schizofrenia, schizofreniczny, anoreksja, choroba psychiczna/umysłowa, anorektyczka, 
bulimia, paranoja), niedostatki charakteru ([ktoś] nawiedzony, psychol, psycholka, psy-
cholski) lub przynajmniej może na nie wskazywać (odjebało [komu], odpierdala [komu], 
pierdolec, pierdolnięcie, pierdolnięty, pojeb, pojebany, sfi ksować, stuknięty) – ma z re-
guły konotację ujemną, a obecne jest zwłaszcza w pismach subkulturowych. Natomiast 
pisma komercyjne preferują raczej ogólne określenia odbiegających od normy stanów 
psychicznych, odczuwających je osób i swoistych dla nich zachowań (jak np.: obłąkany, 
obłęd, oszaleć, szaleć, szaleniec, szaleńczo, szaleńczy, szaleństwo, szał, świr, wariacki, 
wariat, wariować, zwariować, zwariowany) – kojarzące się pozytywnie, traktowane 
jako synonimy swobody i dobrej zabawy. Oczywiście mowa o tendencji, a nie o bezwy-
jątkowej regule.

28 Łączna frekwencja – (121) {16} <8> \55\, a w tym: blady, zblednąć, czerwienić się, zaczerwienić, za-
czerwienienie, czerwony [jako symptom], gorączka, gorączkowy, przeciwgorączkowy, kurcz, skurcz, mdleć, 
zemdleć, niedotlenienie, nieprzytomność, nieprzytomny, obrzęk, obrzmienie, obrzmiały, paraliż, pieczenie, 
puchnąć, spuchnąć, swędzenie, świąd, zapalenie, zapalny, przeciwzapalnie, przeciwzapalny, zawroty głowy, 
zmartwieć. Określenia objawów chorobowych współtworzą serię 4.

29 Łączna frekwencja wliczona do serii 4 – (105) {11} <7> \18\, a w tym: blizna, cellulit/cellulitis, anty-
cellulitisowy, krosta, krostka, łojotok, łupież, opryszczka, pryszcz, przebarwienie, przetłuszczanie, przetłusz-
czanie się, przetłuszczać się, przetłuścić, rozstęp, spierzchnąć, siniak, trądzik, wyprysk, wysypka, zaskórnik, 
zmarszczka, znamię.

30 Frekwencja łączna wliczona do serii 4 – (116) {52} <128> \73\, w tym: a) choroby weneryczne i na-
rządów płciowych: AIDS, HIV, impotencja, kiła, stulejka, syf, syfi asty, syfny, upławy, weneryczny; b) dolegli-
wości żołądkowe: biegunka, mdłości, rzygi, rzygać, wyrzygać, porzygać, zrzygać się, sraczka, wymiociny, 
wymioty, wymiotny, wymiotować i c) inne: alergia, hipoalergiczny, cukrzyca, cholera, głuchy, grypa, jąkać 
się, jęczmień, katar, malaria, miażdżyca, niedosłyszeć, niemy, niewidomy, nowotwór, przeziębienie, rak, śle-
pota, ślepy, ślepo, oślepiać, toksoplazmoza, uczulenie, uczulić się, żylak.
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Podobna dwoistość występuje w podejściu do rozmaitych nałogów [seria 6 „Szkodliwe 
nałogi”]31. Słowa: pijak, alkoholizm, alkoholik, pijacki mają zwykle zabarwienie nega-
tywne – a: chlać, pochlać, zachlać, chlanie, picie, wypicie, popijanie, pić, popić, popi-
jać, wypić, napić się, upić się, pijany bywają, zwłaszcza w prasie subkulturowej, wartoś-
ciowane wysoko. W przypadku narkomanii: ćpać, ćpanie, narkomania, narkoman, 
narkomanka, narkotyczny, narkotykowy, wąchać klej – czyli określenia wskazujące na 
nią bezpośrednio – mają konotacje negatywne; naćpany, na haju, zadymiony – miewają 
modalność różnoraką; a te słowa, które się (przynajmniej pierwotnie) wiążą z odczucia-
mi po zażyciu narkotyku: odjazd, odjazdowy, odlot, odlotowy – oznaczają najwyższą 
atrakcję, coś wywołującego radość. Przyznam, że niełatwo takie rozdarcie aksjologiczne 
wytłumaczyć i wydaje się ono niepokojące.

Palenie papierosów nie jest żadnym problemem w interesujących nas tekstowych 
światach.

Pominąwszy dokładne omówienie tych procesów fi zjologicznych, które mogą mieć 
charakter w pełni dla organizmu funkcjonalny lub być objawem uszkodzenia czy choro-
by (krwawienie, wydzielanie potu32) oraz odruchów tyleż cielesnych, co informujących 
o stanie ducha (płacz, łzy, uśmiech, najrozmaitsze okrzyki i wrzaski), przejdę do zagad-
nień ostatecznych, kończących wszelkie bytowanie.

*
Już pierwsze spojrzenie na wykres 12 „Życie i śmierć” pozwala dostrzec, że i w teks-

tach prasy młodzieżowej, i w korpusie Kjp PWN dominują: „Życie i żywotność” [na 
wykresie pole pierwsze od góry: (713) {640} <404> \544\]. Mam na myśli takie wyrazy, 
jak: narodziny, narodzić się, rodzić się, zrodzić się, urodzić się, live, nieśmiertelność, 
nieśmiertelny, przeżycie, przeżyć, przeżywać, życie, życiowy, żyć, ożywczy, ożywiać się, 
żywcem, na żywca, żywo, żywiej, żywy, żywszy, odświeżyć, świeżo, świeżość, świeżutki, 
świeży, zmartwychwstanie. I trudno wyobrazić sobie inną sytuację. 

Ilościowe różnice między korpusami dotyczące wyrazów typu: aborcja; aborcyjny; 
antykoncepcja; antykoncepcyjny; poronić; zapobieganie ciąży (wyrazów tworzących se-
rię/pole czwarte od góry: „Przeciwdziałanie życiu” – (21) {5} <2> \5\) są łatwo wytłu-
maczalne – czasopisma dla dziewcząt aktywnie zajmują się wychowaniem seksualnym 
czytelniczek. Najciekawsze natomiast wydają się różnice frekwencji wyrazów obsługu-
jące trzy zakresy tematyczne:

Odbieranie życia (39) {76} <166> \77\: jatki, masakra, masakryczny, mord, mor-
derca, morderstwo, morderczy, mordować, mordowanie, wymordować, zamordować, 
zamordowana, zamordowanie, rzeź, rzeźnia, rzeźnik, samobójca, samobójczy, samobój-
stwo, zabić, zabić się, zabicie, zabijać, zabijanie, zabójca, zabójstwo, zabójczy [seria/
pole trzecie od góry].

31 Frekwencja łączna – (58) {102} <84> \54\, w tym: a) terminy związane z alkoholizmem: alkoholik, 
alkoholizm, chlać, pochlać, zachlać, napić się [alkoholu], picie [alkoholu], pić [alkohol], wypicie [upicie się], 
pijacki, pijak, pijany, popić [upić się], popijać [o alkoholu], popijanie [alkoholu], wypić [alkohol] – razem 
(14) {38} <68> \31\; b) leksemy związane z narkomanią: być na haju, ćpać, naćpany, narkoman, narkoma-
nia, narkomanka, narkotyczny, narkotykowy, odjazd [wrażenie], odjazdowy, odlot [wrażenie], odlotowy, wą-
chać klej, zadymiony – razem (26) {74} <14> \9\); c) z innymi nałogami: palacz, palić, nałóg, pracoholizm.

32 Wymienię jednak leksemy: krew, krwawienie, ukrwienie, krwawy, krwionośny, krwawić, krwiak, krwi-
sty, łza, łzawiący, pocenie, pocenie się, pocić się, pot, spocony, puls.
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Śmierć (89) {104} <166> \158\: agonia, martwy, umierać, umrzeć, zemrzeć, ob-
umarły, umarły, zmarły [rzecz.], śmierć, śmiertelnie, śmiertelny, zdechnąć, zdychać, 
zgon [seria/pole czwarte od góry].

To, co po śmierci (15) {14} <69> \46\: cmentarz, cmentarny, gnić, zgnić, zgnilizna, 
grób, grobowy, nieświeży, pośmiertny, rozkład, trup, trupi, zepsuty, zombie, zwłoki [se-
ria/pole piąte od góry].

Po pierwsze, widzę znaczne odmienności pomiędzy 1/15 Kjp PWN, medialnymi kor-
pusami komercyjnymi i korpusem alternatywnym – zarówno w zestawie leksemów ob-
sługujących te trzy tematy, jak i w występującej frekwencji tychże leksemów. Po drugie, 
w ramach korpusów czasopiśmiennych i PWN wzajemny ilościowy stosunek grup lek-
semów, swoistych dla tych trzech pól tematycznych, może być podobny lub odmienny.

Przede wszystkim wygląda na to, że w świecie czasopism komercyjnych ludzie 
w ogóle rzadziej umierają niż w rzeczywistości Kjp PWN (w pismach muzycznych o 1/3 
rzadziej, a u Dziewcząt nawet dwa razy rzadziej), natomiast w świecie metalowych pism 
alternatywnych – umierają częściej.

Po drugie, śmierć w świecie Zwykłych Polaków, Dziewcząt i Fanów jest zwykle pro-
cesem naturalnym – tu się raczej umiera, a nie bywa zabijanym. W świecie pism alterna-
tywnych umiera się lub bywa zabijanym mniej więcej tak samo często – wydaje się więc, 
że świat Metalowca jest o wiele mniej bezpieczny niż te z prasy komercyjnej. Ponadto 
śmierć nie bywa w tych drugich zbyt drastyczna (unika się słownictwa źle się kojarzące-
go: rzeź, mord itd.) i nie ma nieestetycznych skutków. Brak trupów i zwłok. Wyobraźnia 

Wykres 12. Życie i śmierć
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Dziewczyny lub Fana nie obejmuje biologii pośmiertnej (jak również pośmiertnej meta-
fi zyki). Tylko Metalowiec zdradza wyraźną fascynację33 nimi.

*
Wniosek z powyższych rozważań wydaje się następujący: komercyjne media mło-

dzieżowe (Dziewczyna i Fan) z upodobaniem ukazują funkcjonowanie człowieka jako 
istoty biologicznej i czynią to pod pewnymi względami odmiennie niż standardowe teks-
ty polszczyzny ogólnej (Kjp PWN). Zaznaczają się następujące kierunki tego zniekształ-
cenia czy też tej odmienności: człowiek najczęściej jest tu młody lub dojrzały, nader 
rzadko – stary; spośród wielu czynności, do których człowieka zmusza biologia, wyraźnie 
preferuje on seks; bywa, że cierpi, lecz częściej jest miło odprężony, przyjemnie podeks-
cytowany, oszołomiony, nieco zwariowany. Siły ma wręcz niespożyte. Owszem, bywa 
wydelikacony, ale choroby nie przynoszą zazwyczaj zbyt dramatycznych skutków: kalek 
tu nie ma, a śmierć nie zdarza się często.

Media alternatywne (metalowe) – może z kolei w sposób przesadzony – negują ten 
prawie idealny obraz. W fanzinach metalowców człowiek nie jest aż tak biologiczny, 
seksualny i przebywający w bezustannej ekstazie, bywa głupawy, nienormalny, niebez-
pieczny. Przyjemności alkowy częściej wiążą się z określonymi skutkami lub niebezpie-
czeństwem; bywa, że dopada człowieka choroba lub śmierć, wcale nie taka ładna i wzru-
szająca.

33 Szerzej na ten temat piszę na końcu rozdziału VI.





Rozdział VI. O niektórych systemach wartości i wiążącym
się z nimi wartościowaniu 

1. Założenia

Mówiąc o wartościach wyrażanych w leksyce, nie można uciec od pytania o ich naturę. 
Językoznawstwo aksjologiczne zajmuje się zwykle wzniosłymi abstraktami1, ale można 
też uznać, że „wartościami nazywa się zwykle to, co ludzie cenią”, więc „całość życia 
ludzkiego dawałaby się opisać jako proces realizowania wartości”2. 

Będąc zwolennikiem tego poglądu, uznałem za nazwy wartości – nazwy tych wszyst-
kich cech, kategorii i zjawisk, które bez zdziwienia użytkowników języka polskiego 
można by umieścić w kontekście zdań: „Chciałbym bardzo mieć [coś]”, „Chciałbym 
bardzo być [takim, a nie innym]”, „Chciałbym bardzo, by stało się [to i to]”, „Chciałbym, 
by to i to stało się [takie]”. 

Wartości są fenomenami, których się pragnie i o które się zabiega, po wtóre, są feno-
menami, na których nam zależy bezpośrednio dla nich samych. Stąd nie zaliczam do 
nich osób i przedmiotów, one bowiem są tylko nośnikami wartości. Na przykład prag-
niemy mieć na ścianie obraz nie dlatego, bo jest kombinacją drewna, płótna i farby, lecz 
dlatego bo jest ładny lub dużo kosztuje, jest więc nośnikiem wartości estetycznych lub 
ekonomicznych. Albo inny przykład – pragniemy z kimś obcować, nie dlatego, że stano-
wi organizm ludzki o odpowiednich cechach biologicznych i gatunkowych, lecz dlatego 
bo jest pociągający (wartość witalna), sławny (wartość prestiżu), mądry (wartość po-
znawcza) itd. To samo – przy odpowiedniej zmianie bieguna aksjologicznego – dotyczy 
antywartości.

1 Przykładowo Jadwiga Puzynina w Języku wartości, Warszawa 1992 poświęca rozdziały leksemom: kła-
manie, kłamstwo, manipulacja, tolerancja, a w Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997 interesuje ją także: 
prawda, odwaga, dzielność, śmiałość, męstwo, przyjaźń; w zbiorze pod redakcją Jerzego Bartmińskiego 
i Małgorzaty Mazurkiewicz-Brzozowskiej: Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, t. 1, Lublin 
1993 osobne artykuły poświęcono wyrazom: wartość, pokora, pycha, prawda, miłosierdzie, cierpliwość, od-
powiedzialność, mądrość, twórczość, wolność, patriotyzm, obywatel, lud, wierzyć. Osobiście przyznaję się do 
inspiracji koncepcją „słów sztandarowych” [W. Pisarek: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, 
Kraków 2002], a w dalszej kolejności „symboli kolektywnych” [M. Fleischer: Problemy i hipotezy systemo-
wej teorii kultury, Wrocław 1994; idem: System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych, 
Wrocław 1996 i inne pozycje]. Językoznawstwem aksjologicznym zajmują się w Polsce liczni badacze, sto-
sunkowo aktualną bibliografi ę przynosi: J. Bartmiński: Miejsce wartości w językowym obrazie świata [w:] 
J. Bartmiński (red.): Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin 2003. Zob. także Bibliografi a ni-
niejszej rozprawy. 

2 A. Grzegorczyk: Próba treściowego opisu świata wartości i jej etyczne konsekwencje, Wrocław 1983, 
s. 18 i 37. Ostatecznie jednak badacz defi niuje wartość bardziej tradycyjnie. „Wyobrażenie lub ideę tego, co 
nas aktywizuje i ukierunkowuje nasze działanie, nazywamy wartością lub dobrem” – pisze na s. 19.
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Po drugie, należy pamiętać, że poza nieliczną grupą wyrazów oceniających ogólnie 
– nazwy wartości nie istnieją jako osobna klasa znaczeniowa. Leksemy oznaczające 
wartości oznaczają także wrażenia, cechy fi zyczne, procesy intelektualne lub emocjonal-
ne, zjawiska społeczne itd. Stąd sporządzenie słownika aksjologicznego wymaga innego 
ułożenia już niegdyś sklasyfi kowanego materiału leksykalnego3 – a zatem będziemy tu 
mówić o zbiorach wyrazów często już inaczej i w innym miejscu omawianych.

Po trzecie – wyciągnięte poniżej wnioski ilościowe będą miały wartość jedynie przy-
bliżoną, ponieważ z jednej strony wartościowanie w języku odbywa się nie tylko za po-
mocą stosownego doboru słownictwa, którego frekwencję w tekstach możemy policzyć, 
lecz także np. za pomocą różnych środków stylistycznych czy retorycznych, a z drugiej 
– ten sam wyraz zastosowany w różnych kontekstach może mieć funkcję oceniającą – 
lub jej nie mieć, co nie sprzyja dokładności liczenia. 

Po czwarte – przywołujemy wartości, nie tylko rozprawiając o nich, lecz używając 
słów, które są ich nośnikami, bez względu na miejsce w tekście tych słów, ich ważność 
w wywodzie, ich stosunek do tematu tekstu. 

Pomiar aksjologicznego nasycenia badanych grup tekstów, który zamierzam w tym 
i kolejnym rozdziale przeprowadzić, będzie polegać na właściwej kwalifi kacji oraz wy-
liczeniu frekwencji użyć ponad 3500 leksemów, które – z racji swego podstawowego, 
słownikowego znaczenia są powołane, by za ich pomocą a) nazywać zjawiska kojarzone 
z konkretnymi klasami wartości4 (lub antywartości): poznawczych, osobowości i cha-
rakteru, prestiżu, witalnych, estetycznych, ogólnych, odczuciowo-hedonistycznych, 
ekonomicznych; b) orzekać o nieobojętnej z aksjologicznego punktu widzenia naturze 
rzeczywistości, w której żyje człowiek. Dobierając wyrazy, uwzględniłem tylko przy-
miotniki oraz rzeczowniki – denotujące pojęcia ogólne, cechy i kategorie abstrakcyjne, 
instytucje i grupy. 

Pominąłem leksemy, oznaczające osoby i konkretne przedmioty, jak również wyspe-
cjalizowane czasowniki i przysłówki – interesowało mnie bowiem w tym miejscu nie to, 
czym się i jak bohaterowie tekstów (tzn. Dziewczyna, Fan, Metalowiec – postacie wpi-
sane w teksty, a nie osoby, o których w tekstach mowa) zajmują, kim są i kogo spotyka-
ją oraz jakie przedmioty wypełniają ich świat, lecz to, co o swoim świecie oni sądzą, jak 
zwykli go oceniać i interpretować. Te czynności wymagają zaś abstrakcyjnego myślenia 
i użycia odpowiedniego słownictwa, najlepiej z wierzchołka danego łańcucha hiponi-
miczno-hiperonomicznego. Ponadto – zgodnie z przyjętą zasadą – w wyliczeniach 
uwzględniałem tylko leksemy powtarzające się w każdej z grup tekstów przynajmniej 
dwa razy, a więc budujące konwencję.

W niniejszym rozdziale omówię panującą w interesujących mnie grupach pism ogól-
ną ocenę rzeczywistości, a następnie szczegółowo przedstawię trzy najciekawsze, moim 
zdaniem, systemy wartościowania, oparte na wartościach poznawczych, osoby i charak-
teru, oraz witalnych. Całościami, to jest układami systemów aksjologicznych w korpu-

3 Dlatego w rozdziale VII zostanie przedstawiona lista, przynosząca wyliczenie i klasyfi kację leksemów 
obsługujących – moim zdaniem – w interesujących mnie korpusach poszczególne systemy wartościowania.

4 Niniejsza klasyfi kacja jest przeformułowaniem tych zastosowanych w książkach: Jadwigi Puzyniny 
[A. Puzynina: Język wartości, Warszawa 1992, s. 40] i Andrzeja Grzegorczyka [A. Grzegorczyk: Próba treś-
ciowego opisu świata wartości i jej etyczne konsekwencje, Wrocław 1983, s. 41–43].
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sach czasopism dla dziewcząt, pism dla nastoletnich fanów muzyki pop, fanzinów dla 
metalowców – zajmę się w następnym rozdziale.

2. Ogólna ocena rzeczywistości

Nim przejdę do omawiania systemów, zajmę się pewną ich syntezą czy też kompilacją 
– która przejawia się w tekstach i dotyczy potocznej, ogólnej oceny rzeczywistości, 
w której człowiek funkcjonuje. Słownictwo, za pomocą którego najogólniej określa się 
bieg i warunki ludzkiego bytowania i prowadzi dyskusję o tym, czy nasz świat jest ogól-
nie dobry czy zły, czy nam się na nim źle czy dobrze żyje – można podzielić na dwa 
główne zbiory.

Po pierwsze, mam na myśli zbiór [A/B] aksjologicznie nienacechowanych określeń 
okoliczności życiowych (A/B.1: codzienność, egzystencja, egzystencjalny, epizod, epi-
zodzik, historia [ciąg wydarzeń], okoliczność, przetrwanie, przeżycie [przygoda], przy-
goda, sytuacja, warunki, wydarzenie, wypadek [sytuacja], zdarzenie, życie [jako histo-
ria], życiowy, żywot – frekwencja zbiorcza (736) {695} <352>) oraz zasad rządzących 
życiem (A/B.2: los, przeznaczenie, przypadek, przypadkowy, traf, zrządzenie (143) 
{100} <100>), które podlegają jednak wartościowaniu ogólnemu5.

Po drugie – zbiór określeń nacechowanych (kojarzonych pozytywnie – A, lub nega-
tywnie – B) o dość wyrazistych konotacjach, samo użycie których to określeń stanowi 
wskazówkę, jak może być oceniane zjawisko, nazwane danym wyrazem.

Używając tych pozytywnych, jakby zakłada się, że świat sprzyja nam ze względu na 
samą naturę rzeczywistości (A.1 – frekwencja łączna bez doliczenia ze zbioru A/B: (509) 
{737} <430>), gdyż:

– po pierwsze, panują w nim okoliczności sprzyjające (A.1.1: budowa [budowanie], 
okazja, okazjonalny, postęp, progresja, renesans, rozkwit, rozwój, samorealizacja, 
szczęście, szczęśliwy, szczęśliwszy, najszczęśliwszy – razem (243) {231} <178>); 

– po drugie, rządzi w nim życzliwy czynnik sprawczy (A.1.2: anielski, anioł, bóg, 
boży, raj, rajski, święty [przym.], najświętszy – razem (48) {108} <119>); 

– a po trzecie, człowiek z reguły wygrywa (A.1.3: dokonanie, łup, nagroda, nagro-
da-niespodzianka, niepokonany, osiągnięcie, powodzenie, przewaga, sukces, triumf, 
triumfalny, wygrana, wyróżnienie, zdobycie, zdobycz, zdobywanie, zwycięstwo, zwycię-
ski – razem (218) {398} <133>). 

Używając następnie niektórych ogólnych określeń: jakości życia, sytuacji, niektó-
rych cech człowieka i interakcji międzyludzkich, można intencjonalnie lub częściej nie-
intencjonalnie zaakcentować (lub nie) pogląd, że przeważa w świecie bezpieczeństwo 
i zgoda między ludźmi (A.2 – łącznie (1109) {768} <219>), gdyż: 

5 Ponieważ proporcja ocen typu „dobry – zły” w trzech badanych zbiorach wynosi: w prasie dla dziew-
cząt – 83%/17%; w młodzieżowych pismach muzycznych – 86%/14%; w fanzinach metalowych – 69%/31%, 
można uznać, że w przypadku zjawisk określanych wyżej wymienionymi słowami chodzi o korzystne wyda-
rzenia, sytuacje, losy w (730) {684} <312> wypadkach, o niekorzystne zaś – w (149) {111} <140>. Pierwszy 
szereg liczb zostanie na wykresie 13 i w tabeli 18 doliczony do kategorii: A.1. Sprzyjanie ze względu na na-
turę rzeczywistości, a drugi do kategorii B.1. Niesprzyjanie ze względu na naturę rzeczywistości. 
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– jest on pełen pokoju (A.2.1: bezkonfl iktowy, kompromis, pokój [zgoda], pokojowy 
[zgodny], porozumienie, sztama – razem (27) {19} <9>); 

– akceptacji (A.2.2: akceptacja, zaakceptowanie, pozwolenie, zgoda, zobowiązanie 
– razem (44) {31} <7>); 

– bezpieczeństwa (A.2.3: bezpieczeństwo, bezpieczny, zabezpieczenie, nieszkodliwy, 
ochrona, ochronny, ratunek, ratowanie, ratunkowy, schronienie, uratowanie, wybawie-
nie – razem (212) {109} <4>), a wśród ludzi panują 

– uczucia i namiętności pozytywne (A.2.4 – razem (826) {609} <199>), takie jak: 
życzliwość, przyjaźń, miłość i emocje jej pokrewne6. 

Do ogólnego zadowolenia z życia przyczynia się także poczucie wolności postępo-
wania i istnienia licznych możliwości (A.3 – razem (315) {269} <234>)7. 

Natomiast użycie określeń negatywnie aksjologicznie nacechowanych sugeruje 
wnioski przeciwstawne, te mianowicie, że rzeczywistość nam ze względu na swą naturę 
nie sprzyja (B.1 – łącznie, lecz bez doliczenia stosownych liczb ze zbioru A/B: (716) 
{624} <687>), gdyż: 

– przeważają w życiu wydarzenia negatywne (B.1.1: afera, cios [nieszczęście], kata-
strofa, katastrofalny, kłopot, kłopotliwy, kryzys, kryzysowy, niełatwy, problem, przeszko-
da, przeciwność, skandal, sprawa, tarapaty, tragedia, tragiczny, trudność, utrudnienie, 
trudny, trudniejszy, najtrudniejszy, wypadek [nieszczęście], zaburzenie, zagłada, zakłó-
cenie, zawód [niespełnienie] – razem (620) {524} <326>); 

– w świecie panują okoliczności niesprzyjające (B.1.2: destrukcja, fatalny, fatum, 
nieszczęście, nieszczęsny, nieszczęśliwy, pech, pechowy, piętno, pustka, zanik, zastój, 
zniszczenie – razem (56) {32} <40>); 

– rządzi nim nieżyczliwy czynnik sprawczy (B.1.3: demon, demoniczny, diabelstwo, 
diabelski, diaboliczny, diabeł, diabełek, diablątko, grzech, mrok, mroczny, mroczniejszy, 
najmroczniejszy, nieświęty, piekielny, piekło, piekiełko, szatan, szatański – razem (20) 
{49} <315>); 

– a człowiekowi zdarza się przegrywać (B.1.4: cena [niewyrażona pieniądzem], klę-
ska, krach, porażka, przegrany [przym.], utrata – razem (20) {19} <6>). 

Następnie, używając określonych słów – tak jakby się sugerowało, że w świecie 
przeważa [B.2] niezgoda między ludźmi, gdyż występują: 

– rywalizacja i gra w stosunkach międzyludzkich (B.2.1 – razem (413) {505} 
<173>)8; 

6 Chodzi o leksemy: w wypadku życzliwości [A.2.4.a]: nieobojętny, sentyment, sympatia [uczucie], sym-
patyczny, przesympatyczny, względy, więź, wzruszenie, wzruszony, życzliwość, życzliwy – łącznie (78) {55} 
<15>; w wypadku przyjaźni [A.2.4.b]: przyjaźń, przyjazny, przyjacielski, zaprzyjaźniony – razem (85) {51} 
<13>; w wypadku miłości i uczuć pokrewnych [A.2.4.c]: kochany [przym.], ukochany [przym.], zakochany 
[przym.], miłość, miłosny, miły [przym.], najmilszy, przemiły, milutki, romantyzm, romantyczny, ulubiony – 
razem (663) {503} <171>.

7 Konotują owo poczucie zwłaszcza dwie grupy leksemów, a konkretnie: wolność postępowania [A.3.1]: 
dostęp, dostępny, przystępny, niezależność, niezależny, nieograniczony, niepodległość, prawo, swoboda, 
swobodny, tolerancja, tolerancyjny, wolność, wolny [swobodny], pozwolenie, uwolnienie, uwolnienie się, 
zwolnienie [uwolnienie], dobrowolny, dowolny – razem (234) {195} <158>; możliwości [A.3.2]: ewentual-
ność, ewentualny, możliwość, możliwy, niewykluczony, wszechmogący – razem (81) {74} <76>.

8 Konkretnie chodzi o leksemy tworzące dwie grupy. Pierwszą – B.2.1.a: rywalizacja, razem (351) {418} 
<147> – tworzą: akcja, atut, fi nał, fi nałowy, gratka, konkurencja, konkurs, konkursowy, ocena, pogotowie 
[stan], punktacja, rywalizacja, stawka, szansa, wyzwanie, pogoń, pojedynek, polowanie, pościg, przełom, 



131

– wojna i gwałtowne nieporozumienia (B.2.2 – razem (272) {462} <323>), a w tych 
ramach: wojna, przemoc, niezgoda, przestępstwo9. 

Wśród groźnych zjawisk można też wymienić: niebezpieczeństwo (B.2.3: alarm, 
groźba, groźny, groźniejszy, karkołomny, najgroźniejszy, niebezpieczeństwo, niebez-
pieczny, pułapka, szkodliwość, szkodliwy, ryzyko, ryzykowny, zagrożenie – razem (94) 
{63} <42>); stawianie żądań (B.2.4: wymaganie, żądanie, żądny, życzenie – razem (35) 
{50} <18>); sprzeciwy (B.2.5: bunt, opór, przeciwny, sprzeciw – razem (12) {25} <21>); 
odbieranie życia (B.2.6: aborcyjny, jatki, masakra, masakryczny, morderstwo, morder-
czy, rzeź, rzeźnia, samobójczy, samobójstwo, zabicie, zabijanie, zabójstwo, zabójczy, 
zamordowanie – razem (19) {43} <89>); oraz to, że ludzie żywią do siebie uczucia 
i namiętności negatywne (B.2.7: (152) {97} <146>), takie jak: nieżyczliwość, agresja, 
zazdrość itd.10.

Na koniec można się też obawiać, że w świecie występuje defi cyt wolności (B.3. – 
łącznie (214) {191} <189>), czyli albo ogólnie brak jest wolności postępowania (B.3.1: 
dyskryminacja, fanatyczny, fanatyzm, nietolerancja, niewola, zależny, uzależnienie – ra-
zem (8) {9} <9>), albo mają miejsce konkretne ograniczenia wolności (B.3.2: dyscypli-
na, zdyscyplinowany, kara, karalny, karny [przym.], komenda, kontrola, limitowany, 
mus [przymus], niedostępny, obowiązek, obowiązkowy, ograniczenie, ograniczony, 
ostrzeżenie, polecenie [nakaz], reguła, szlaban [zakaz], tabu, upomnienie, wezwanie, 
zakaz, zakazany, zasada, zobowiązanie, żądanie – razem (172) {153} <150>), albo wy-
stępuje ograniczenie możliwości (B.3.3: konieczność, konieczny, niemożliwość, niemoż-
liwy, niemożność, nieosiągalny, nieuchronny – razem (34) {29} <30>). 

Sumując frekwencję wszystkich interesujących nas tu grup leksemów, zarówno na-
cechowanych, jak i nienacechowanych (nienacechowane zostały wliczone do rubryk 
A.1, B.1), można stwierdzić, że Dziewczyna, Fan w o wiele większym stopniu są opty-
mistami (A > B) niż pesymistami, a Metalowiec – zawołanym pesymistą (B > A). Na 
powody wskazuje wykres 1311, którego uzupełnieniem jest tabela 18. 

reakcja, rekord, rekordowy, wyczyn, wyścig, wyścigowy, zadanie; na drugą – B.2.1.b: gra, razem (62) {87} 
<18> – składają się: gra [działanie realne], gierka, partia [gry], rozgrywka. 

9 Podaję skład tematycznych grup: 
B.2.2.a: wojna: atak, batalia, bitwa, bój, front, kampania, konspiracja, natarcie [atak], obrona, obronny, pod-
bój, rewolucja, starcie, szturm, walka, waleczny, wojna, wojenny, zmaganie – razem (100) {175} <126>; 
B.2.2.b: przemoc: bójka, broń, dym [bójka, zadyma], mordobicie, napierdalanie [bójka], przemoc, rozpierdol 
[bójki, zadymy], rozróba, zadyma, zajście – razem (15) {53} <44>;
B.2.2.c: niezgoda: awantura, groźba, pogróżka, intryga, ironia, ironiczny, kłótnia, konfrontacja, konfl ikt, kon-
fl iktowy, kontrowersja, kontrowersyjny, krytyka, krytyczny, lekceważenie, nieporozumienie, niezgoda, obraza, 
polemika, pretensja, presja, prowokacyjny, spięcie [nieporozumienie], spór, spisek, szyderczy, wybryk, wy-
rzut, zaczepka, zamach, zamieszanie, zarzut, zgrzyt [nieporozumienie], zmowa – razem (126) {178} <94>;
B.2.2.d: przestępstwo (bez morderstwa): chuliganka [chuliganienie], chuligaństwo, chuligański, gwałt, kra-
dzież, krojenie, kryminalny, napad, oszustwo, pobicie, porwanie, przekręt, przestępstwo, przestępczy, rozbój, 
rozbójniczy, zbrodnia, złodziejstwo – razem (31) {56} <59>.

10 Chodzi o następujące leksemy i ich zbiorcze frekwencje: B.2.7.a: nieżyczliwość, tj.: nienawiść, nie-
życzliwy, wrogi – w sumie (4) {11} <62>; B.2.7.b: agresja, tj.: agresja, agresywny, gniew, wściekłość, wście-
kły, złość – razem (63) {56} <64>; B.2.7.c: zazdrość, tj.: zawiść, zazdrość, zazdrosny – razem (71) {17} <14>; 
B.2.7.d: inne negatywne nakierowanie emocji, tj.: ignorowanie, obojętność, obojętny, obrzydzenie, odraza, 
wstręt – razem (14) {13} <6>. 

11 Uwaga, z liczbami 4 i 8 na osi poziomej nie wiążą się żadne dane. Pozostają na wykresie ze względów 
grafi cznych i technicznych.
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Wynika z nich, że nasi „bohaterowie” uważają się za nieskrępowanych i wolnych 
w mniej więcej równym stopniu (A.3 we wszystkich trzech wypadkach lekko większe 
od B.3), natomiast różnią się poglądem na temat natury stosunków panujących między 
ludźmi.

Dziewczyna widzi częściej zgodę i wzajemną życzliwość niż brak zgody i wrogość 
(A.2 > B.2) – więc i natura świata wydaje jej się pozytywna (A.1 > B.1), a jeśli coś ją 
bardziej niepokoi, to jedynie życiowe kłopoty i trudności (B1.1) – w rzeczywistości 
pism dla dziewcząt mało jest śmierci i rządzącego światem zła.

Fan jest świadom niezgody między ludźmi (B.2 > A.2 i to wyraźnie), lecz ją akcep-
tuje – uznaje świat za życzliwy, jest wręcz huraoptymistą (A.1 dwukrotnie większe od 
B.1). „Bravo” i „Popcorn” wychowują prawdziwe „tygrysy”, które w dorosłym życiu 
będą się bić o pieniądze i wpływy.

Metalowiec także uważa, że niezgoda jest codziennością (B.2 > A.2 – w jego świecie 
wrogość zdarza się aż trzy razy częściej niż zgoda), lecz tej konstatacji towarzyszą inne, 
niewesołe poglądy ontologiczne (B.1 > A.1). Zdaniem Fana, ludzie walczą w dobrym 
świecie, według Metalowca – walczą w świecie złym. Zatem sądzę, że ten drugi nie 
akceptuje „wyścigu szczurów”, tak radującego Fana, i tym samym np. pogarsza swoją 
sytuację w szkole, która wszak pielęgnuje rywalizację między uczniami, zwłaszcza 
przez system oceniania.

Z kolei nieco inaczej wykorzystując dane liczbowe, można sporządzić szczegółowy 
ranking zagrożeń, których mają prawo się obawiać nasi medialni bohaterowie, ponieważ 
są obecne w ich światach. 

Wykres 13. Poziom życzliwości świata (1, 2, 3), pokoju (5, 6, 7) i wolności (9, 10, 11) w słownictwie 
prasy dla dziewcząt (1, 5, 9), komercyjnych, młodzieżowych pism muzycznych (2, 6, 10), fanzinów 

metalowców (3, 7, 11)
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Lokując najpoważniejsze zagrożenia na początkach list, można się przekonać, że 
w świecie medialnej Dziewczyny należy się obawiać kolejno: B.1.1. okoliczności nega-
tywnych (kłopotów i trudności) (620); B.2.1.a. rywalizacji (351); B.3.2. ograniczeń wol-
ności (172); B.2.2.c. niezgody (126); B.2.2.a. wojny (100); B.2.3. niebezpieczeństw 
(94); B.2.7.c. zazdrości (71); B.2.7.b. agresji (63); B.2.1.b. gry (62); B.1.2. panowania 
okoliczności niesprzyjających (jak pech i nieszczęście) (56); B.3.3. braku możliwości 
(34); B.2.2.d. przestępstw (31); B.1.3. rządów nieżyczliwego czynnika sprawczego (dia-
bła i zła) (20); B.2.6. odebrania życia (19); B.2.2.b. przemocy (15); B.3.1. braku wolno-
ści (8).

Na Fana w jego świecie będą czyhać: B.1.1. okoliczności negatywne (kłopoty i trud-
ności) {524}; B.2.1.a. rywalizacja {418}; B.2.2.a. wojna {175}; B.3.2. ograniczenia 
wolności {153}; B.2.2.c. niezgoda {178}; B.2.3. niebezpieczeństwo {63}; B.2.1.b. gra 
{87}; B.2.7.b. agresja {56}; B.2.2.d. przestępstwo {56}; B.2.2.b. przemoc {53}; B.2.6. 
odbieranie życia {43}; B.1.3. rządy nieżyczliwego czynnika sprawczego (diabeł i zło) 
{49}; B.1.2. panowanie okoliczności niesprzyjających (pech i nieszczęście) {32}; B.3.3. 
brak możliwości {29}; B.2.7.c. zazdrość {17}; B.3.1. brak wolności {9}.

Kłopoty Metalowca mogą zaś być spowodowane: B.1.1. okolicznościami negatyw-
nymi (tj. kłopotami i trudnościami) <326>; B.1.3. rządami nieżyczliwego czynnika 
sprawczego (diabła i zła) <315>; B.3.2. ograniczeniami wolności <150>; B.2.1.a. rywa-
lizacją <147>; B.2.2.a. wojną <126>; B.2.2.c. niezgodą <94>; B.2.6. odbieraniem życia 
<89>; B.2.7.b. agresją <64>; B.2.2.d. przestępstwami (tu liczonymi bez morderstwa) 
<59>; B.2.2.b. przemocą <44>; B.2.3. niebezpieczeństwem <42>; B.1.2. panowaniem 

Kategorie pozytywne [A = A.1+A.2+A.3 = (2663) {2458} 
<1195>] lub negatywne [B = B.1+B.2+B.3 

= (2076) {2171} <1828>]

Dziewczyna – oś 
pozioma: 1, 5, 9

Fan – oś pozioma: 
2, 6, 10

Metalowiec – oś 
pozioma: 3, 7, 11

A.1. Sprzyjanie ze względu na naturę rzeczywistości 
(pierwsze 3 kolumny wykresu od lewej – góra; oś 
pozioma 1, 2, 3 „+”)

509 + 730 (tj. 83% 
A/B) = 1239 [oś 1+]

737 + 684 (tj. 86% 
A/B) = 1421 [oś 2+]

430 + 312 (tj. 69% 
A/B) = 742 [oś 3+]

B.1. Niesprzyjanie ze względu na naturę 
rzeczywistości (pierwsze 3 kolumny wykresu od 
lewej – dół; oś pozioma 1, 2, 3 „–”)

716 + 149 (tj. 17% 
A/B) = 865 [oś 1 –]

624 + 111 (tj. 14% 
A/B) = 735 [oś 2 –]

687 + 140 (tj. 31% 
A/B) = 827 [oś 3 –]

A.2. Bezpieczeństwo i zgoda między ludźmi
 (drugie 3 kolumny wykresu od lewej – góra; 
oś pozioma 5, 6, 7 „+”) 1109 [oś 5 +] 768 [oś 6 +] 219 [oś 7 +]

B.2. Brak bezpieczeństwa i niezgoda między ludźmi 
(drugie 3 kolumny wykresu od lewej – dół; 
oś pozioma 5, 6, 7 „–”) 997 [oś 5 –] 1245 [oś 6 –] 812 [oś 7 –]

A.3. Wolność postępowania i liczne możliwości 
(trzecia od lewej trójka kolumn wykresu – góra; oś 
pozioma 9, 10, 11 „+”) 315 [oś 9 +] 269 [oś 10 +] 234 [oś 11 +]

B.3. Brak wolności postępowania i niewielkie 
możliwości (trzecia od lewej trójka kolumn 
wykresu – dół; oś pozioma 9, 10, 11 „–”) 214 [oś 9 –] 191 [oś 10 –] 189 [oś 11 –]

Tabela 18. Całościowa ocena świata wynikająca z frekwencji wybranego słownictwa trzech prób
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okoliczności niesprzyjających (jak pech i nieszczęście) <40>; B.3.3. brakiem możliwo-
ści <30>; B.2.1.b. grą <18>; B.2.7.c. zazdrością <14>; B.3.1. brakiem wolności <9>.

Jeśli sporządziliśmy ranking zagrożeń, to jego koniecznym uzupełnieniem jest lista 
okoliczności sprzyjających. 

W szczególności, w walce z życiowymi niepowodzeniami Metalowiec może liczyć 
na panujące w jego świecie: A.1.1. okoliczności sprzyjające (szczęście, okazja itd.) 
<178>; A.3.1. wolność postępowania (np. wolność, niezależność, dostęp) <158>; A.1.3. 
na to, że człowiek z reguły wygrywa (zwycięstwo, sukces) <133>; A.1.2. że rządzi 
w świecie życzliwy czynnik sprawczy (bóg, anioł) <119>; A.2.4.c. jest obecna miłość 
i uczucia pokrewne <171>; A.3.2. mogą się pojawić możliwości <76>. W mniejszym 
stopniu ochronić go mogą: A.2.4.a. życzliwość <15>; A.2.4.b. przyjaźń <13>; A.2.1. 
pokój <9>; A.2.2. akceptacja <7>; A.2.3. bezpieczeństwo <4>. 

Fan może liczyć na: A.2.4.c. miłość i uczucia pokrewne {503}; A.1.3. wygraną 
{398}; A.1.1. panowanie okoliczności sprzyjających {231}; A.3.1. wolność postępowa-
nia {195}; A.2.3. bezpieczeństwo {109}; A.1.2. rządy życzliwego czynnika sprawczego 
{108}; A.3.2. możliwości {74}; A.2.4.a. życzliwość {55}; A.2.4.b. przyjaźń {51}; A.2.2. 
akceptację {31}; A.2.1. pokój {19}. 

Dziewczyna liczy na: A.2.4.c. miłość i podobne uczucia (663); A.1.1. okoliczności 
sprzyjające (243); A.3.1. wolność postępowania (234); A.1.3. wygraną (218); A.2.3. bez-
pieczeństwo (212); A.2.4.b. przyjaźń (85); A.3.2. możliwości (81); A.2.4.a. życzliwość 
(78); A.1.2. rządy życzliwego czynnika sprawczego (48); A.2.2. akceptację (44); A.2.1. 
pokój (27). 

3. Wartości i antywartości poznawcze

Tworzą one system niewątpliwie najbardziej rozwinięty. Ponadto pokrywa się on (w za-
kresie wyznaczonym przez abstrakcyjne rzeczowniki i przymiotniki) z możliwościami 
leksykalnego ujęcia ludzkiego myślenia. Myślenie i poznanie są tak cennymi dla czło-
wieka dziedzinami – że nieomal wszystko, co nie jest w ich ramach anatomią – stanowi 
wartość lub antywartość.

Z tego też powodu można interpretację poniżej podanego schematu potraktować jako 
uzupełnienie rozdziału III tej książki. Rozpocznę od prezentacji stosownego słownictwa 
wraz z jego uogólnioną frekwencją.

I. WARTOŚCI I ANTYWARTOŚCI POZNAWCZO-INTELEKTUALNE (2900) 
{2842} <3224> \4450,62\ [śr. 3354,155]

I.A. Walory poznawcze (2375) {2393} <2608> \3964,01\:

I.A.1. Godny obiekt poznania i jego cechy (230) {299} <419> \332,19\:
I.A.1.1. Możność wzbudzenia woli poznawczej przez obiekt (178) {225} <304> 
\131,63\:
ciekawy [przym.], ciekawszy, najciekawszy, arcyciekawy, ciekawostka, interesu-
jący, intrygujący, niebanalny, paradoks, tajemnica, tajemniczość, tajemniczy, ta-
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jemny, zagadka, zagadkowy; 
I.A.1.2. Inne rodzaje obiektów i cechy ułatwiające ich poznanie (52) {74} 
<115> \200,56\:
charakterystyczny, czytelny, dosłowny, jasny [zrozumiały], kwestia, oczywisty, 
spektakularny, wyraźny, zagadnienie, zrozumiały.

I.A.2. Należyte poznawanie (575) {527} <566> \736,12\:
I.A.2.1. Wola poznawcza (66) {36} <48> \40,14\: 
ciekawość, zainteresowanie;
I.A.2.2. Władze poznawcze (103) {102} <141> \153,05\: 
geniusz, intelekt, inteligencja [cecha], intelektualny, intuicja, mądrość, myśl, ro-
zum, spostrzegawczość, umysł, umysłowy;
I.A.2.3. Dobra jakość rozumowania (406) {389} <377> \543,93\, a w tym:

I.A.2.3.a. czynności myślowe i ich bezpośrednie skutki (289) {273} <301> 
\319,10\: 
koncept, myślenie, namysł, pomysł, przemyślenie, rozmyślanie, wymyślanie 
[tj. obmyślanie], medytacja, medytacyjny, nawiązanie, nawiązywanie, 
obserwacja, poznanie, poznawczy, refl eksja, rozpoznanie, rozpoznawczy, 
rozważanie, skojarzenie, uwaga [nakierowanie świadomości], wspomnie-
nie, zapamiętanie, zastanowienie, zrozumienie; 
I.A.2.3.b. uczenie się (60) {52} <4> \30,34\:
nauka [uczenie, uczenie się], nauczenie się, uczenie się, opanowanie [na-
uczenie się], wkuwanie;
I.A.2.3.c. wysoka jakość podmiotów poznawczych oraz rozumowania i in-
nych czynności poznawczych (57) {64} <72> \194,49\:
dociekliwy, genialny, inteligentny, najinteligentniejszy, logika, logiczny, 
mądry, mądrzejszy, myślący, naukowy, nieomylny, obiektywizm, obiektyw-
ność, obiektywny, racjonalny, realizm, realistyczny, ścisłość, ścisły, wnikli-
wy, wysublimowany.

I.A.3. Brak przeszkód w poznaniu i zasadniczo wiarygodne źródła wiedzy (335) 
{384} <213> \525,60\, a w tym: 

I.A.3.1. Źródła nieintencjonalne (155) {161} <98> \180,21\: 
inspiracja [natchnienie], natchnienie, natchniony, objaw, olśnienie, oznaka, prze-
jaw, sygnał, symptom, ślad, trop, wyraz [przejaw], wyznacznik, zmysł, znak; 
I.A.3.2. Źródła o nieokreślonej intencjonalności (115) {130} <77> \277,96\:
dane, historyjka, info, informacja, informacyjny, metafora, nowina, serwis [infor-
macyjny], symbol, symboliczny, wieść [rzecz.], zwiastun [informacja];
I.A.3.3. Źródła intencjonalne (65) {93} <38> \67,44\:
opowieść, opowiastka, oświadczenie, spostrzeżenie, uwaga [stwierdzenie], wy-
znanie [zwierzenie], zapowiedź, zastrzeżenie.

I.A.4. Dobry wynik poznawania (775) {790} <1063> \1914,12\: 
I.A.4.1. Poprzedzający wynik ostateczny (340) {310} <483> \936,23\, a w tych 
ramach:

I.A.4.1.a. wstępne cząstkowe (161) {152} <330> \403,70\: 
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domysł, opinia, podsumowanie, pogląd, przekonanie [pogląd], przypusz-
czenie [hipoteza], sformułowanie, stwierdzenie, teza, hipoteza, twierdze-
nie, ujęcie [myślowe lub obrazowe], wiara [przekonanie], wniosek, założe-
nie [przesłanka], zamysł, zdanie [wypowiedź, pogląd]; 
I.A.4.1.b. wstępne całościowe (17) {40} <117> \219,63\:
doktryna, idea, ideologia, ideologiczny, koncepcja, przekaz [idea, informa-
cja], przesłanie [idea], światopogląd, teoria, teoretyczny, wizja;
I.A.4.1.c. stanowiące weryfi kację (162) {118} <36> \312,90\:
analiza, argument, badanie, dowód, eksperyment, eksperymentalny, inter-
pretacja, potwierdzenie, sprawdzian, sprawdzenie, świadectwo, test, psy-
cho test/psychotest, weryfi kacja;

I.A.4.2. Stanowiące wynik ostateczny (435) {480} <580> \977,89\, a w ich ra-
mach:

I.A.4.2.a. ostateczne wyniki cząstkowe (56) {127} <143> \205,07\: 
charakterystyka, fakt, objaśnienie, wyjaśnienie, opis, realia, szczegół, usta-
lenie, wytłumaczenie;
I.A.4.2.b. ostateczne wyniki całościowe (379) {353} <437> \772,82\:
doświadczenie [wiedza], istota [sedno], kwintesencja, meritum, meryto-
ryczny, nauka [wiedza o], nauczka, odkrycie, orientacja [rozeznanie], 
praktyka [kategoria], problematyka, poczucie, pojęcie, prawda [rzecz.], ra-
cja, rozeznanie, sedno, sens, sensowny, słuszność, słuszny, świadomość, 
świadomy, treść, umiejętność, wgląd, wiedza, wykrycie, wynalazek, wyna-
lezienie, znaczenie [sens]. 

I.A.5. Należyte cechy posiadanej wiedzy, jej podmiotu i przedmiotu (286) {267} 
<258> \314,73\:
autentyczny, doświadczony, jednoznaczny, kompetentny, murowany [pewny], niewątpli-
wy, odkrywczy, pewność, pewny/pewien, pewniejszy, prawdopodobieństwo, prawdopo-
dobny, prawdziwy, najprawdziwszy, przekonywający, realność, realny, rzeczywistość, 
rzeczywisty, szczegółowy, świadomy, wiarygodny, znajomy [przym.].

I.A.6. Naukowe dziedziny wiedzy (174) {126} <89> \141,25\:
astronomia, astronomiczny, biografi a, biografi czny, autobiografi a, biologia, biologicz-
ny, biodynamiczny, chemia, chemiczny, cybernetyczny, ekologia, ekologiczny, ekono-
miczny, fi lozofi a, fi lozofi czny, fi zyka, geografi a, geografi czny, historia [wiedza o prze-
szłości], historyczny, homeopatia, matematyka, matma, medycyna, medyczny, 
pedagogiczny, polonistyka, psychologia, psychologiczny, psychoedukacja, socjologia, 
socjologiczny, statystyka, statystyczny, zielarski, ziołolecznictwo.

I.B. Brak walorów poznawczych (525) {449} <616> \486,61\:

I.B.1. Niegodny obiekt poznania i jego cechy (118) {132} <171> \119,67\, a w tym:
I.B.1.1. Niemożność wzbudzenia ciekawości przez obiekt (12) {8} <25> \9,09\: 
banalny, farmazony, głupota [coś głupiego], głupstwo, pierdoła [coś głupiego];
I.B.1.2. Inne rodzaje obiektów i cechy utrudniające poznanie (106) {124} <146> 
\110,58\:
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absurd, absurdalny, bezsens, dziwny, najdziwniejszy, dziwaczny, zadziwiający, 
kulisy, podtekst, przenośny, sekret, sekretny, skryty, najskrytszy, nieokreślony, 
niewiadomy, nieznajomy [przym.], niepojęty, nieprzewidywalny, nieprzewidzia-
ny, nieznane, nieznany, niezrozumiały, symboliczny, tajny, tajnik.

I.B.2. Złe poznawanie (107) {86} <239> \97,14\, a w szczególności: 
I.B.2.1. Niska wola poznawcza (często rzutowana na przedmiot) (36) {27} <44> 
\10,23\:
nieciekawy, nuda, nudy, nudny, znudzony;
I.B.2.2. Nieposiadanie władz poznawczych (wrodzone lub nabyte) (39) {35} 
<162> \35,59\: 
bezkrytyczny, bezmózgi, bezmózgowy, bezmyślny, debilizm, debilny, durny, głu-
pawy, głupi [przym.], najgłupszy, głupkowaty, głupota [cecha], jebnięty [głupi, 
zwariowany], pojebany [głupi, wariacki], idiotyczny, kretyński, naiwność, naiwny, 
niedoświadczony, niemądry, nieznane, nieznany, niezrozumiały, niezrozumienie, 
pierdolec [głupota, wariactwo], pierdolnięty [głupi, zwariowany], tępy [głupi]; 
I.B.2.3. Słaba jakość rozumowania (32) {24} <33> \51,32\:
bezpodstawny, błąd, błędny, pomyłka, powierzchowny.

I.B.3. Istnienie przeszkód w poznaniu i niewiarygodne źródła wiedzy (60) {65} <71> 
\47,95\, a w tym: 

I.B.3.1–3. Niewiarygodne źródła wiedzy (29) {44} <36> \25,33\: 
fi kcja, mit, plotka, ploteczka, pogłoska, słuch [wieść];
I.B.3.4. Istnienie przeszkód w poznawaniu (31) {21} <35> \22,62\:
bajer, gadka, pozór, pozorny, pretekst, przesąd, przesądny, wymówka, wymysł.

I.B.4. Negatywny wynik poznawania (91) {70} <68> \104,16\:
I.B.4.1. Poprzedzający wynik ostateczny [mogący być punktem wyjścia do po-
wtórnych prób zrozumienia] (64) {42} <37> \76,35\:
schemat, stereotyp, szkic, szablon, wątpienie, wątpliwość, zwątpienie, zdezorien-
towany, zdumienie, zdumiony, zdziwienie; 
I.B.4.2. Negatywne skutki działań poznawczych stanowiące wynik ostateczny 
[całkowite] (27) {28} <31> \27,81\: 
bzdura, bzdurny, niejasność, nieprawda/nieprawda!, nieprawdziwy, gówno praw-
da, nieświadomość, nieświadomy, zapomnienie, złudzenie.

I.B.5. Nieodpowiednie cechy posiadanej wiedzy (24) {25} <35> \97,53\:
dwuznaczny, niepewność, niepewny, nieprawdopodobny, niewiarygodny, ogólny, rzeko-
my, schematyczny, subiektywny, wątpliwy.

I.B.6. Nienaukowe dziedziny wiedzy (125) {71} <32> \20,16\: 
alchemia, astrologia, czar [magia], czarodziejski, feng-shui, horoskop, magia, magiczny, 
okultyzm, okultystyczny, radiestezja, wróżba, wróżenie, wróżbiarski.
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Podsumowanie ogólnych wyników stanowi tabela 1912, której ilustracją i uzupełnie-
niem jest wykres 14.

W wypadku pozycji I.A.1/I.B.1, jeśli dane z Kjp PWN uznamy za standard, okaże 
się, że słów: charakterystyczny, ciekawy [przym.], arcyciekawy, ciekawostka, czytelny, 
dosłowny, jasny [zrozumiały], interesujący, intrygujący, kwestia, niebanalny, oczywisty, 
paradoks, spektakularny, tajemnica, tajemniczość, tajemniczy, tajemny, wyraźny, zagad-
ka, zagadkowy, zagadnienie, zrozumiały [I.A.1] ponadprzeciętnie często zwykł używać 
Metalowiec, dając tym poznać, że dla niego w większym stopniu niż dla innych świat 
jest ciekawy i możliwy do poznania. Natomiast określeń sugerujących bezsens lub nie-
jasność [I.B.1] typu: absurd, absurdalny, banalny, bezsens, dziwaczny, dziwny, farmazo-
ny, głupota [coś głupiego], głupstwo, kulisy, nieokreślony, niepojęty, nieprzewidywalny, 
nieprzewidziany, niewiadomy, nieznajomy [przym.], nieznane, nieznany, niezrozumiały, 
pierdoła [coś głupiego], podtekst, przenośny, sekret, sekretny, skryty, symboliczny, tajny, 
tajnik, zadziwiający – wszyscy nasi medialni bohaterowie używają z podobnym natęże-
niem.

Zaufanie do swoich umiejętności poznawczych [I.A.2/1.B.2] nasze medialne osobo-
wości mają różne: Metalowiec – najmniejsze, gdyż jego zdaniem rzetelność w poznawa-
niu [I.A.2] zdarza się tylko dwa razy częściej niż błąd [I.B.2]. Nie dziwi to o tyle, że 
praktycznie się nie uczy (łączna frekwencja I.A.2.3.b: nauczenie się, nauka [uczenie, 
uczenie się], uczenie się, opanowanie [nauczenie się], wkuwanie – w jego wypadku jest 
bardzo niska), a ponadto widzi wokół siebie rekordowo dużo głupoty (bezkrytyczny, bez-
mózgi, bezmózgowy, bezmyślny, debilny, debilizm, durny, głupawy, głupota [cecha], 
głupi [przym.], głupkowaty, idiotyczny, jebnięty [głupi], pojebany [głupi], kretyński, na-
iwność, naiwny, nieciekawy, niedoświadczony, niemądry, niezrozumienie, nuda, nudy, 
nudny, znudzony, pierdolec [głupota], pierdolnięty [głupi], tępy [głupi] – I.B.2.2 i I.
B.2.3). 

12 Użyto skrótu: poz. – poziomy.

Korpusy:

Obiekt poznania Jakość 
poznawania Wiarygodność Wynik Cechy wiedzy Dziedziny 

wiedzy

I.A.1. Godny 
obiekt poznania

I.A.2. Należyte 
poznawanie

I.A.3. 
Wiarygodny

I.A.4. Dobry 
wynik poznania

I.A.5. Należyte 
cechy wiedzy

I.A.6. Naukowe 
dziedziny 

wiedzy
Dziewczyna
Na osi poz.:

(230) 
+1

(118) 
–1

(575) 
+5

(107) 
–5

(335) 
+9

(60) 
–9

(775) 
+13

(91) 
–13

(286) 
+17

(24) 
–17

(174) 
+21

(125) 
–21

Fan
Na osi poz.:

{299} 
+2

{132} 
–2

{527} 
+6

{86} 
 –6

{384} 
+10

{65}
–10

{790} 
+14

{70} 
–14 

{267} 
+18

{25} 
–18

{126} 
+22

{71} 
–22

Metalowiec
Na osi poz.:

<419> 
+3

<171> 
–3

<566> 
+7

<239> 
–7

<213> 
+11

<71> 
–11

<1063> 
+15

<68> 
–15 

<258> 
+19

<35> 
–19

<89> 
+23

<32> 
–23

Zwykły Polak
Na osi poz.:

\332\  
+4

\120\ 
–4

\736\ 
+8

\97\ 
 –8

\526\ 
+12

\48\ 
–12

\1914\ 
+16

\104\ 
–16

\314\ 
+20

\98\ 
–20

\141\ 
+24

\20\ 
–24

I.B.1. Niegodny 
obiekt poznania 

I.B.2. Złe 
poznawanie 

I.B.3. 
Niewiarygodny

I. B.4. 
Negatywny 

wynik 

I.B.5. Nieodpo-
wiednia
 wiedza 

I.B.6. 
Nienaukowe 

dziedziny 

Tabela 19. Wartości i antywartości poznawcze
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Fan i Dziewczyna zaufanie do swej woli [I.A.2.1] oraz władz poznawczych (I.A.2.2 
– np. ciekawość, geniusz, intelekt, inteligencja [cecha], intelektualny, intuicja, mądrość, 
myśl, rozum, spostrzegawczość, umysł, umysłowy, zainteresowanie) prezentują mniej 
więcej dwukrotnie częściej niż jego brak (I.B.2.1 oraz I.B.2.2), ale i tak w prasie mło-
dzieżowej określenia procesów myślowych, udanych i nieudanych, są dużo rzadsze niż 
w Kjp PWN (patrz I.A.2.3 – dociekliwy, genialny, inteligentny, koncept, logiczny, logi-
ka, mądry, medytacja, medytacyjny, myślący, myślenie, namysł, przemyślenie, rozmyśla-
nie, wymyślanie [obmyślanie], naukowy, nawiązanie, nawiązywanie, nieomylny, obiek-
tywizm, obiektywność, obiektywny, obserwacja, pomysł, poznanie, poznawczy, racjonalny, 
realistyczny, realizm, refl eksja, rozpoznanie, rozpoznawczy, rozważanie, skojarzenie, 
ścisłość, ścisły, uwaga [nakierowanie świadomości], wnikliwy, wspomnienie, wysubli-

Wykres 14. Wartości i antywartości poznawcze w pismach dla dziewcząt (D. – 1, 5, 9, 13, 17, 21), 
fanów (F. – 2, 6, 10, 14, 18, 22), metalowców (M. – 3, 7, 11, 15, 19, 23) oraz w Kjp PWN (ZP. – 4, 8, 12, 
16, 20, 24) dotyczące: obiektu poznania – 1, 2, 3, 4; jakości poznawania – 5, 6, 7, 8; wiarygodności – 
9, 10, 11, 12; wyniku – 13, 14, 15, 16; cech wiedzy – 17, 18, 19, 20; dziedzin wiedzy – 21, 22, 23, 24
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mowany, zastanowienie, zapamiętanie, zrozumienie oraz I.B.2.3 – bezpodstawny, błąd, 
błędny, pomyłka, powierzchowny).

Sukces poznawczy zależy jednak nie tylko od tego, czy podmiot jest ciekaw świata 
i umie myśleć. Rolę grają też źródła, ich wiarygodność, dostępność [I.A.3/I.B.3]. 
Bohaterowie prasy młodzieżowej zwykli się raczej zdawać na działalność innych (dane, 
historyjka, info, informacja, informacyjny, metafora, nowina, opowiastka, opowieść, 
oświadczenie, serwis [informacyjny], spostrzeżenie, symbol, symboliczny, uwaga [stwier-
dzenie], wieść [rzecz.], wyznanie [zwierzenie], zapowiedź, zastrzeżenie, zwiastun [infor-
macja] – I.A.3.2), niż szukać ich samodzielnie, czy liczyć na własną intuicję (inspiracja 
[natchnienie], natchnienie, natchniony, objaw, olśnienie, oznaka, przejaw, sygnał, symp-
tom, ślad, trop, wyraz [przejaw], wyznacznik, zmysł, znak – I.A.3.1), przy czym problem 
źródeł w ogóle interesuje ich dwa razy mniej niż Zwykłego Polaka. Najmniej nad źród-
łami informacji zastanawia się Metalowiec. Problem niewiarygodnych źródeł wiedzy 
(fi kcja, mit, plotka, ploteczka, pogłoska, słuch [wieść] – I.B.3.1–3) lub informacji jawnie 
fałszywych (bajer, gadka, pozór, pozorny, pretekst, przesąd, przesądny, wymówka, wy-
mysł – I.B.3.4) nie odgrywa dużej roli w korpusach.

W tym miejscu można wskazać na naukowe zainteresowania młodzieży. Zwłaszcza 
w prasie dla dziewcząt padają dość często nazwy dziedzin wiedzy podejrzanych pod 
względem wiarygodności (alchemia, magia, okultyzm itd. – I.B.6) – pięciokrotnie częś-
ciej niż w Kjp PWN13. Natomiast wybranymi naukami uznanymi (np. astronomia, bio-
logia, fi lozofi a, fi zyka – I.A.6) Dziewczyna interesuje się tylko nieznacznie częściej niż 
Zwykły Polak.

Najbardziej drastyczną różnicę pomiędzy Kjp PWN a pismami młodzieżowymi moż-
na zauważyć we frekwencji słownictwa obsługującego dziedzinę wyspecjalizowanych 
czynności myślowych służących poznaniu oraz ich wyników [I.A.4 i I.B.4]. Obrazują ją 
dobrze kolumny 13, 14, 15, 16 wykresu 14.

Aby myślowo opanować rzeczywistość, człowiek powinien 1) powziąć na jej temat 
wstępne poglądy a) cząstkowe (I.A.4.1.a: domysł, hipoteza, sformułowanie, stwierdze-
nie, opinia, podsumowanie, pogląd, przekonanie [pogląd], przypuszczenie [hipoteza], 
teza, twierdzenie, ujęcie [myślowe/obrazowe], wiara [przekonanie], wniosek, założenie 
[przesłanka], zamysł, zdanie [wypowiedź/pogląd] – tu razem (161) {152} <330> 
\403,70\) lub b) całościowe (I.A.4.1.b: doktryna, idea, ideologia, ideologiczny, koncep-
cja, przekaz [idea, informacja], przesłanie [idea], światopogląd, teoria, teoretyczny, wi-
zja – razem (17) {40} <117> \219,63\), a następnie 2) je zweryfi kować (I.A.4.1.c: analiza, 
argument, badanie, dowód, eksperyment, eksperymentalny, interpretacja, potwierdzenie, 
sprawdzenie, sprawdzian, świadectwo, test, weryfi kacja – razem (162) {118} <36> 
\312,90\). 

W rezultacie tych myślowych operacji otrzyma 3) wyniki dotyczące a) ustaleń szcze-
gółowych (I.A.4.2.a: charakterystyka, fakt, objaśnienie, opis, realia, szczegół, ustalenie, 
wyjaśnienie, wytłumaczenie – razem (56) {127} <143> \205,07\) oraz wyrobi sobie 
b) zdanie ogólne (I.A.4.2.b: doświadczenie [wiedza], istota [sedno], kwintesencja, meri-
tum, merytoryczny, nauczka, nauka [wiedza o], odkrycie, orientacja [rozeznanie], po-
czucie, pojęcie, praktyka [kategoria], prawda [rzecz.], problematyka, racja, rozeznanie, 

13 W przypadku nazw dziedzin wiedzy sprawdzono w Kjp PWN frekwencję tylko tych, które wystąpiły 
w prasie młodzieżowej, można więc sądzić, że dane i tak są mocno zaniżone.



141

sedno, sens, sensowny, słuszność, słuszny, świadomość, świadomy, treść, wgląd, wiedza, 
wykrycie, wynalazek, wynalezienie, umiejętność, znaczenie [sens] – razem (379) {353} 
<437> \772,82\).

Wtedy dopiero powinien się cieszyć poczuciem należytej jakości (tj. pozytywnych 
cech) posiadanej wiedzy [I.A.5]. Bohaterowie prasy młodzieżowej Dziewczyna, Fan, 
Metalowiec odczuwają w tej kwestii zadowolenie w podobnym stopniu co Zwykły Polak 
(autentyczny, doświadczony, jednoznaczny, kompetentny, murowany [pewny], niewąt-
pliwy, odkrywczy, pewność, pewny/pewien, prawdopodobieństwo, prawdopodobny, 
prawdziwy, przekonywający, realność, realny, rzeczywistość, rzeczywisty, szczegółowy, 
świadomy, wiarygodny, znajomy [przym.] – razem (286) {267} <258> \314,73\), mimo 
że słownictwa pokazującego operacje myślowe jest w prasie młodzieżowej kilkakrotnie 
mniej niż w Kjp PWN. 

Nasi bohaterowie praktycznie się też nie martwią brakiem wiedzy (I.B.4: bzdura, 
bzdurny, gówno prawda, niejasność, nieprawda, nieprawdziwy, nieświadomość, nie-
świadomy, schemat, stereotyp, szablon, szkic, wątpliwość, wątpienie, zapomnienie, zdez-
orientowany, zdumienie, zdumiony, zdziwienie, złudzenie, zwątpienie – razem (91) {70} 
<68> \104,16\) lub też wiedzą niepewną (I.B.5: dwuznaczny, niepewność, niepewny, 
niewiarygodny, nieprawdopodobny, ogólny, rzekomy, schematyczny, subiektywny, wąt-
pliwy – razem (24) {25} <35> \97,53\).

Jedynie w fanzinach metalowych frekwencja (wybranego do zliczenia) słownictwa 
obsługującego opisy operacji myślowych [kolumna 15] przekracza połowę ilości stan-
dardowej [kolumna 16 – Kjp PWN]. Dziewczyna i Fan rozumowaniem [kolumny 13, 14] 
zajmują się proporcjonalnie dość rzadko. Wyraźnie świadczy to o braku poszanowania 
wartości poznawczych, o duchu ignorancji panującym w wielkonakładowych, młodzie-
żowych czasopismach14.

4. Wartości osoby i charakteru

System wartościowania i oceny, związany z wartościami osoby i charakteru [III], można 
podzielić na kolejne podsystemy (III.0. Psychika ogólnie, III.A. Cechy i właściwości 
miłego15 człowieka… itd.), które z kolei podlegają dalszym podziałom. Wraz z tworzą-
cymi go wyrazami przedstawia się ów system następująco:

14 Niewykluczone, że ten rezultat być może poniekąd wynika z normy stylistycznej redakcji, dążenia do 
unikania wyrazów abstrakcyjnych, trudnych – w trosce o zrozumiałość tekstu. Po raz kolejny potwierdza się 
jednak prawda Flaubertowskiego hasła: „Styl to człowiek”, które w tym wypadku oznacza: „jeśli mówisz 
językiem człowieka ograniczonego – w oczach odbiorców jesteś ograniczony”.

15 Słowo „miły” rozumiem tu bardzo szeroko. Chodzi o kogoś „miłego innym”, którego się lubi, z którym 
chce się mieć do czynienia. 
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III. WARTOŚCI I ANTYWARTOŚCI OSOBY I JEJ CHARAKTERU (3242) {2336} 
<1764> \2035\ – [śr. 2344,25]

III.0. Psychika ogólnie (456) {246} <202> \341,52\16:
III.0.1. Pojmowana transcendentnie (59) {45} <72> \67,80\:
duch [siły duchowe], duchowy, dusza, duszyczka;
III.0.2. Pojmowana nietranscendentnie (30) {16} <8> \19,62\:
psychiczny, psychika;
III.0.3. Składowe psychiki (104) {58} <55> \97,67\:
emocja, emocjonalny, instynkt, nawyk, odruch, pamięć, podświadomość, przy-
zwyczajenie, wyobraźnia; 
III.0.4. Określenia charakteru (osobowości) i składowych (83) {51} <41> \114,47\:
charakter [psychiczny], charakterek, ego, indywidualność, indywidualny, osobo-
wość, postawa [uczuciowa, ideowa], usposobienie, temperament;
III.0.5. Określenia uczucia (180) {76} <26> \41,96\:
uczucie, uczuciowy. 

III.A. Cechy i właściwości miłego człowieka (2676) {1892} <1148> \1591\:
[słów nacechowanych: (2298) {1680} <1009> \1300\, wliczonych nienacechowanych 
(378) {212} <139> \291\]:

III.A.1. O odpowiednich predyspozycjach (152) {133} <92> \131,96\, takich jak: 
III.A.1.1. Zdolności (54) {66} <37> \55,63\:
obiecujący, polot, talent, utalentowany, zdolność, zdolny, zdolniejszy, uzdolniony; 
III.A.1.2. Dobre wychowanie (98) {67} <55> \76,33\:
dyskrecja, dyskretny, grzeczny, grzeczniejszy, gust, koleżeński, komplement, kul-
turalny, kurtuazja, muzykalny, poczciwy, posłuszny, punktualność, rozśpiewany 
słowny, szarmancki, towarzyski, uprzejmy, wychowanie.

III.A.2. O dobrym charakterze (914) {609} <442> \541,88\, na który składają się 
cechy: 

III.A.2.1. Zapewniające powodzenie życiowe (661) {474} <367> \414,74\, 
a w szcze gólności:

III.A.2.1.a. wytrwałość (13) {12} <3> \15,54\:
konsekwencja [cecha], konsekwentny, uparty, upór, wytrwałość, najwy-
trwalszy;
III.A.2.1.b. samodzielność (34) {12} <11> \31,82\:
inicjatywa [przedsiębiorczość], przedsiębiorczy, samodzielność, samo-
dzielny, sprytny, zaradny; 

16 Ilości związane z grupą określeń, które mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wydźwięk 
oceniający, w trakcie zliczania zostały – w wypadku tego systemu (oraz V, VII, gdzie taka grupa leksemów 
też występuje) – rozdzielone między grupy ocen pozytywnych lub negatywnych (tu – III.A i III.B), według 
schematu: dobry/zły = (83%//17%) {86%//14%} <69%//31%> \85%//15%\. Proporcje wyrażone w procen-
tach są związane ze wzajemnym stosunkiem liczby użyć leksemów wartościujących ogólnie – pozytywnie 
lub negatywnie [patrz system VI]. W liczbach bezwzględnych, w wypadku systemu III ilości wynoszą: 
(378//78) {212//34} <139//63> \291//51\. 
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III.A.2.1.c. kreatywność (17) {2} <11> \4,97\:
kreatywność, kreatywny, spontaniczność, spontaniczny; 
III.A.2.1.d. zdecydowanie i pewność siebie (115) {69} <23> \76,27\:
decyzja, zdecydowany, pewność siebie, pewny siebie, przebojowość, prze-
bojowy, stanowczość, stanowczy;
III.A.2.1.e. chęć osiągnięcia celu (312) {212} <172> \196,24\:
chęć, zachcianka, dążenie, intencja, marzenie, wymarzony, ochota, oczeki-
wanie, pasja, pasjonujący, pragnienie [chęć], upragniony, skłonność, 
skłonny, skory, upodobanie, wola, dobrowolny, zagorzały, zamiar, zamie-
rzenie, zamiłowanie;
III.A.2.1.f. ambicja (9) {20} <19> \18,26\:
ambicja, ambitny, ambitniejszy, aspiracje; 
III.A.2.1.g. odwaga (62) {49} <20> \24,09\:
dzielny, heroiczny, nieugięty, nieustraszony, odwaga, odważny, odważniej-
szy, śmiały, śmielszy, najśmielszy;
III.A.2.1.h. optymizm (99) {98} <108> \47,55\:
nadzieja, optymizm, optymistyczny;

III.A.2.2. Zapewniające spokój postępowania (90) {60} <12> \71,32\, a w jego 
ramach:

III.A.2.2.a. opanowanie i wybredność (17) {3} <0> \8,95\:
opanowany, umiar, wybredny, zrównoważony; 
III.A.2.2.b. cierpliwość (17) {11} <2> \5,59\:
cierpliwość, cierpliwy;
III.A.2.2.c. przezorność (32) {36} <8> \46,33\:
dbałość, odpowiedzialność, odpowiedzialny, ostrożność, ostrożny;
III.A.2.2.d. zdrowy rozsądek (24) {10} <2> \10,45\:
rozsądek, rozsądny;

III.A.2.3. Charakteryzujące osobę uspołecznioną (226) {126} <57> \107,67\, 
w tym:

III.A.2.3.a. łagodność i skłonność do empatii (175) {75} <22> \47,50\:
czułość, czuły, najczulszy, delikatność, delikatny, delikatniejszy, najdeli-
katniejszy, łagodny, łagodniejszy, subtelny, wrażliwość [psych.], wrażliwy 
[psych.], wyczucie; 
III.A.2.3.b. cechy dobrego wykonawcy i pracownika (51) {51} <35> 
\60,17\:
dokładny, operatywny, pomysłowość, pomysłowy, pracowity, rzetelny, sku-
pienie [psych.], skupienie się, skupiony [psych.], staranny, staranie, uważ-
ny, zaangażowanie, zaangażowany [przym.], zapał. 

III.A.3. I moralnej postawie (179) {161} <178> \209,55\, na którą się składają:
III.A.3.1. Ogólnie wysoka moralność (25) {23} <31> \50,91\:
cnota, czystość [moralna], czysty [moralnie], moralność, moralny, niewinny, su-
mienie, sumienny;
III.A.3.2. Moralny stosunek do innych (132) {103} <96> \110,08\, to znaczy:

III.A.3.2.a. szczerość (30) {35} <39> \15,20\:
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bezkompromisowy, bezpośredni, bezpretensjonalny, bezinteresowny, ot-
wartość, szczerość, szczery; 
III.A.3.2.b. sprawiedliwość i uczciwość (9) {21} <12> /32,30/:
fair, sprawiedliwość, sprawiedliwy, uczciwość, uczciwy; 
III.A.3.2.c. wierność (47) {22} <7> \20,15\:
lojalność, lojalny, wierność, wierny, najwierniejszy; 
III.A.3.2.d. wdzięczność (34) {18} <26> \30,40\:
podziękowanie, solidarny, wdzięczność, wdzięczny, wzajemność, wzajemny;
III.A.3.2.e. skłonność do przebaczania (12) {7} <12> \12,03\:
litość, politowanie, łaska, łaskawszy, wspaniałomyślny, wybaczenie, wyro-
zumiałość, wyrozumiały; 

III.A.3.3. Właściwa samoocena (9) {10} <9> \8,97\:
skromność, skromny [bez pychy];
III.A.3.4. Etyczne dobro transcendentne: (13) {25} <42> \39,59\:
anielski, święty [przym.], najświętszy. 

III.A.4. Który żywi do innych uczucia i namiętności pozytywne (1053) {777} <297> 
\416,71\, takie jak: 

III.A.4.1. Dobroć (26) {31} <16> \43,76\:
dobro, dobroć, serdeczność, serdeczny, troska, zatroskany, troskliwy;
III.A.4.2. Życzliwość (78) {55} <15> \42,26\:
nieobojętny, sentyment, sympatia [uczucie], sympatyczny, przesympatyczny, więź, 
względy, wzruszenie, wzruszony, życzliwość, życzliwy;
III.A.4.3. Przyjaźń i zaufanie (123) {69} <13> \42,23\:
przyjacielski, przyjazny, przyjaźń, zaprzyjaźniony, zaufanie; 
III.A.4.4. Miłość i uczucia pokrewne (648) {487} <165> \104,76\:
kochany [przym.], ukochany [przym.], zakochany [przym.], miłość, miłosny, miły 
[przym.], najmilszy, przemiły, milutki, romantyzm, romantyczny, ulubiony;
III.A.4.5. Nawyk udzielania pomocy i pociechy (178) {135} <88> \183,70\:
charytatywny, dobrodziejstwo, dobroczynny, gościnny, hojność, oddanie, oddanie 
się, oddany, opieka, opiekuńczość, opiekuńczy, osłoda, otucha, pociecha, pociesze-
nie, pomaganie, pomoc, pomocny, poparcie, poświęcenie, wsparcie, współczucie.

III.B. Cechy i właściwości kogoś niemiłego (566) {444} <616> \444\, który jest czło-
wiekiem:
[słów nacechowanych: (488) {410} <553> \393\, wliczonych nienacechowanych (78) 
{34} <63> /51/]:

III.B.1. Bez odpowiednich predyspozycji (tj. niezdolny i źle wychowany) (40) {38} 
<53> \21,18\: 
bezczelność, bezczelny, buractwo, chamstwo, chamski, dziki [przym. – jako cecha ludz-
ka], najdzikszy, dzikość [ludzka], gadatliwy, natrętny, natarczywy, niedyskrecja, nie-
grzeczny, niepoprawny, nieposłuszny, niesforny, niesympatyczny, obraźliwy, prostacki, 
wieśniacki, wsiowy, wścibski, wulgarny, zadziorny.
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III.B.2. O niemiłym charakterze (172) {139} <139> \95,69\, na który składają się 
następujące cechy:

III.B.2.1. Cechy utrudniające osiągnięcie powodzenia życiowego (112) {67} <8> 
\48,79\, takie jak:

III.B.2.1.a–d. brak pewności siebie (80) {33} <2> \14,92\:
bezradność, bezradny, nieśmiałość, nieśmiały, niezdecydowany, rozterka, 
uległość, uległy, zagubiony;
III.B.2.1.e. skłonność do rezygnacji i niechęci (27) {26} <2> \30,65\:
niechciany [przym.], niechęć, niechętny, niepożądany, odrzucenie [rezyg-
nacja], poddanie się, rezygnacja, wyrzeczenie, zniechęcenie, zwątpienie; 
III.B.2.1.f–g. brak ambicji i odwagi (–) {5} <–> \1,61\:
minimalistyczny, tchórz;
III.B.2.1.h. pesymizm (5) {3} <4> \1,61\:
beznadzieja, mizantropia, mizantropijny, pesymizm;

III.B.2.2. Niezapewniające spokoju w postępowaniu (27) {9} <18> /19,52/, 
a w szczególności:

III.B.2.2.a–b. brak opanowania i niecierpliwość (11) {7} <13> \13,74\:
impulsywny, niecierpliwość, niecierpliwy, nieobliczalny, porywczy; 
III.B.2.2.c–d. brak przezorności (16) {2} <5> \5,78\:
kaprys, kapryśny, lekkomyślny, nieodpowiedzialny, pochopny;

III.B.2.3. Charakteryzujące osobę słabo uspołecznioną (33) {63} <113> \27,38\, 
a zwłaszcza przejawiającą:

III.B.2.3.a. brak zdolności do empatii (17) {54} <111> \23,24\:
bezlitosny, bezwzględny [o człowieku], brutalność, brutalny, brutalniejszy, 
drapieżny [o człowieku], gwałtowny [psych.], okrucieństwo, okrutny; 
III.B.2.3.b. brak cech dobrego pracownika (16) {9} <2> \4,14\:
lenistwo, leniwy, leniuchowanie, niedbały, rozlazły, roztargnienie, roztar-
gniony. 

III.B.3. I mało moralnej postawie (82) {105} <140> \123,56\, którą charakteryzują:
III.B.3.1. Ogólnie niska moralność (37) {38} <49> \49,69\:
bagno [życiowe], kurestwo, skurwiały, kuszący, pokusa, nieczysty, plugawy, pod-
ły, rozpusta, sprzedajny, sprzedawanie się, świństwo, świński, wina, winien/winny 
[od „wina”]; 
III.B.3.2. Mało moralny stosunek do innych (45) {60} <70> \54,53\, a w jego ra-
mach:

III.B.3.2.a. nieszczerość (18) {41} <63> \35,41\:
fałsz, fałszywy, kłamstwo, obłuda, oszustwo, oszukaństwo, podejrzany 
[przym.], podstępek, podstępny, poza [rzecz.], pozerski, pozerstwo, prze-
kręt, zamaskowany; 
III.B.3.2.b. niesprawiedliwość i nieuczciwość (10) {16} <7> \14,21\:
krzywda, niesprawiedliwość, niesprawiedliwy, nieuczciwość, nieuczciwy;
III.B.3.2.c. niewierność (17) {3} <0> \4,91\:
nielojalność, niewierny, zdrada; 

III.B.3.3. Niewłaściwa samoocena (0) {5} <4> \6,86\:
pogarda, pycha, zadufany; 
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III.B.3.4. Etyczne zło transcendentne (0) {2} <17> \12,48\:
grzech, nieświęty. 

III.B.4. Który żywi do innych uczucia i namiętności negatywne (194) {128} <221> 
\152,21\, takie jak:

III.B.4.1. Agresja (63) {56} <64> \34,79\:
agresja, agresywny, gniew, wściekłość, wściekły, złość; 
III.B.4.2. Nieżyczliwość (46) {38} <137> \83,82\:
nienawiść, nieufny, nieżyczliwy, perfi dny, podejrzenie, podejrzliwy, wrogi, zemsta, 
zło, złośliwość, złośliwy; 
III.B.4.3–4. Zazdrość lub inne negatywne nakierowanie emocji (75) {20} <16> 
\14,06\:
obrzydzenie, odraza, wstręt, zawiść, zazdrosny, zazdrość; 
III.B.4.5. Niechęć do udzielania pomocy i pociechy (10) {14} <4> \19,54\:
egoizm, egoistyczny, ignorowanie, obojętność, obojętny.

Wyniki sumowania ilustruje wykres 15, którego koniecznym uzupełnieniem jest ta-
bela 20. Można z nich wnioskować, że na wrodzone zdolności oraz na zalety uzyskane 
w toku wychowania zwraca się i w światach badanych czasopism, i w standardowych 
polskich wypowiedziach – niewielką uwagę. Względnie stałe elementy osobowości – 
cechy charakteru – są o wiele ważniejsze. Dziewczyna ma sferę charakteru – w porów-
naniu ze Zwykłym Polakiem – nieco rozszerzoną, a Metalowiec – zredukowaną. 
Charakter tego ostatniego przejawia także najwięcej elementów negatywnych. Na za-
gadnienia moralne (postawę moralną) wszyscy bohaterowie pism młodzieżowych nie 
zwracają za wiele uwagi. Mniej niż każą standardy (Zwykły Polak). 

Ciekawym wynikiem jest niezwykłe u Dziewczyny i Fana rozwinięcie sfery uczuć, 
będących elementami osobowości dość ulotnymi i niestałymi w porównaniu z cechami 
charakteru. O ile Zwykły Polak i Metalowiec sfery uczuć i charakteru mają we względ-
nej równowadze (charakter jest nawet nieco bardziej rozwinięty), Fan jest osobą o wiele 
bardziej emocjonalną, a Dziewczyna swe uczucia i nastroje wręcz pielęgnuje i z luboś-
cią przeżywa. To, co czuje w danej chwili, jaki ma nastrój, jest prawie dwa razy ważniej-
sze w jej osobowości niż charakter. 

Wydaje się, że obraz Fana i Dziewczyny jest zbliżony do potocznych poglądów na 
temat zachowań i psychiki młodzieży, według których młodzież ma być nieco szalona 
(emocjonalność Fana), a dziewczęta – egzaltowane. Metalowiec – choć różni się od 
Zwykłego Polaka – to jakby mniej niż pozostała dwójka. Rzecz godna zastanowienia, 
jeśli zważyć, że Dziewczyna i Fan to przeznaczone dla młodzieży „pedagogiczne” krea-
cje ludzi dorosłych, a Metalowiec to twór samej młodzieży.

Ekstatyczną uczuciowość prasy dla dziewcząt już zauważono. Sam wiązałem ją 
z kryptoreklamową funkcją tych czasopism17, a Jacek Kołodziej rolę dobrego nastroju 
w „Dziewczynie” tak charakteryzował:

17 Sądziłem i sądzę, że język tej prasy ma za zadanie wprawienie czytelników w szampański nastrój, bo 
wtedy człowiek łatwiej kupuje i w ogóle ulega perswazji. Zob.: W. Kajtoch: Odlotowe bez dwóch zdań! 
Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 3–4, s. 79–102.
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W pismach podlegających modelowi instrumentalizowania wartości bardzo wyraźnie zaznacza 
swoją odrębność sfera odczuciowa i witalna (czasem też podporządkowana im sfera estetyczna). Do-
bry nastrój i samopoczucie bywają wartościami stojącymi ponad innymi: zdrowy tryb życia ma przede 
wszystkim umocnić tylko wasze dobre samopoczucie (D). Dobry nastrój traktowany jest w kategoriach 
siły niosącej życie, „paliwa” wymaganego do normalnego funkcjonowania: polecamy zatankowanie 
sporej ilości dobrego nastroju (D) i pewnie dlatego szczególnie wartościowe są osoby umożliwiające 
realizację tych wartości: potrafi  jednak jak nikt inny wprawiać cię w dobry nastrój (D)18.

18 J. Kołodziej: Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 
1999, nr 1–2, s. 67. W artykule J. Kołodzieja cytaty oznaczone (D) pochodzą z pisma „Dziewczyna”.

Predyspozycje dobre 
lub złe

Charakter miły 
lub niemiły

Postawa moralna 
lub niemoralna

Uczucia pozytywne 
lub negatywne

III.A.1. [+] III.B.1. [–] III.A.2. [+] III.B.2. [–] III.A.3. [+] III.B.3. [–] III.A.4. [+] III.B.4. [–]

Dziewczyna
Na osi poz.

+152
+1

–40
–1

+914
+5

–172
–5

+179
+9

–82
–9

+1053
+13

–194
–13

Fan
Na osi poz.

+133
+2

–38
–2

+609
+6

–139
–6

+161
+10

–105
–10

+777
+14

–128
–14

Metalowiec 
Na osi poz.

+92
+3

–53
–3

+442
+7

–139
–7

+178
+11

–140
–11

+297
+15

–221
–15

Zwykły Polak
Na osi poz.

+132
+4

–21
–4

+542
+8

–96
–8

+210
+12

–124
–12

+417
+16

–152
–116

Wykres 15. Porównanie ważności podsystemów systemu wartości osoby i charakteru w czterech 
korpusach tekstów (predyspozycji – 1, 2, 3, 4; charakteru – 5, 6, 7, 8; postawy – 9, 10, 11, 12; uczuć – 

13, 14, 15, 16) u Dziewczyny – 1, 5, 9, 13; Fana – 2, 6, 10, 14; Metalowca – 3, 7, 11, 15; Zwykłego 
Polaka – 4, 8, 12, 16

Tabela 20. Porównanie ważności czterech podsystemów systemu wartości osoby 
i charakteru [patrz wykres 15]
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5. Wartości i antywartości witalne

To kolejna sfera obfi tująca w odmienności. Wynik kwerendy w korpusach jest następu-
jący:

IV. WARTOŚCI I ANTYWARTOŚCI WITALNE (2496) {1654} <1374> \2108,68\ – 
[śr. 1908,17]

IV.A. Wartości witalne i cielesne (1867) {1101} <631> \1375,88\:

IV.A.1. Życie i żywotność (193) {187} <104> \233,86\:
IV.A.1.1. Życie (109) {96} <89> \184,83\:
istota [stworzenie], ożywczy, świeżość, świeży, najświeższy, życie [stan], żywy, 
żywszy, żywioł, żywiołowość, żywiołowy; 
IV.A.1.2. To, co go zaczyna (81) {84} <6> \39,88\:
ciąża, ciążowy, zajście w ciążę, macierzysty, macierzyński, macierzyństwo, płod-
ność, płodny, zapłodnienie, poród, rodny, rodzony, urodzenie; 
IV.A.1.3. Transcendencja witalna (3) {7} <9> \9,15\:
nieśmiertelność, nieśmiertelny, wszechmocny, zmartwychwstanie. 

IV.A.2. Zdolność do rozwoju fi zycznego (230) {232} <116> \172,62\:
IV.A.2.1. Dzieciństwo (44) {38} <13> \25,56\:
dzieciństwo, dziecięcy, dziecinny;
IV.A.2.2. Młodość (186) {194} <103> \147,06\:
młodość, młody [przym.], młodszy, najmłodszy, młodzieńczy, młodziutki, niedoj-
rzały. 

IV.A.3. Zgodność z naturą, naturalność (138) {50} <47> \140,18\: 
ekologia, ekologiczny, natura [przyroda], naturalność, naturalny, przyroda, przyrodniczy. 

IV.A.4. Zdrowie, higiena (234) {88} <46> \162,10\: 
IV.A.4.1. Zdrowie (179) {78} <44> \142,97\: 
aktywność, aktywny, czynny, forma [kondycja], kondycja, sprawność, sprawny, 
sprawniejszy, wysportowany, zdrowie, zdrowy, zdrowszy, zdrowotny, zdrówko; 
IV.A.4.2. Higiena (55) {10} <2> \19,13\:
czystość [higiena], czysty [higieniczny], higiena, higieniczny, schludny, zadbany.

IV.A.5. Siła i wytrzymałość (319) {232} <250> \390,96\:
IV.A.5.1. Siła (195) {172} <211> \265,25\:
moc, mocny, mocniejszy, najmocniejszy, wzmocnienie, potęga, potężny, potężniej-
szy, najpotężniejszy, power, siła, silny, silniejszy, najsilniejszy; 
IV.A.5.2. To, co siłę tworzy (111) {57} <37> \111,63\:
dynamika, dynamiczny, energia, energiczny, piorunujący, potencjał, rozmach; 
IV.A.5.3. Odporność (13) {3} <2> \14,08\:
odporny, odpornościowy, odporność, wytrzymały.
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IV.A.6. Uroda i seks (488) {221} <47> \70,52\:
IV.A.6.1. Seks (119) {51} <28> \33,30\:
seks, seksualny, seksapil, sexy, seksowny, najseksowniejszy, zmysłowy; 
IV.A.6.2. Czynności seksualne (205) {98} <7> \9,17\:
buziak, całowanie, całus, całusek, czułości, objęcia, petting, pierwszy raz [pierw-
szy stosunek], pieszczota, pieszczotliwy, pocałunek, przytulanie się, przytulany, 
stosunek, zbliżenie; 
IV.A.6.3. Uroda (121) {51} <4> \12,5\:
przystojny, przystojniejszy, najprzystojniejszy, superprzystojny, uroda, urodziwy, 
uwodzicielski; 
IV.A.6.4. Nakierowanie woli o silnym charakterze seksualnym (43) {21} <8> 
\15,55\: 
namiętność, namiętny, pociąg [skłonność], pociągający, pożądanie, zniewalają-
cy, żądza.

IV.A.7. Bezpieczeństwo (118) {46} <4> \102,82\: 
IV.A.7.1. Bezpieczeństwo (107) {35} <4> \99,94\:
bezpieczeństwo, bezpieczny, zabezpieczenie, nieszkodliwy, ochrona, ochronny, 
schronienie;
IV.A.7.2. Ratunek (11) {11} <–> \2,88\:
ratowanie, ratunek, ratunkowy, uratowanie, wybawienie.

IV.A.8. Odpoczynek (28) {18} <4> \25,49\: 
odpoczynek, relaks, wypoczęty, wypoczynek.

IV.A.9. To, co zwalcza niedożywienie (119) {27} <13> \77,33\: 
IV.A.9.1. Zwalcza głód (115) {20} <9> \60,78\:
apetyt, jedzenie [coś do jedzenia], jedzenie [czynność], zjedzenie, odżywianie, od-
żywianie się, odżywczy, pokarm, pożywienie, pożywny, spożycie, spożywanie, ży-
wienie, żywieniowy; 
IV.A.9.2. Zwalcza pragnienie (4) {7} <4> \16,55\: 
picie [bez picia alkoholu], wypicie [bez wypicia alkoholu].

IV.B. Antywartości witalne i cielesne (629) {553} <743> \732,80\:

IV.B.1. To, co przeciwstawia się życiu (101) {105} <250> \169,92\: 
IV.B.1.1. Śmierć (48) {48} <101> \96,44\:
aborcyjny, agonia, śmierć, śmiertelny, pośmiertny, umarły, zmarły, zgon, zde-
chły; 
IV.B.1.2. Odbieranie życia (19) {43} <89> \28,61\:
jatka, masakra, masakryczny, morderstwo, morderczy, zamordowanie, rzeź, rzeź-
nia, samobójczy, samobójstwo, zabicie, zabijanie, zabójczy, zabójstwo; 
IV.B.1.3. Po śmierci (15) {9} <60> \40,29\:
cmentarz, grobowy, grób, nieświeży, trup, trupi, rozkład, zepsuty [nieświeży], 
zgnilizna [dosłownie], zgniły, zwłoki; 
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IV.B.1.4. Antykoncepcja (19) {5} \4,58\:
antykoncepcja, antykoncepcyjny.

IV.B.2. Niezdolność do rozwoju fi zycznego (135) {197} <264> \210,26\: 
IV.B.2.1. Dojrzałość (37) {39} <15> \27,68\:
dojrzałość, dojrzalszy, dojrzały, dorosłość, dorosły [przym.]; 
IV.B.2.2. Starość (98) {158} <249> \182,58\:
starość, stary, starszy, najstarszy, starzenie się. 

IV.B.3. Nienaturalność (20) {40} <20> \35,05\: 
mutacja, mutant, potwór, potworny, stwór, sztuczny, klon.

IV.B.4. Brak zdrowia i higieny (172) {72} <65> \101,67\: 
IV.B.4.1. Choroba (158) {64} <59> \84,61\:
choroba, chorobliwy, chorobowy, chorobotwórczy, chory [przym.], schorowany, 
schorzenie, dolegliwość, inwalidzki, niepełnosprawny [przym.], niezdrowy, przy-
padłość, uraz [fi zyczny]; 
IV.B.4.2. Brak higieny (14) {8} <6> \17,06\:
brud [brak higieny], brudny [niehigieniczny], zanieczyszczenie.

IV.B.5. Słabość i słabowitość (14) {23} <45> \42,59\:
marny, mizerny, słabość, słaby, słabszy, najsłabszy, niedojebany, niemoc, niemrawy, 
wątły.

IV.B.6. Seks jako antywartość (11) {12} <44> \13,32\: 
gwałt, masturbacja, mineta, onanizm, perwersja, perwersyjny, porno, pornografi a, por-
nos, ruchanie, sodomia, walenie konia, zboczony. 

IV.B.7. Niebezpieczeństwo (94) {63} <42> \115,5\:
alarm, groźba, groźny, groźniejszy, najgroźniejszy, karkołomny, niebezpieczeństwo, nie-
bezpieczny, pułapka, ryzyko, ryzykowny, szkodliwość, szkodliwy, zagrożenie. 

IV.B.8. Zmęczenie (44) {31} <8> \18,67\: 
przemęczenie, zmęczenie, zmęczony, znużenie.

IV.B.9. Niedożywienie i pragnienie (38) {10} <5> \16,84\:
IV.B.9.1. Niedożywienie (36) {8} <5> \15,16\:
anoreksja, bulimia, głód, głodny, niedożywienie, niejedzenie;
IV.B.9.2. Pragnienie (2) {2} <–> \1,68\:
łaknienie, pragnienie. 

Sumę wyliczeń przedstawia tabela 21, a obrazowo – sekwencja wykresów, pokazują-
cych rozwiązania nietypowe. Tym razem ograniczę się jedynie do zestawienia trzech 
wykresów (wykres 16, wykres 17, wykres 18).
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I tak, na tle Kjp PWN (Zwykły Polak) korpus prasy dla dziewcząt wyróżnia się nie-
zwykłą atencją dla spraw zdrowotnych, połączoną ze strachem przed chorobą (jedyną 
antywartością witalną, której Dziewczyna wydaje się obawiać), pewną absolutyzacją 
młodości, zgoła niezwykłym uwielbieniem dla seksu, zwiększoną obawą przed zmęcze-
niem, dość dużym zainteresowaniem rozkoszami zaspokajania głodu lub pragnienia.

Natomiast w przypadku Metalowca zwraca uwagę jego zafascynowanie siłą. Nie dla-
tego, żeby było wyjątkowe, ale dlatego, że jest nieomal jedyne. Metalowiec innymi war-
tościami witalnymi prawie się nie interesuje. W zasadzie pomijane są walory seksualne 
i zdrowie, na które zwykle zwraca się uwagę – subkultura metalowa jest dość ascetycz-
na.

Nieco niezwykłym zjawiskiem, na tle prasy dla dziewcząt i dla fanów pop jest doce-
nianie przez Metalowców tego, co stare i dojrzałe. Natomiast wręcz zadziwia swoista 
fascynacja śmiercią. Jest ona traktowana jako kategoria estetyczna, obecna w muzyce 
(śmierć nigdy nie opuszcza naszego stylu; to, co zaoferował nam No Festival Of Light, 
było skondensowaną śmiercią, falą uderzeniową najbardziej chorego noise industrialu; 
płyta „Opus Macturne” zabiła, by wraz z ciemnością nadeszła śmierć…), ale też jako 
temat literacko-muzyczny (moje teksty mówią o ludziach przerażonych śmiercią) czy 
temat w ogóle. Bywa opiewana (nie ma nic piękniejszego jak czekanie na śmierć z pełną 
świadomością tego, co nadchodzi). Interesujące nas fanziny pełne są zdjęć i rysunków 
zwłok ludzkich, opowieści o maniakalnych mordercach itd.

IV.A/B.1
Oś +1/–1

IV.A/B.2
Oś +2/–2

IV.A/B.3
Oś +3/–3

IV.A/B.4
Oś +4/–4

IV.A/B.5
Oś +5/–5

IV.A/B.6
Oś +6/–6

IV.A/B.7
Oś +7/–7

IV.A/B.8
Oś +8/–8

IV.A/B.9
Oś +9/–9

Dziewczyna A: (+193) (+230) (+138) (+234) (+319) (+488) (+118) (+28) (+119)

Dziewczyna B: (–101) (–135) (–20) (–172) (–14) (–11) (–94) (–44) (–38)

Fan A: {+187} {+232} {+50} {+88} {+232} {+221} {+46} {+18} {+27}

Fan B: {–105} {–197} {–40} {–72} {–23} {–12} {–63} {–31} {–10}

Metalowiec A: <+104> <+116> <+47> <+46> <+250> <+47> <+4> <+4> <+13>

Metalowiec B: <–250> <–264> <–20> <–65> <–45> <–44> <–42> <–8> <–5>

Zwykły Polak A: \+234\ \+173\ \+140\ \+162\ \+391\ \+71\ \+103\ \+25\ \+77\

Zwykły Polak B: \–170\ \–210\ \–35\ \–102\ \–43\ \–13\ \–115\ \–19\ \–17\

Określenie życie/
śmierć

młodość/
starość

natural-
ność/nie-
natural-

ność

zdrowie/
jego brak

siła/
słabość

uczucia 
erotycz-
ne/seks 
negaty-

wny

bezpie-
czeń stwo/
jego brak

odpoczy-
nek

/zmę czenie

sytość/
głód i pra-

gnienie

Tabela 21. Wartości i antywartości witalne
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Wykres 16. Wartości i antywartości witalne w pismach dla dziewcząt

Wykres 17. Wartości i antywartości witalne w fanzinach metalowców
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Sądzę, że w poruszaniu tego tematu dużą rolę odgrywa młodzieńcza przekora. Po 
pierwsze, wobec ferującej zdrowie i piękno kultury masowej (w jednym z zinów czyta-
łem np. artykuł o erotycznych przygodach zwłok Marilyn Monroe), a po drugie – ogól-
nego mniemania o tym, co wypada młodemu człowiekowi.

*
Różnice w ramach poszczególnych systemów wartościowania nie wyczerpują jed-

nak całości aksjologicznych odmienności między badanymi korpusami tekstów. Równie 
ciekawe są odmienności całości układów. Będzie o tym traktował kolejny rozdział.

Wykres 18. Wartości i antywartości witalne w oczach Zwykłego Polaka (1/15 Kjp PWN)





Rozdział VII. O całościowych układach aksjologicznych

Całościowy układ aksjologiczny korpusu tekstów jest stworzony przez grupy słowni-
ctwa, które służy wartościowaniu, tj. wnosi wartości lub antywartości, czy też wskazuje 
na nie. Jak już napisano, obejmuje on systemy:

– I – wartości i antywartości poznawczych; 
– II – wartości i antywartości prestiżu; 
– III – wartości osoby i charakteru; 
– IV – wartości i antywartości witalnych; 
– V – wartości i antywartości estetycznych; 
– VI – wartościowania ogólnego;
– VII – wartości i antywartości odczuciowych i hedonistycznych;
– VIII – wartości i antywartości ekonomicznych. 
W poprzednim rozdziale przedstawiłem i omówiłem słownictwo wartości i anty-

wartości poznawczych [I], słownictwo wartości i antywartości osoby i charakteru [III], 
słownictwo wartości i antywartości witalnych [IV]. Pozostałe słownictwo wartościujące 
[systemów: II, V, VI, VII, VIII] przedstawię w tym rozdziale jedynie w formie małe-
go słownika aksjologicznego, opatrzonego komentarzem. Uważam, że istnieje potrzeba 
jego zestawienia, ponieważ niektóre leksemy powiązane z wartościami zostały zaliczone 
w słowniku tematyczno-frekwencyjnym do grup tematów, które obsługiwały, a niektóre 
do tego słownika w ogóle nie weszły, gdyż nie powtarzały się trzy razy.

1. Mały słownik aksjologiczny

Oto szczegółowy i zaopatrzony w wyliczenia frekwencji zbiorczych wykaz słownictwa, 
tworzącego systemy wartościujące. Systemy już omówione w rozdziale VI zostaną jedy-
nie wymienione w odpowiednich miejscach.

I. WARTOŚCI I ANTYWARTOŚCI POZNAWCZO-INTELEKTUALNE: (2900) 
{2842} <3224> \4450,62\ – [śr. 3354,155]
[omówiono w rozdziale VI]

II. PRESTIŻ (2188) {3194} <2254> \2486,19\ – [śr. 2530,54]

II.A. Fortunne starania o prestiż (1886) {2919} <1932> \2181,59\:

II.A.1. Szacunek i poważanie ze względu na wyróżnianie się (741) {1088} <662> 
\1195,59\:

II.A.1.1. Uznanie (82) {112} <121> \136,71\:
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dostojny, fascynacja, godność, godny, honor, honorowy, imponujący, pochwalny, 
pochwała, podziw, posłuch, poważanie, renoma, renomowany, serio, superlatywa, 
szacunek, szacowny, szanowny, szlachetny, uznanie, uznany, zasługa, zasłużony; 
II.A.1.2. Ważność (483) {527} <322> \837,14\:
decydujący, doniosły, główny, istotny, najistotniejszy, kluczowy, naczelny [przym.], 
niebagatelny, pamiętny, podstawa, podstawowy, powaga, poważny, poważniej-
szy, najpoważniejszy, priorytet, priorytetowy, przełom, przełomowy, strategiczny, 
ważny, ważniejszy, najważniejszy, wielki [szacowny; rzecz.], wielki [pozytywnie 
ważny], wielkość [wartość], wiodący, znaczący, znaczenie [ważność], znaczny; 
II.A.1.3. Elitarność (21) {76} <52> \127,13\:
czołowy, eksklusive, exclusive, ekskluzywny, elita, elitarny, klasa [kategoria], mar-
kowy, nietuzinkowy, prestiż, prestiżowy, ranga, status, wybitny, najwybitniejszy; 
II.A.1.4. Sława i popularność (155) {373} <167> \94,61\: 
furora, legenda, legendarny, popularność, popularny, popularniejszy, najpopular-
niejszy, rozgłos, sława [uznanie], sławny, słynny, najsłynniejszy, znany [przym.]. 

II.A.2. Prestiż ze względu na upodabnianie się do innych (282) {499} <181> /79,81/: 
II.A.2.1. Atrakcyjność (38) {54} <50> \35,99\:
atrakcja, atrakcyjność, atrakcyjny, atrakcyjniejszy, superatrakcyjny, objawienie, 
rewelacja, rewelacyjny; 
II.A.2.2. Moda1 (244) {445} <131> \43,82\:
bestseller, bestsellerowy, hicior, hit, hitowy, megahit, superhit, koniunktura, 
moda, modny, najmodniejszy, supermodny, przebój, superprzebój, szlagier, top, 
topowy, top ten, trend, trendowy.

II.A.3. Wyróżnianie się z innych względów (863) {1332} <1089> \906,19\:
II.A.3.1. Ze względu na rzadkość (77) {89} <101> \74,61\:
jedyny, niespotykany, rzadki, rzadkość; 
II.A.3.2. Ze względu na niezwykłość (306) {367} <291> \238,87\:
cud, cudowny, najcudowniejszy, charakterystyczny, ekscentryczny, ewenement, 
fenomen, fenomenalny, nadzwyczajny, niebywały, niecodzienny, niekonwencjo-
nalny, nie lada, niepospolity, niepowtarzalny, nieprzeciętny, niespodzianka, su-
perniespodzianka, niespodziewany, nietypowy, niezwyczajny, niezwykły, oryginał 
[autentyk], oryginalność, oryginalny, arcyoryginalny, najoryginalniejszy, super-
oryginalny, rarytas, specyfi ka, specyfi czny, szczególny, unikalny, unikatowy, wy-
jątek, wyjątkowy; 
II.A.3.3. Ze względu na aktualność (21) {33} <68> \50,6\:
aktualny, dzisiejszy, ponadczasowy;
II.A.3.4. Ze względu na nowość (416) {742} <542> \390,24\:
nowatorski, nowinka, nowoczesny, najnowocześniejszy, nowość, nowy, nowiutki, 
najnowszy; 

1 W magazynach metalowych uleganie modzie jest krytykowane. Słowa: moda, modny, trend itd. są 
traktowane jak określenia antywartości. Przykładowo: Gówniana moda na heavy metal; jestem pierdolonym, 
modnym skurwysynem; nigdy nie gralibyśmy trendowego Death Metalu; po raz kolejny Corruption pokazał, 
co myśli o modach, trendach i tego typu bzdurach; pierdolić wszystkie trendy i jebane modne style!!!



157

II.A.3.5. Ze względu na pozytywną dawność (43) {101} <87> \151,87\:
dawny, niezapomniany, pradawny, starodawny, mityczny, starożytny, tradycja, 
tradycyjny.

II.B. Niefortunne starania o prestiż (302) {275} <322> \304,60\:

II.B.1. Brak szacunku i poważania (121) {101} <73> \69,62\:
II.B.1.1. Śmiech (100) {60} <46> \43,42\: 
groteskowy, śmiech, śmieszny, najśmieszniejszy, uśmiech, uśmieszek;
II.B.1.2. Nagana radykalna (7) {14} <19> \16,39\:
ironia, ironiczny, niedoceniony, lekceważenie, obraza, obraźliwy, pośmiewisko, 
szyderczy, szyderstwo, żałosny;
II.B.1.3. Brak ważności (14) {27} <8> \9,81\:
bagatela, błahy, drugoplanowy, dziecinada, niepoważny, nieważny, peryferie.

II.B.2. Niewyróżnianie lub zbytnie wyróżnianie się (181) {174} <249> \234,98\:
II.B.2.1. Częsty (19) {3} <7> \13,55\:
częsty, najczęstszy; 
II.B.2.2. Zwykły (126) {129} <178> \175,08\:
codzienny, nieoryginalny, norma, normalny, normalka, przeciętniactwo, przecięt-
ność, przeciętny, najprzeciętniejszy, standard, standardowy, zwyczajny, zwykły, 
najzwyklejszy; 
II.B.2.3. Starszy i przestarzały (17) {31} <44> \25,42\:
archaizm, nieaktualny, staroć, staroświecki, wczesny, wcześniejszy, wczorajszy; 
II.B.2.4. Niemodny (0) {0} <2> \0,60\:
niemodny; 
II.B.2.5. Przesadny (19) {11} <18> \20,33\:
ekstrawagancja, ekstrawagancki, przedwczesny, przegięcie [przesada], przesa-
da, przesadny, skrajność, skrajny. 

III. WARTOŚCI I ANTYWARTOŚCI OSOBY I JEJ CHARAKTERU (3242) {2336} 
<1764> \2035\ – [śr. 2344,25]
[omówiono w rozdziale VI]

IV. WARTOŚCI I ANTYWARTOŚCI WITALNE (2496) {1654} <1374> \2108,68\ 
– [śr. 1908,17]
[omówiono w rozdziale VI]



158

V. PIĘKNO I BRZYDOTA – WARTOŚCI I ANTYWARTOŚCI ESTETYCZNE 
(1241) {1441} <1405> \1212,66\ – [śr. 1322,41]

V.0. Kategorie i elementy, których obecność może, ale nie musi być pozytywem 
(179) {214} <304> \179,37\2:

V.0.1. Ogólne (104) {92} <182> \48,14\:
estetyka, image, styl, ton [styl], tonacja. 

V.0.2. Emocjonalne (34) {47} <45> \37,10\:
atmosfera [nastrój], superatmosfera, wyraz [przejaw], wyrażanie. 

V.0.3. Formalno-kompozycyjne (16) {54} <47> \25,29\: 
kontrast, kontrastowy, kompozycja, proporcja. 

V.0.4. Jednorodność lub różnorodność (25) {21} <30> \68,84\: 
mieszanka, mieszanie, mieszany [przym.], zróżnicowanie, zróżnicowany. 

V.A. Kategorie i cechy estetycznie pozytywne (1152) {1321} <1167> \1127\:
[słów nacechowanych: (1003) {1137} <957> \974,84\, wliczonych nienacechowanych 
(149) {184} <210> \152\]:

V.A.1. Kategorie i elementy zawsze pozytywnie wartościujące (961) {1087} <898> 
\951,22\: 

V.A.1.1. Ogólnie (436) {348} <190> \271,08\:
artystyczny, cudo, cudny, przecudny, estetyczny, ładny, ładniejszy, najładniejszy, 
ozdobny, ozdoba, ozdóbka, piękno, piękność [kategoria], piękny, piękniejszy, naj-
piękniejszy, przepiękny, rasowy [dobry, stylowy], śliczny, prześliczny, wspaniały, 
najwspanialszy; 
V.A.1.2. Wyrażające osobowość i wzbudzające emocje (210) {243} <318> 
\113,58\:
bajeczny, bajkowy, baśń, czar [urok], czarujący, efektowny, ekspresja, ekspresyj-
ny, fantastyczny, fantazja, fantazyjny, fascynujący, klimat [nastrój], klimatyczny 
[nastrojowy], liryk [tekst], liryczny, majestatyczny, nastrojowy, niesamowity, og-
nisty [temperamentny], podniosły, wzniosły, poezja, poetycki, przejmujący, suge-
stywny, uduchowiony, uroczy, urok [piękno], urokliwy, wdzięczny, wdzięk, wzru-
szający, zachwycony, zachwyt; 
V.A.1.3. Generujące poczucie komizmu (34) {68} <13> \22,37\:
dowcip [kawał], dowcipny, komedia, komediowy, komiczny, komizm, żart, żartob-
liwy;
V.A.1.4. Generujące poczucie tragizmu (16) {47} <3> \45,06\:

2 Rozdzielono między V.A. i V.B. według swoistego dla każdego korpusu schematu, zgodnego z propor-
cją między pozytywnym i negatywnym wartościowaniem ogólnym: (83%//17%) {86%//14%} <69%//31%> 
\85%//15%0\, co daje tu liczby: (149//30) {184//30} <210//94> \152//27\.
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dramat, dramatyczny, tragedia, tragiczny;
V.A.1.5. O znaczeniu społecznym (72) {101} <50> \48,32\:
awangardowy, chwytliwy, egzotyczny, elegancja, elegancki, kanon, klasyczny, 
klasyk [utwór klasyczny], klasyka, poczytny, progresywny, wytworny; 
V.A.1.6. Formalno-kompozycyjne (82) {53} <63> \71,15\:
dobrany [przym.], harmonia, harmonijny, ład, porządek, proporcjonalny, spójny, 
zgrany; 
V.A.1.7. Oznaczające jednorodność lub różnorodność (45) {33} <65> \71,96\:
czystość [nieheterogeniczność], czysty [niezakłócony], najczystszy [jednolity], re-
gularny, rozmaitość, rozmaity, różnorodność, różnorodny, urozmaicenie, urozma-
icony; 
V.A.1.8. Wartościująco określające wytwór i wykonawstwo (66) {194} <196> 
\307,70\:
arcydzieło, dokonanie, dzieło, fi nezja, kunszt, perełka, sztuka [umiejętność, kate-
goria, klasa], techniczny [wirtuozerski], supertechniczny, twórczość, twórczy, wir-
tuozeria, wyrafi nowany, wyszukany.

V.A.2. Kategorie i elementy pozytywnie wartościujące, prymarnie swoiste dla kon-
kretnych sztuk i zmysłów (42) {50} <59> \23,62\: 

V.A.2.1. Ruch (16) {7} <7> \4,37\:
gracja, zgrabny, zgrabniejszy, zwiewny;
V.A.2.2. Głos (3) {25} <45> \4,50\:
melodyjność, melodyjny, rytmika, rytmiczny, śpiewny;
V.A.2.3. Przestrzeń (6) {2} <4> \5,91\:
monumentalny, smukły, wysmukły; 
V.A.2.4. Obraz (17) {16} <3> \8,84\:
dekoracyjny, wyrazisty, wzorzysty. 

V.B. Kategorie i elementy wartościujące estetycznie negatywnie (89) {120} <238> 
\85\:
[słów nacechowanych: (59) {80} <144> \58,45\, wliczonych nienacechowanych (30) 
{30} <94> \27\]:

V.B.1. Ogólnie (19) {22} <33> \12,77\: 
brzydki, najbrzydszy, niepiękny, obrzydlistwo, obrzydliwy, ohydny, paskudny, paskudz-
two, plugawy, wstrętny. 

V.B.2. Brak wyrazu osobowości i wzbudzania emocji lub wzbudzanie nadmierne 
(7) {11} <7> \8,27\:
krzykliwy, proza, prozaiczny, przyziemny. 

V.B.3. O znaczeniu społecznym (0) {4} <0> \0,19\: 
brukowy, czytadło. 

V.B.4. Formalno-kompozycyjne (14) {13} <29> \17,68\: 
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bałagan, bez ładu i składu, chaos, chaotyczny, gniot, hybryda, mieszanina, nieład. 
V.B.5. Oznaczające jednorodność lub różnorodność (4) {9} <29> \3,90\: 
brudny [niejednolity], monotonia, monotonny, naleciałość. 

V.B.6. Określające wartościująco wytwór lub wykonawstwo (15) {21} <46> \15,64\: 
badziewie, kicz, prymitywizm, prymitywny, surowość [niewykończenie], surowy [nie-
wykończony], tandeta.

VI. SUBIEKTYWNE WARTOŚCIOWANIE OGÓLNE (1194) {1105} <1745> 
\1015,58\ – [śr. 1264,89]

VI.A. Wszystko jest znośne lub dobre, podoba się (988) [tj. (83%)] {947} [tj. {86%}] 
<1206> [tj. <69%>] \861,61\ [tj. \85%\]:

VI.A.1. Transcendencja pozytywna (122) {105} <41> \49,94\: 
boski, boskość, cud, cudowny, czarodziejski, najcudowniejszy, magia, magiczny, mi-
styczny, niebiański, nieziemski. 

VI.A.2. Zgodność z ideałem lub bliskość ideału (186) {176} <175> \107,56\: 
absolutny, doskonałość, doskonały, doskonalszy, najdoskonalszy, ideał, idealny, mi-
strzowski, nienaganny, przedni [świetny], świetny, znakomity. 

VI.A.3. Ocenianie pozytywne nieekspresywne (575) {505} <797> \669,58\:
dobry, lepszy, najlepszy, nienajgorszy, niezły, poprawa, poprawny, porządny, pozytyw-
ny, przyzwoity, wart, wartościowy, wartość, zaleta. 

VI.A.4. Wartościowanie potoczno-ekspresywne (105) {161} <193> \34,53\: 
bombowy, ekstra/extra, fajny, fajowy, fajniejszy, najfajniejszy, kapitalny, klawy, niewą-
ski, mega, super, super-hiper, superowy, total, ultra, wystrzałowy, zajebisty, że głowa 
mała [niesamowity].

VI.B. W którym ogólnie wszystko jest nieznośne lub złe, nie podoba się (206) [tj. 
(17%)] {158} [tj. {14%}] <539> [tj. <31%>] \153,97\ [tj. \15%\]:

VI.B.1. Transcendencja negatywna (8) {21} <134> \9,53\: 
demoniczny, diabelski, diabelstwo, diaboliczny, mrok [zwykle w sensie etycznym], 
mroczny [zwykle w sensie etycznym], mroczniejszy, najmroczniejszy, piekielny, profa-
nacja, szatański. 

VI.B.2. Duża niezgodność z ideałem (136) {92} <94> \82,90\: 
zły, gorszy, najgorszy, niewart.

VI.B.3. Ocenianie negatywne umiarkowane (58) {37} <34> \52,23\: 
negatywny, ujemny, wada, mankament, niedoskonałość, niedoskonały, bezwartościowy, 
niepełnowartościowy, niedobry, nienajlepszy, kiepski, nienormalny. 
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VI.B.4. Ocenianie negatywne potoczno-ekspresywne (4) {8} <277> \9,31\: 
cholerny, chuja wart, chujnia, chujowy, chujoza, cienki [zły, słaby], do dupy, gówniany, 
gówienny, gówno, gówno wart, jebany, parszywy, pierdolony, przeklęty, syf, syfi asty, 
syfny, zafajdany, zasrany.

VII. WARTOŚCI I ANTYWARTOŚCI ODCZUCIOWE (PRZYJEMNOŚCI –
PRZYKROŚCI) (1623) {1262} <852> \852,35\ – [śr. 1149,83]:

VII.0. Ogólne określenie odczuć (117) {105} <109> \87,36\: 
doświadczenie [od „doświadczyć”], doznanie, nastrój, odczucie, wrażenie. 
[Rozdzielono między VII.A. i V.II.B. według schematu: (83%//17%) {86%//14%} 
<69%//31%> \85%//15%\ – tu równe: (97//20) {90//15} <75//34> \74//13\]

VII.A. Wrażenia pozytywne (931) {774} <490> \453\:
[słów nacechowanych: (834) {684} <415> \379,11\, wliczonych nienacechowanych 
(97) {90} <75> \74\]:

VII.A.1. Różne bodźce pozytywne (455) {256} <172> \196,53\:
VII.A.1.1. Etap początkowy (14) {15} <9> \13,68\: 
impuls, inspiracja [bodziec], podniecenie, podnieta; 
VII.A.1.2. Wygoda (49) {16} <7> \29,45\:
komfort, przytulny, wygoda, wygodny, wygodniejszy; 
VII.A.1.3. Przyjemność (90) {69} <84> \35,73\: 
bezbolesny, błogi, dokurwienie [przyjemność], przyjemność, przyjemny, przyjem-
niejszy, najprzyjemniejszy, orgazm, rozkosz; 
VII.A.1.4. Ciepło (124) {58} <22> \76,61\:
ciepło [rzecz.], ciepły, cieplejszy, cieplutki, gorący, letni [temperatura];
VII.A.1.5. Smak (103) {83} <35> \42,76\:
pikantny, przysmak, pyszności [rzecz.], pyszny, słodycz, słodki, słodziutki, naj-
słodszy, osłoda, smaczek, smaczny, smak, smakołyk, smakowity, soczysty; 
VII.A.1.6. Zapach (75) {15} <15> \38,30\:
aromat, aromatyczny, woń, zapach, zapachowy.

VII.A.2. Reakcja po bodźcu pozytywnym lub ustaniu bodźca negatywnego (311) 
{273} <204> \160,65\: 

VII.A.2.1. Zadowolenie (40) {26} <53> \32,30\: 
ulga [stan psychofi z.], ukojenie, zadowolenie, zadowolony, zaspokojenie; 
VII.A.2.2. Radość (136) {128} <82> \55,68\:
humor, pogodny [stan psychiczny], rad [jako orzecznik], radocha, radosny, ra-
dość, uciecha, wesołość, wesoły, weselszy;
VII.A.2.3. Duma (22) {26} <43> \26,64\:
duma, dumny, satysfakcja;
VII.A.2.4. Stan równowagi (113) {93} <26> \45,83\: 
bezstresowy, beztroski, cool, luz, luzacki, wyluzowany, spokojny, spokojniejszy, 
spokój.
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VII.A.3. Konsekwencje dłuższego działania bodźców pozytywnych (miłe oszołomie-
nie) (68) {155} <39> \21,93\:
czad [znaczenie pozamuzyczne], czadownia, czadowny, czadowy, dreszcz, dreszczyk, 
entuzjazm, euforia, euforyczny, frajda [stan rzeczy], hipnotyczny, jazda [przyjemność], 
odjazd [przyjemność], odjazdowy, odjechany, odlot [wrażenie], odlotowy, oszałamia-
jący, podniecający, porywający, trans, transowy, uniesienie, zawrotny, zawrót głowy 
[przyjemne oszołomienie]. 

VII.B. Wrażenia negatywne (692) {488} <362> \399\:
[słów nacechowanych: (672) {473} <328> \395,88\, wliczonych nienacechowanych (20) 
{15} <34> \13\]:

VII.B.1. Krótkotrwałe bodźce negatywne i ich skutki (406) {284} <220> \274,26\: 
VII.B.1.1. Ogólne (57) {59} <34> \55,26\:
gorączkowy, dyskomfort, koszmar, koszmarny, koszmarniejszy, kurwica, wkur-
wianie [denerwowanie], napięcie [psychiczne], niedosyt, niepokój, niespokojny, 
poruszenie, szok, szokowanie, wstrząs [stan emocjonalny], wstrząsający;
VII.B.1.2. Reakcja na zagrożenie (141) {125} <79> \105,44\: 
drastyczny, groza, horror [coś strasznego, wydarzenie], lęk, obawa, okropność, 
okropny, panika, postrach, przerażenie, przerażający, strach, straszliwy, strasz-
ny, trwoga, zgroza; 
VII.B.1.3. Przykrość (38) {12} <6> \13,21\:
niemiły, nieprzyjemny, przykrość, przykry; 
VII.B.1.4. Dokuczliwość (9) {4} <3> \7,06\:
dokuczliwy, drastyczny, nie do zniesienia, nieznośny; 
VII.B.1.5. Ból (89) {49} <51> \41,4\:
bolesność, bolesny, ból, obolały, cierpienie, męczarnia, udręka; 
VII.B.1.6. Brak ciepła (64) {27} <20> \39,24\:
chłód, chłodny, chłodniejszy, lodowaty, zimno [rzecz.], zimny; 
VII.B.1.7. Zły smak (8) {6} <3> \6,53\:
gorzki, gorzkawy, mdły; 
VII.B.1.8. Zły zapach (0) {0} <20> \3,90\:
cuchnący, śmierdzący, smród; 
VII.B.1.9. Inne (0) {2} <4> \2,22\:
niewygodny.

VII.B.2. Dłuższe konsekwencje bodźca negatywnego (266) {189} <108> \121,62\:
VII.B.2.1. Niezadowolenie (7) {4} <4> \6,60\:
niezadowolenie, niezadowolony;
VII.B.2.2. Smutek (69) {87} <73> \45,33\:
melancholia, melancholijny, niepocieszony, niewesoły, posępny, ponury, rozpacz, 
zrozpaczony, smętny, smutek, smutniejszy, smutny, zamyślony, zamartwianie się, 
zmartwienie, zdesperowany, żal [rzecz.], żale;
VII.B.2.3. Wstyd (57) {26} <21> \17,62\:
niesmak, obciach, skrępowanie, skrępowany, wpadka, wstyd, wstydliwy, zakłopo-
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tanie, zakłopotany, zażenowanie, żenada, żenujący; 
VII.B.2.4. Stres i jego skutki (133) {72} <10> \52,07\: 
dołek [depresja], frustracja, sfrustrowany, kompleks [w psychice], zakompleksiony, 
nerwowy, zdenerwowanie, znerwicowany, płacz, zapłakany, popadanie [w coś], 
spięty [zdenerwowany], stres, uraz [psychiczny], uraza, załamanie, załamany. 

VIII. WARTOŚCI LUB ANTYWARTOŚCI EKONOMICZNE – BOGACTWO 
LUB JEGO BRAK (744) {526} <451> \1347,54\ – [śr. 767,135]:

VIII.A. Bogactwo (589) {417} <362> \1036,52\: 

VIII.A.1. Własność (18) {7} <14> \47,22\:
posiadanie, własność, zachowanie [dalsze posiadanie].

VIII.A.2. Bogactwo (77) {70} <26> \110,93\:
bogactwo, bogaty [przym.], bogatszy, najbogatszy, dobrobyt, dorobek, fortuna, luksus, 
luksusowy, majątek, majątkowy, posiadłość, skarb, zapas. 

VIII.A.3. Pieniądz (116) {121} <158> \127,31\:
forsa, gotówka, grosik, grosz, kasa, kasowy, pieniądz, pieniążek, sumka, szmal. 

VIII.A.4. Dochód i to, co go przynosi (97) {50} <36> \503,25\: 
dochodowy, dochody, dochód, gospodarczy, gospodarka, gospodarny, gospodarstwo, kie-
szonkowe, korzystny, korzystniejszy, korzyść, oszczędności, oszczędny, oszczędzanie, po-
żyteczny, pożytek, renta, spadek [po kimś], tantiema, utrzymanie [dochody], zasiłek, zysk.

VIII.A.5. Dochód związany z pracą (27) {29} <40> \27,48\: 
honorarium, komercyjność, komercyjny, pensja, zapłata, zarabianie, zarobek, zarobie-
nie, zarobki, zarobkowy. 

VIII.A.6. Wysoka wartość (254) {140} <88> \220,33\: 
cena [wyrażona pieniądzem], supercena, cenny, najcenniejszy, nieoceniony, drogi, droż-
szy, najdroższy [w cenie], koszt, kosztowny. 

VIII.B. Brak bogactwa (155) {109} <89> \311,02\:

VIII.B.1. Bieda i strata (40) {39} <44> \77,54\:
bezdomny [przym.], bezrobotny [przym.], bieda, biedny [przym.], biedniejszy, marno-
trawny, marnowanie, nędza, nędzny, niedostatek, niekorzystny, stracenie, stracony, stra-
ta, szkoda [rzecz.], ubogi [przym.].

VIII.B.2. Koszt i rozchód (70) {33} <13> \202,76\: 
dług, okup, opłacenie, opłata, płatny, podatek, podatkowy, pożyczka, rachunek, składka, 
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spłata, wydatek, wypłacanie, zapłacenie.
VIII.B.3. Niska wartość (45) {37} <32> \30,72\:
bezpłatny, bonus, darmowy, gratis [ndm.], gratisowy, niedrogi, niekomercyjny, tani, tań-
szy, najtańszy.

2. Interpretacja słownika – o układach, systemach wartości panujących 
w medialnych światach

Rząd wartości Czasopismo 1) Pisma dla 
dziewcząt

2) Pisma fanów 
muzyki pop

3) Fanziny 
metalowców 4) 1/15 Kjp PWN

I. Wartości i antywartości 
poznawcze [śr. 3354]

2900 |4,52| 19% 2842 |5,32| 20% 3224 |4,23| 25% 4451 |8,13| 28%
+/2375 –/525 +/2393 –/449 +/2608 –/616 +/3964 –/487

II. Wartości prestiżu [śr. 2531] 2188 |6,24| 14% 3194 |10,61| 21% 2254 |6,00| 17% 2486 |7,15| 16%
+/1886 –/302 +/2919 –/275 +/1932 –/322 +/2182 –/305

III. Wartości osoby i charakteru 
[śr. 2344]

 3242 |4,72| 20% 2336 |4,26| 16% 1764 |1,86| 13% 2035 |3,58| 13%
+/2676 –/566 +/1892 –/444 +/1148 –/616 +/1591 –/444

IV. Wartości i antywartości 
witalne [śr. 1908]

2496 |2,96| 16% 1654 |1,99| 12% 1374 |0,84| 11% 2109 |1,87| 14%
+/1867 –/629 +/1101 –/553 +/631 –/743 +/1376 –/733

V. Wartości i antywartości 
estetyczne [śr. 1322]

1241 |12,94| 8% 1441 |11,00| 10% 1405 |4,90| 11% 1213 |13,25| 8%
+/1152 –/89 +/1321 –/120 +/1167 –/238 +/1127 –/85

VI. Wartościowanie ogólne 
[śr. 1282]

1194 |4,79| 8% 1105 |5,99| 8% 1745 |2,23| 13% 1016 |5,59| 7%
+/988 –/206 +/947 –/158 +/1206 –/539 +/862 –/154

VII. Wartości i antywartości 
odczuciowe [śr. 1150]

1623 |1,34| 10% 1262 |1,58| 9% 852 |1,35| 7% 852 |1,13| 5%
+/931 –/692 +/774 –/488 +/490 –/362 +/453 –/399

VIII. Wartości i antywartości 
ekonomiczne [śr. 767]

744 |3,80| 5% 526 |3,82| 4% 451 |4,06| 3% 1348 |3,33| 9%
+/589 –/155 +/417 –/109 +/362 –/89 +/1037 –/311

IX. Suma 15628 |3,9| 100% 14360 |4,5| 100% 13069 |2,7| 100% 15510 |4,3| 100%
+/12464 –/3164 +/ 11764 –/2596 +/9544 –/3525 +/12592 –/2918

Zestawienie wyników frekwencji przedstawionej w zaprezentowanym w poprzednim 
podrozdziale słowniku jest równocześnie rezultatem wspomnianego na początku roz-
działu VI pomiaru aksjologicznego. To zestawienie podaje tabela 22. 

Przypomnę, że frekwencja wartości/antywartości grupy I – tj. wartości i antywar-
tości poznawczych – jest więc sumą użyć w danym korpusie takich leksemów, jak np.: 
tajemniczy, ciekawy [przym.], zrozumiały, rozum, myśl, mądry, informacja, zdanie 
[wypowiedź, pogląd], wiara [przekonanie], nudny, głupota [cecha], głupi [przym.] itd. 

Tabela 22. Nasycenie aksjologiczne w trzech korpusach tekstów
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Frekwencja ta wyniosła w zbiorach: (2900) (w tym wartości [+/] (2375) i antywartości 
[–/] (525)); {2842} (w tym wartości [+/] {2393} i antywartości [–/] {449}); <3224> 
(w tym wartości [+/] <2608> i antywartości [–/] <616>); \4451\ (w tym wartości [+/] 
\3964\ i antywartości [–/] \487\). Specjalnie przytaczam dane z pierwszej od góry rubry-
ki tabeli, aby czytelnik zorientował się w zasadzie zapisu3. 

Wartości/antywartości grupy II – wartości i antywartości prestiżu – były reprezen-
towane przez użycia takich wyrazów, jak np.: atrakcyjny, główny, godny, hit, istotny, 
moda, modny, oryginalny, podziw, poważny, ważny – przeciętność, przeciętny, zwykły.

Na grupę III – wartości osoby i charakteru – składały się słowoformy wyrazów: am-
bicja, delikatny, dobro, grzeczny, koleżeński, moralność, przyjaźń, miłość, sumienny, 
zdolny – agresja, brutalny, chamski, nienawiść itd. 

Grupę IV – wartości i antywartości witalnych – tworzą m.in. użycia wyrazów typu: 
bezpieczny, młody [przym.], natura [przyroda], naturalny, przystojny, siła, silny, seks, 
odpoczynek, zdrowie, życie [stan], żywy – chory [przym.], groźny, morderstwo, stary, 
śmierć, zmęczony itd.

Grupę V – wartości i antywartości estetycznych – np.: atmosfera [nastrój], artystycz-
ny, elegancki, kunszt, piękny, poetycki, styl, sztuka [umiejętność], twórczość, wdzięczny, 
wdzięk – brzydki, kicz, prymitywny itd. 

Grupa VI – wartościowania ogólnego – np. fajny, ideał, idealny, dobry, super, war-
tość, wartościowy – do dupy, syf, wada, zły itd.

Grupa VII – wartości i antywartości odczuciowych i hedonistycznych – np.: czado-
wy, duma, odjazdowy, orgazm, przyjemność, rozkosz, smaczny, spokój – ból, smutny, 
stres, szok, zimny itd.

Grupa VIII – wartości i antywartości ekonomicznych – np. bogaty [przym.], cena 
[wyrażona pieniądzem], cenny, drogi, pieniądz, komercyjny – bezpłatny, bieda, rachu-
nek, tani itd.

Przytoczyłem wyżej tylko przykłady, właściwy słownik został zestawiony w po-
przednim podrozdziale, a częściowo w rozdziale VI. Natomiast analizując tabelę 22 oraz 
ilustrujący ją wykres 19 („Nasycenie aksjologiczne…”), można wyciągnąć następujące 
wnioski.

Dla każdego z omawianych typów czasopism (więc i dla bohatera „wpisanego” w ich 
tekst) najbardziej cenne są inne wartości. W prasie dziewczęcej, a więc dla Dziewczyny 
najważniejsze są walory osobowości i charakteru [1)–III–20%], Fan ceni przede wszyst-
kim prestiż [2)–II–21%], a Metalowiec – wiedzę i prawdę [3)–I–25%], które Dziewczyna 
i Fan także poważają – ale na drugim miejscu [1)–I–19%; 2)–I–20%]. Najmniej cenione 
(a przynajmniej najrzadziej wspominane) dobra to – dla wszystkich – dobra ekonomicz-
ne [1)–VIII–5%; 2)–VIII–4%; 3)–VIII–3%]. Widocznie nie brakuje ich w świecie oma-
wianych czasopism. Największą (stosunkowo, bo i dla niej te wartości niewiele znaczą) 
materialistką jest Dziewczyna. 

Jeśli o łatwość lub trudność uzyskania wartości cenionych chodzi, to najłatwiej 
Dziewczynie o walory estetyczne [1)–|12,94|–V]. Fanom też najłatwiej przychodzą 
dobra estetyczne [2)–|11,00|–V], lecz także mają bardzo łatwy kontakt z dobrami pre-

3 Liczba w nawiasach || oznacza z kolei iloraz frekwencji wartości i antywartości. Im liczba większa, 
tym większy stosunek liczby leksykalnych wskazań na wartości, do liczby wskazań na odpowiadające im 
antywartości, a więc tym dana wartość łatwiejsza do uzyskania w świecie pisma.
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stiżowymi, najbardziej cenionymi w ich świecie [2)–|10,61|–II]. Dla Dziewcząt i Fa-
nów dobrem najbardziej ekskluzywnym (trudno dostępnym) są wartości odczuciowe 
[1)–|1,34|–VII]; [2)–|1,58|–VII], a dla Metalowców – witalne oraz charakterologiczne 
[3)–|0,84|–IV]; [3)–|1,86|–III]. Najłatwiej im o prestiż [3)–|6,00|–II], choć i tak dwukrot-
nie trudniej niż Fanom.

Zestawiając odpowiednio dane z tabeli, można także zauważyć malkontenctwo 
Metalowców, wynikające zapewne z nastawienia kontestacyjnego. Nie dość, że najchęt-
niej ze wszystkich oceniają ogólnie [3)–VI–13%], to jeszcze liczba ocen negatywnych 
tylko dwukrotnie jest u nich mniejsza niż pozytywnych [3)–VI:+1206/–539], a zatem 
efekt Pollyanny4 jest w fanzinach metalowych obecny, ale minimalnie. Dziewczęta oce-
niają pozytywnie prawie pięć razy częściej niż negatywnie [1)–VI :+988/–206], a rozen-
tuzjazmowani Fani – sześć razy częściej [2)–VI:+947/–158].

Konfrontacja wyników obliczeń dotyczących korpusów prasowych z wynikami 
dla 1/15 Kjp PWN przekonuje po pierwsze o tym, że pisma dla fanów pop i fanziny 
metalowe są bardzo zubożone pod względem aksjologicznym w porównaniu ze stan-
dardami inteligenckiej polszczyzny, a po drugie o tym, że rola wartości i antywartości 
poznawczych oraz ekonomicznych w tekstach zwykłej polszczyzny jest znacznie więk-
sza niż w tekstach pism młodzieżowych, Zwykły Polak bardziej niż Metalowiec i Fan 

4 Optymizm, zadowolenie, duża przewaga rozmaitych określeń pozytywów nad negatywami – to 
w tekstach czasopism zjawisko normalne [por. W. Pisarek: Pollyanna pisze do prasy, „Prace Filologiczne”, 
t. XXXII, 1985, s. 259–264, a także J. Boucher, Ch.E. Osgood: The Pollyanna hypothesis, „Journal of Verbal 
Learning and Verbal Behavior” 1969, nr 1]. 

Wykres 19. Nasycenie aksjologiczne w prasie dla dziewcząt (1), fanów muzyki pop (2), metalowców (3) 
oraz dla 1/15 Kjp PWN (4)
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Wykres 20. Ranking wartości/antywartości w prasie dla dziewcząt

Wykres 21. Ranking wartości/antywartości w prasie dla fanów muzyki pop
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Wykres 22. Ranking wartości/antywartości w fanzinach metalowych

Wykres 23. Ranking wartości/antywartości w 1/15 Kjp PWN
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zwraca uwagę na sferę witalną. Natomiast medialna młodzież bardziej docenia walory 
osoby i charakteru, częściej ocenia ogólnie, o wiele bardziej ceni wartości odczuciowe. 
W świecie Zwykłego Polaka stosunkowo łatwy jest dostęp do wartości poznawczych, 
najłatwiejszy do wartości estetycznych, a najtrudniejszy – do wartości odczuciowych.

By rzecz przedstawić bardziej obrazowo, podporządkuję wybranym systemom ak-
sjologicznym – tym, które w świetle wyników pomiaru wydają się najważniejsze i naj-
pełniej kształtujące wizerunki Dziewczyny, Fana, Metalowca i Zwykłego Polaka – ja-
kieś pojęcia kluczowe: 

1) wartościom i antywartościom poznawczym – mądrość i głupotę; 
2) wartościom i antywartościom prestiżu – szacunek i lekceważenie; 
3) wartościom osoby i charakteru – atrakcyjność towarzyską i osamotnienie; 
4) wartościom i antywartościom witalnym – zdrowie i atrakcyjność seksualną czy 

„jurność” – w przeciwieństwie do choroby i bycia mało pociągającym; 
5) wartościom i antywartościom odczuciowym i hedonistycznym – przyjemność lub 

dyskomfort; 
6) wartościom i antywartościom ekonomicznym – bogactwo lub biedę.
Wyniki pomiaru wskazują, że:
Dziewczynie zależy przede wszystkim na atrakcyjności towarzyskiej, więc i ucieczce 

od samotności, chce być mądra, a nie głupia, zdrowa i atrakcyjna, a nie mało pociągają-
ca i chorowita. Chce być także szanowana, a nie lekceważona, i ceni sobie przyjemność, 
unikając dyskomfortu.

Fan pragnie być przede wszystkim szanowany i mądry, atrakcyjny towarzysko, zdro-
wy, atrakcyjny i sprawny seksualnie, oraz chce, aby było mu przyjemnie – a nie chce być 
lekceważony i uchodzić za głupiego, obawia się samotności, choroby, braku partnera, 
przykrych wrażeń.

Metalowiec pragnie być zwłaszcza mądry i szanowany, jest towarzyski, zdrowy i jur-
ny oraz poszukuje przyjemności.

Natomiast Zwykły Polak chce być mądry, szanowany, zdrowy i seksualnie atrakcyj-
ny, otoczony towarzystwem i bogaty.

Wydaje się zatem, że „wpisana” w teksty swoich czasopism młodzież różni się od 
„obecnych w tekstach polszczyzny” przeciętnych Polaków (czy polskich inteligentów) 
głównie niedocenianiem dóbr materialnych, przecenianiem przyjemności i życia towa-
rzyskiego, co w pełni potwierdza codzienne obserwacje potoczne. Natomiast znów za-
skakuje, że pod względem wartościowania najbardziej bliskie standardowym tekstom 
polskim są metalowe fanziny, a nie specjalnie dla młodzieży przygotowywane, wielko-
nakładowe pisma. 

*
Ponieważ wykres 19 nie uwzględniał stosunku wartości i antywartości w ramach re-

prezentacji określonych systemów aksjologicznych w danym zbiorze, wypada jeszcze 
zaprezentować wykresy: 20, 21, 22, 23 – uwzględniające tę okoliczność.





Rozdział VIII. Struktury społeczne w tekstowych światach pism 
młodzieżowych

Dane zaprezentowane w Sferze 6: Społeczeństwo „Słownika tematyczno-frekwencyjnego 
słownictwa używanego w trzech typach polskich pism młodzieżowych”1 pozwalają dość 
łatwo zauważyć różnice w ważności rozmaitych sfer społecznego bytu (a innymi słowy – 
różnice we frekwencji grup słownictwa obsługujących zazwyczaj poszczególne sfery spo-
łecznego bytu) występujące między trzema interesującymi nas korpusami. Niestety (jak 
już pisałem na początku rozdziału IV), „Słownik tematyczno-frekwencyjny...” nie jest na-
rzędziem pozwalającym na porównanie stanu rzeczy w tych korpusach – z jakimś hipote-
tycznym stanem rzeczy uznawanym za normalny, ważny dla ogółu współczesnych tekstów 
polskich i ta sytuacja zmusza do uczynienia wyboru spośród leksemów uwzględnionych 
w tymże słowniku i porównania tylko ich frekwencji ze stanem z Kjp PWN. 

Sądzę, że zarówno instytucje społeczne, jak i możliwość uczestnictwa w nich są lub 
mogą być wartościami – mniejszymi lub większymi, w zależności od stopnia ważności 
danej instytucji dla zainteresowanego, więc zasada wyboru będzie taka sama, jak w przy-
padku badania nasycenia aksjologicznego: dobiorę przymiotniki oraz rzeczowniki – de-
notujące pojęcia ogólne, cechy i kategorie abstrakcyjne, instytucje i grupy, by uzyskać 
obraz życia społecznego i kulturalnego – świadomie obserwowanego. Wyrazy, o których 
mowa, są bowiem niezbędne, aby dokonać opisu i oceny danej rzeczywistości. 

Załóżmy więc, że z frekwencji wyrazów i zbiorczych frekwencji ich grup wyciągać 
tu będę informację o tym, jak wygląda struktura życia społecznego widzianego oczami 
moich medialnych bohaterów: Dziewczyny, Fana, Metalowca, czyli życia społecznego 
takiego, jakie zdołaliby opisać. Obraz ten na bieżąco będzie zestawiany z punktem wi-
dzenia Zwykłego Polaka (1/15 frekwencji w Kjp PWN). Ponieważ dla młodzieży insty-
tucją społeczną o pierwszorzędnym znaczeniu jest szkoła, całe życie społeczne podzielę 
na dwie sfery: szkołę i to, co poza nią.

1. To, co poza szkołą

W badanych trzech zbiorach tekstów oraz wycinku z Kjp PWN kwestie świadomego 
uczestnictwa w szeroko rozumianym (tzn. jako życie w zbiorowościach i konsumpcja 
kultury) życiu społecznym wiążą się odpowiednio z (11354) {16290} <15895> \13525\ 
słowoformami – co stanowi około (4,5%), {6,5%} <6,3%> \5,4%\2 badanych grup teks-
tów.

1 Został przedstawiony w rozdziale II.
2 Podobnie jak w przypadku liczb bezwzględnych, obecność nawiasów: () {} <> \\ informuje o tym, do 

którego z korpusów dane się odnoszą. 
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Wśród nich obecne jest słownictwo związane z udziałem w wielkich instytucjach 
społecznych [I. (4966) {4542} <4803> \9630,20\], a w tym w: obywatelskim życiu pub-
licznym (I.A (362) {591} <397> \1987\, np.: biuro, faszyzm, głos [wyrażenie opinii], 
kraj, ofi cjalny, państwo [instytucja], plebiscyt, policja, publiczny, społeczeństwo, spo-
łeczny3); religii wraz z jej instytucjami [I.B. (314) {379} <934> \613,80\], rozumianej 
zarówno jako przywoływanie zasad bytu (I.B.1. (47) {107} <247> \184,68\, np.: anioł, 
bóg, boży, demon4); jak i jako refl eksja moralna (I.B.2. (24) {50} <187> \67,54\, np.: 
anielski, święty [przym.], najświętszy, nieświęty, demoniczny, diabelski, diabelstwo, dia-
boliczny, grzech, mrok, mroczny, mroczniejszy, najmroczniejszy, piekielny, szatański), 
wyznanie i kult5 (I.B.3. (82) {145} <465> \337,56\, np.: kościół, krzyż, pogański), oraz 
magia6 (I.B.4. (161) {77} <35> \24,05\, np.: amulet, horoskop, magia7).

Światom rozpatrywanych czasopism nie jest obca gospodarka [I.C. (1947) {1710} 
<1817> \3452,0\], a zatem: produkcja, gospodarka i jej instytucje (I.C.1. (342) {397} 
<530> \838,31\, np.: biznes, branża, fabryka, fi rma, fi rmowy8), fi nanse (I.C.2. (394) 
{266} <265> \1122,06\; np.: bank, bankowy, bogactwo, bogaty [przym.], bogatszy, 
dług9), handel, zbywanie i nabywanie własności wraz z reklamą (I.C.3. (679) {592} 

3 Pozostałe leksemy zbioru I.A. to: administracja [urząd], areszt, armia, biurowy, demokracja, demokra-
tyczny, dyrekcja, faszystowski, głosowanie, imperium, instytucja, komuna, komunistyczny, komunizm, krajo-
wy, królewski, królestwo, królowanie, lud, ludowy, militarny, narodowość, narodowy, naród, nazizm, obywa-
telstwo, obywatelski, ojczysty, ojczyzna, panowanie, państwowy, partia [organizacja], pierdel, placówka, 
polityka, polityczny, prawny, propaganda, propagandowy, przewodni, rodzimy, rząd [instytucja], sąd [insty-
tucja], sądowy, sekretariat, służba [instytucja], socjalny, totalitarny, tyrania, urząd, urzędowy, więzienie, 
władczy, władza [możliwość], władza [instytucja], wojsko, wojskowy [przym.], wpływowy, wybory, wybor-
czy, wydział, wymagania, wymagający, zarząd, zdominowanie.

4 Oraz: anioł stróż, raj, rajski – diabeł, diabełek, diablątko, piekło, piekiełko, szatan.
5 Wprowadzając dalszy podział, można dział I.B.3. tak ująć: I.B.3.a. Religia i kult rozumiane ogólnie 

oraz uniwersalne elementy kultu (75) {100} <183> \211,84\: Kościół, kult, kultowy, modlitwa, msza, obrzęd, 
obrządek, religia, religijny, sekta, świątynia, rytuał, rytualny, sakramentalny, święto, świąteczny, przedświą-
teczny, przedświęta, wiara [religia], wierzenie [religia]; I.B.3.b. Chrześcijaństwo (7) {35} <153> \118,14\: 
Biblia, chrzestny, chrześcijański, chrześcijaństwo, antychrześcijański, inkwizycja, katolicyzm, katolicki, kler, 
kościół, kościelny, kościółek, krzyż, opłatek, parafi a, przykościelny; I.B.3.c. Inne wyznania (–) {10} <129> 
\7,58\: buddyzm, buddyjski, islam, islamski, muzułmański, poganizm, pogański, pogaństwo, satanizm, satani-
styczny, sataniczny.

6 Jak widać, najintensywniej magią zainteresowana jest Dziewczyna, będąc równocześnie, jak zobaczy-
my dalej, osobą prawie całkowicie areligijną. W charakterze komentarza zacytuję Jadwigę Mizińską: 
„Świadomość zbiorowa, wyzbyta oparcia pewników religijnych, szuka ich gorączkowo gdzie indziej, na 
chybił trafi ł, nie gardząc także zabobonami. Popada zatem, przynajmniej na jakiś czas, w regres, cofa się do 
przeżytych form, byleby nie zostawić podmiotu oko w oko z chaosem”. [J. Mizińska: Imiona losu, Lublin 
1999, s. 109].

7 Oraz: astrologia, czar [magia], czary-mary, feng-shui, klątwa, magiczny, okultyzm, okultystyczny, radie-
stezja, tabu, wyrocznia, wróżba, wróżenie, wróżbiarski, zaklęcie.

8 Oraz: gospodarka, gospodarstwo, gospodarczy, interes, koncern, kooprodukcja, produkcja, produkt, 
produkcik, produkcyjny, przemysł, przedsiębiorstwo, rynek, rynkowy, spółka, spółka z o.o., spółdzielnia, spół-
dzielczy, umowa, wytwarzanie, wytwór, wytwórnia, zakład.

9 Oraz: dochód, dochody, dochodowy, fi nanse, fi nansowy, forsa, fortuna, fundusz, giełda, gospodarny, 
gotówka, inwestycja, kasa [instytucja i pieniądze], kasowy, konto, korzystniejszy, korzystny, korzyść, kredyt, 
kredytowy, majątek, majątkowy, najbogatszy, opłacenie, opłata, oprocentowanie, oszczędności, oszczędność, 
oszczędny, oszczędzanie, pieniądz, posiadanie, podatek, podatkowy, pożyczka, rachunek, skarb, skarbowy, 
skarbiec, spadek [po kimś], spłata, sumka, szmal, ubezpieczenie, ubezpieczeniowy, własność, zachowanie 
[dalsze posiadanie], zysk.
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<658> \808,09\; np.: bonus, cennik, cenny, darmowy, drogi, droższy10), a nawet praca 
i zajęcia ją uzupełniające (I.C.4. (532) {455} <364> \683,36\: praca, współpraca, zawód 
[profesja]11).

Istotne dla nas znaczenie ma sfera edukacyjna [I.D. Nauka i edukacja – (2343) {1862} 
<1655> \3577,4\], którą dokładniej zajmę się w kolejnym podrozdziale.

Ważną grupę słownictwa tworzą określenia związane z życiem niepublicznym 
[II. (3440) {2716} <1269> \1239,24\], w którym młody człowiek intensywnie uczestni-
czy. Niekiedy wystarcza sam sobie, będąc samotnym lub zajmując się tylko sobą (II.A. 
Jednostka sama dla siebie (183) {151} <53> \94,40\: intymność, intymny, najintymniej-
szy, kosz [odmowa], nieofi cjalny, odrzucenie [odtrącenie], osobisty, prywatność, prywat-
ny, rozłąka, rozstanie, rozwód, samotność, samotny, zerwanie [koniec związku]), ale 
częściej wyżywa się w sferze erotycznej [II.B. (1290) {753} <144> \190,42\], wchodząc 
w nieformalne lub – rzadziej – formalne związki (II.B.1. (444) {209} <33> \50,00\, np.: 
bycie razem [romans], chodzenie [z sobą], fl irt12] i w sposób mniej lub bardziej społecz-
nie akceptowany prowadząc pożycie intymne (II.B.2. (846) {544} <111> \140,42\, np.: 
pieszczota, pierwszy raz [pierwszy stosunek], pocałunek, seks13). 

Jest następnie członkiem niesformalizowanych, małych grup społecznych [II.C. 
(943) {865} <718> \503,75\], a zatem uczestniczy w życiu rodzinnym (II.C.1. (703) 
{550} <125> \289,23\, np.: dom [miejsce zamieszkania i rodzina], domowy, rodzic, ro-
dzice, rodzina, rodzinka, rodzinny, rodzeństwo, rodzony, starzy [rodzice], staruszkowie 
[rodzice]) i w grupach rówieśniczych [II.C.2. (49) {136} <533> \47,93\], tych o charak-
terze niesubkulturowym (II.C.2.a. (20) {22} <6> \2,89\: grupa, paczka [grupa]) lub sub-
kulturowym (II.C.2.b. (29) {114} <527> \45,04\: alternatywa, alternatywny, ekipa, klan, 
podziemie, podziemny, scena [środowisko], subkultura, underek, underground, under-
groundowy, załoga) lub jeszcze innych, mniej sprecyzowanych (II.C.3.a. Inne bliskie 
otoczenie społeczne (185) {146} <45> \156,57\: partnerstwo, partnerski, wspólnota, 

10 Oraz: agencja, bazar, bazarek, bezpłatny, cena [wyrażona pieniądzem], gratisowy, handel, handlowy, 
kolportaż, komercja, komercyjność, komercyjny, konsumpcja, konsumpcyjny, koszt, kosztowny, kupno, kupie-
nie, kupowanie, laboratorium, logo, logos, logówka, marka, marketing, marketingowy, markowy, nabycie, 
nabytek, najdroższy [w cenie], najtańszy, niedrogi, niekomercyjny, oferta, pracownia, promocja, promowa-
nie, promocyjny, reklama, reklamowy, rzemiosło, sesja, sesyjny, show-biznes, sklep, sklepowy, sklepik, spon-
soring, sprzedaż, sprzedawanie, stragan, stoisko, studio, supermarket, tani, tańszy, targ, targi, targowisko, 
towar, towarowy, usługa, warsztat [miejsce], witryna, wydatek, wymiana, wynajmowanie, wypożyczalnia, 
zakup, zakupy, zaoferowanie, zapłacenie, zlecenie.

11 Oraz: amatorski, amatorszczyzna, awans, casting, dopracowanie, etat, fach, fachowy, hobby, honora-
rium, kariera, kieszonkowe, kontrakt, nominacja, odskocznia, pensja, płatny, podwyżka, pracochłonny, pro-
fesja, profesjonalizm, profesjonalny, renta, składka, specjalność, stanowisko [w pracy], staż, tantiema, utrzy-
manie [dochody], trud, wolontariat, wypłacanie, zapłata, zapracowany [przym.], zarabianie, zarobienie, 
zarobek, zarobkowy, zarobki, zasiłek.

12 A także: fl irtowanie, małżeństwo [instytucja], miłostka, my love story, ołtarz [metonimia ślubu], oświad-
czyny, para [związek], pierwszy krok [rozpoczęcie romansu], randka, rendez-vous, romans, sam na sam, skok 
w bok, ślub, ślubny, podryw, podrywanie, wesele [uroczystość], weselny, zaślubiny, zamążpójście, zaręczyny, 
związek [para].

13 Oraz: bliski [rzecz. i przym. – emocjonalnie], bliski sercu [kochany], bliskość [emocjonalna], buziak, 
całowanie, całus, całusek, gwałt, kochany [przym.], kochliwy, masturbacja, miłość, miłosny, miłostka, mine-
ta, najbliższy [rzecz. i przym. – emocjonalnie], najseksowniejszy, niekochany, objęcia, onanizm, przytulanie 
się, przytulany, pieszczotliwy, petting, perwersja, perwersyjny, porno, pornografi a, pornos, ruchanie, seksu-
alny, seksapil, seksy, seksowny, sodomia, stosunek [akt płciowy], ukochany, walenie konia, współżycie [upra-
wianie seksu], zakochanie, zakochany [przym.], zbliżenie [stosunek płciowy], zboczony, zmysłowy, zmysły.
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współżycie [wspólne życie], społeczność, środowisko, światek [społeczność], towarzy-
ski, towarzystwo, zadawanie się, znajomość [z kimś]), a nawet przestępczych (II.C.3.c. 
Grupy przestępcze (6) {33} <15> \10,02\: banda, bojówka, gang, gangsterski, mafi a, 
mafi jny).

Sporo leksemów obsługuje dziedzinę czasu wolnego [II.D. (1024) {947} <354> 
\450,67\], rozumianego jako okresy wypoczynku (II.D.1. (259) {106} <25> \84,05\, np.: 
bezczynność, ferie, kolonia, laba14) bądź jako czas wypełniony zabawą i rozrywką towa-
rzyską (II.D.2. (765) {841} <329> \366,62\, np.: andrzejki, andrzejkowy, bal [zabawa], 
balanga15).

Bardzo obszerną grupę słownictwa stanowi terminologia świadcząca o konsumpcji 
popularnej kultury artystycznej [III. (2948) {9032} <9823> \2655,45\], a w wypadku 
metalowców – także o jej współtworzeniu. Przede wszystkim można wymienić leksemy 
określające zjawiska wspólne dla paru dziedzin sztuki [III.0. (905) {2700} <2887> 
\1171,72\], a w szczególności dotyczące jej tworzenia i upowszechniania (III.0.1. (284) 
{953} <1231> \507,49\: artystyczny, debiut, debiutancki, distri, distro, dystrybucja, dys-
trybucyjka16) lub sfery estetyki jako takiej, tj. kierunków artystycznych, dzieł, ich typów, 
cech i elementów (III.0.2. (621) {1747} <1656> \664,23\: dzieło, utwór, ekstremalny, 
klasyczny itd.17). Frekwencja tych określeń została doliczona do podanej niżej frekwen-
cji charakterystycznych terminów muzycznych, fi lmowo-teatralnych, literackich, pla-
stycznych – według proporcji pomiędzy liczbą użyć tychże terminów w każdym ze zbio-
rów18. 

14 Oraz: leniuchowanie, leniwy, odpoczynek, relaks, turnus, urlop, wakacje, wakacyjny, wagary, wczaso-
wy, wczasy, weekend, wypoczęty, wypoczynek, zimowisko.

15 Jak również: balangownia, czadownia, dyskoteka, dyskotekowy, dyskusja, fan club, fi esta, gościnny, 
impra, impreza, imprezka, imprezowy, imprezowanie, IRC, kafejka, karnawał, karnawałowy, kawiarnia, ka-
wiarenka, klub, klubowy, knajpa, knajpka, lista dyskusyjna, lokal, osiemnastka, parada, party, party phone, 
piwiarnia, pogawędka, powitanie, powitalny, pożegnanie, pożegnalny, prywatka, przechadzka, przyjęcie [to-
warzyskie], przywitanie, pub, restauracja, rozmowa, rozrywka, rozrywkowy, spacer, spotkanie, sylwester, 
sylwestrowy, ubaw, wieczorek, wizyta, wizytowy, zabawa, zabawniejszy, zabawka, zabawny.

16 Oraz: dystrybucyjny, dystrybutor [osoba, instytucja], estetyka, estetyczny, estradowy, edycja, edytor, 
edytorski, festiwal, festiwalowy, gra [artystyczna], granie, improwizacja, kanon, kunszt, nakład, publiczność, 
publika, reedycja, repertuar, scena [urządzenie lub obraz], sceniczny, sztuka [umiejętność, kategoria, utwór], 
twórczość, twórczy, widownia, wydanie, wydawnictwo, wydawca, wydawniczy, występ, występowanie [pub-
liczne] wznowienie.

17 Wprowadzając dalszy podział, można dział III.0.2. tak ująć: III.0.2.a. Kierunki, nurty i rodzaje (25) 
{72} <109> \42,09\: awangardowy, ekstrema, ekstremalność, ekstremalny, ekstremum, folklor, kierunek 
[w sztuce], klasyka, klasyczny pop-art, postmodernistyczny, postmodernizm, realizm, surrealistyczny; 
III.0.2.b. Gatunki i typy dzieł, realizowane w różnych rodzajach sztuk (158) {807} <703> \166,59\: adapta-
cja [wytwór], arcydzieło, batalistyczny, bestseller, bestsellerowy, dokonanie, dwuutworowy, dzieło, hit, hito-
wy, hitofon, hicior, horror [gatunek], klasyk [utwór klasyczny], kryminał [gatunek], materiał [utwór, wiedza], 
megahit, parodia, pastisz, pięcioutworowy, przebój, przygodowy, sensacja, sensacyjny, superhit, superprze-
bój, thriller, trylogia, trzyutworowy, twór [utwór], utwór, melodramat, żart, żartobliwy; III.0.2.c: Elementy 
dzieł realizowanych w różnych rodzajach sztuk (438) {868} <844> \455,55\: akcent [element], atmosfera 
[nastrój], bohater [dzieła], bohaterka [dzieła], budowa [współzależność elementów], ekspresja, ekspresyjny, 
epizod, epizodzik, fabuła, forma [kształt], historia [ciąg wydarzeń], image, klimat [nastrój], klimatyczny [na-
strojowy], kompozycja, kształt, motyw [element, wzór], naleciałość, nastrojowy, nastrój [kategoria estetycz-
na], poetyka, postać [z dzieła], rys, styl, stylizacja, stylistyka, ton [styl], tonacja [kolorystyczna lub emocjo-
nalna], tytuł, tytułowy, wątek, wyraz [przejaw], wyrażanie.

18 W zbiorze tekstów prasy dla dziewcząt proporcje wyniosły w kolejności: III.A. – 33%, III.B. – 34%, 
III.C. – 9%, III.D. – 24%; w zbiorze tekstów młodzieżowych magazynów muzycznych: III.A. – 64%, III.B. 
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Spośród dziedzin sztuki najważniejsza w życiu naszych medialnych bohaterów jest 
muzyka [III.A. (1008) {5824} <9000> \615\19]. W zbiorach sporo jest więc leksemów 
związanych z nią – tj. z jej dziedzinami i instytucjami (III.A.1. Muzyka ogólnie, jej two-
rzenie i upowszechnianie (426) {2365} <3655> \156,43\, np.: a capella, antymuzyka, 
band, boysband, choreografi a, choreografi czny, charts, chór20) oraz ze sferą estetyki 
muzycznej [III.A.2. (283) {1731} <2689> \188,13\], którą współtworzą: nazwy kierunków 
(III.A.2.a. (59) {669} <1530> \16,66\, np.: art rock, beat, big beat, bigbeatowy, black 
[black metal], blackowy21); określenia gatunków i typów dzieł muzycznych (III.A.2.b. 
(113) {649} <326> \49,36\, np.: cover, dumka, hymn, instrumental22), a także wyrazy 
określające elementy dzieł muzycznych (III.A.2.c. (111) {413} <833> \122,11\, np.: 
akustyczny, aranż, aranżacja, aranżacyjny, basowy, brzmienie, dźwięk23). 

Znaczące grupy słownictwa związane są również z fi lmem, teatrem, widowiskami 
(III.B. (930) {2064} <188> \738\24, np.: aktorstwo, animacja, animek, animowany, au-
dycja, balet [gałąź sztuki], baletowy, cartoon [kreskówka]25), literaturą (III.C. (283) 
{700} <506> \555\26, np.: bajeczny, bajka, bajkowy, ballada, balladka, baśń, czytadło, 

– 23%, III.C. – 8%, III.D. – 5%, fanzinów metalowych: III.A. – 92%, III.B. – 2%, III.C. – 5%, III.D. – 1%; 
a 1/15 Kjp PWN: III.A. – 23%, III.B. – 28%, III.C. – 21%, III.D. – 28%.

19 W tym: określeń swoistych: (709) {4096} <6344> \344,56\; określeń dobranych z III.0: (299) {1728} 
<2656> \270\.

20 Oraz: chórek, dj-owanie, duet, dyskografi a, fonografi czny, formacja, girlsband, groove charts, grupa 
[muzyczna], horda [zespół muz.], hot stuff, kapela, kapelka, kwartet, komponowanie, koncert, koncertowa-
nie, koncertowy, last minute stuff, miksowanie, muza [muzyka], muzyczka, muzyczno-słowny, muzyczny, mu-
zyka, muzykowanie, orkiestra, pop news, set [występ muz.], solo, solowy, songbook, stuff, supergrupa, super-
techniczny, śpiew, śpiewanie, śpiewny, taniec, taneczny, techniczny [wirtuozerski], top ten, tournèe, tour, 
trasa [trasa koncertowa], trio, wirtuozeria, zaśpiewanie, zespół [muzyczny].

21 black death metal, black/deathmetalowy, black metal, blackmetalowy, blues, bluesowy, bluesrockowy, 
boogie, breakbeat, breakdance, breakdance’owy, britpop, britpopowy, dance, dance’owy, death, death black, 
death industrial, deathindustrialny, death metal, deathmetalowy, deathowy, death/thrash metal, deathtypo-
wy, disco, disco polo, doom, doomowy, folk, folkowy, funk, funkowy, funky, glam rock, gore, grind death, 
grunge, grunge’owy, hard core, hardcore’owy, hard rock, heavy, heavy metal, heavymetalowy, hip-hop, 
hiphopowy, house, jazz, jazzowy, jazzrockowy, metal [muzyka], metalowy [związany z muzyką metal], mini-
mal, pop, popowy, poprockowy, psychodelia, psychodeliczny, punk, punk rock, punk garage, rap, rapowy, 
rave, reggae, reggae’owy, rhythm’n’blues, rock, rockabilly, rock’n’roll, rock’n’rollowy, rockowy, soul, sou-
lowy, stoner rock, techno, thrash metal, thrash, thrashmetalowy, thrashowy, trip hop, witching metal.

22 Oraz: instrumentalny [w muzyce], kawałek [utwór], kolęda, marsz [muzyczny], miks, mix, mikstura [tc. 
miks], moshing, nagranie [utwór muzyczny], piosenka, pieśń, pogo, polonez, remiks, remix, samba, sonatina, 
song, soundtrack, symfoniczny, szlagier, ścieżka [nagranie].

23 A także: dźwiękowy, głos [dźwięk], głosowy, growling, growlingowy, melodia, melodyczny, melodyjka, 
melodyjność, melodyjny, refren, riff, rytm, rytmika, rytmiczny, sampel, sampling, screaming [rzecz.], skreczo-
wanie, scratchowanie, solówka, takt [muzyczny], tonacja [muzyczna], wibracja, wokal [głos], wokaliza, wo-
kalny, wokalowanie, vocal.

24 W tym: określeń swoistych: (623) {1443} <130> \410,48\; określeń dobranych z III.0: (307) {621} 
<58> \328\.

25 Oraz: cyrk, dokumentalny, dramat [utwór], dramatyczny [związany z utworem], dubbing, ekranizacja, 
fi lm, fi lmowy, fabularny, klip, inscenizacja, kabaret, kinematograf, kinematografi a, kino, kinowy, klaps [fi l-
mowy], komedia, komediowy, kreacja [rola, dzieło], kreskówka, kręcenie [fi lmu], miniserial, musical, odsło-
na, opera, operowy, pełnometrażowy, pokaz, premiera, premierowy, projekcja, przedstawienie [widowisko], 
remake, reżyseria /reż./, rola, rólka, scenografi a, scenariusz, sceneria, serial, sequel, sequenser, show, spek-
takl, talk show, teatr, teatralny, teledysk, telenowela, teleprzebój, wideoklip, widowisko.

26 W tym: określeń swoistych: (202) {484} <362> \309,01\; określeń dobranych z III.0: (81) {216} <144> 
\246\.
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Wykres 24. Udział Dziewczyny (1, 6, 11), Fana (2, 7, 12), Metalowca (3, 8, 13) i Zwykłego 
Polaka (4, 9, 14) w wielkich instytucjach społecznych (1, 2, 3, 4), sferze niepublicznej (6, 7, 8, 9) 

i konsumpcji kultury (11, 12, 13, 14)Wykres 25. Ranking ważności niektórych wyrazów oznaczają-

I. Udział w wielkich instytucjach 
społecznych: (4966) {4542} <4803> 
\9630,20\, a w tym:

II. Sfera niepubliczna: (3440) {2716} 
<1269> \1239,24\, a w tym:

III. Konsumpcja kultury artystycznej: 
(2948) {9032} <9823> \2655,45\, 
a w tym:

I.A. Obywatelskie życie publiczne: 
(362) {591} <397> \1987\

II.A. Jednostka sama dla siebie: (183) 
{151} <53> \94,40\ 

III.A. Muzyka: (1008) {5824} <9000> 
\615\

I.B. Religia i jej instytucje: (314) {379} 
<934> \613,80\ 

II.B. Sfera erotyki: (1290) {753} <144> 
\190,42\ 

III.B. Film, teatr, widowiska: (930) 
{2064} <188> \738\ 

I.C. Uczestnictwo w życiu 
gospodarczym: (1947) {1710} 
<1817> \3452,0\ 

II.C. Udział w małych grupach 
społecznych: (943) {865} <718> 
\503,75\ 

III.C. Literatura: (283) {700} <506> \555\ 

I.D. Nauka i edukacja: (2343) {1862} 
<1655> \3577,4\

II.D. Czas wolny: (1024) {947} <354> 
\450,67\ 

III.D. Sztuki plastyczne i inne: (726) 
{444} <158> \748\

Tabela 23. Wartości bezwzględne do wykresu 24 

niepubliczna
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czytelnictwo, dowcip [kawał]27), plastyką i wrażliwością plastyczną (III.D. (726) {444} 
<158> \748\28, np.: architektura, barwa, barwny, dekoracja, dekoracyjny, deseń, ekspo-
zycja29).

Porównanie ogólnej frekwencji leksemów, obsługujących dziedziny aktywności 
społecznej Dziewczyny, Fana i Metalowca, przynosi wykres 2430 i uzupełniająca go ta-
bela 23. 

Na wykresie pierwsze cztery słupki od lewej wskazują na fakt zasadniczej apolitycz-
ności młodzieży [pierwszy poziom od góry – I.A.], reprezentowanej w tekstach, wska-
zują też na jej areligijność [pierwszy poziom od góry – I.B.] (z wyjątkiem Metalowca) 
oraz osłabione w porównaniu z nawykami Zwykłego Polaka zainteresowanie ekonomi-
ką31 [trzeci poziom od góry – I.C.]. Ze wszystkich instytucji społecznych Dziewczynę 
i Fana najbardziej interesuje edukacja [trzeci poziom od góry – I.D.] (dla Metalowca jest 
ona na drugim miejscu – I.D. < I.C.). Problem jednak polega na tym, że nawet u Dziew-
czyny, najpilniejszej uczennicy, zainteresowania szkolno-edukacyjne nie osiągają 2/3 
intensywności ukazywania ich w Kjp PWN, a u Fana – połowy. Nasycenie tekstów inte-
resujących nas pism słownictwem edukacyjnym, politycznym, ekonomicznym jest więc 
sporo niższe, niż każą standardy. Jedynie w przypadku słownictwa religijnego jest po-
dobne (choć i tak niższe), tylko Metalowiec bardziej niż Zwykły Polak zainteresowany 
jest religią (choć oczywiście nie chodzi o tę religię uznaną). 

Druga czwórka słupków obrazuje frekwencję słownictwa związanego z życiem ro-
dzinnym, towarzyskim, uczuciowym. Tu już dobrze widać, że w pismach komercyjnych 
szkoła z tą dziedziną zdecydowanie przegrywa [na wykresie: I.D. < (II.A. + II.B. + II.C. 
+ II.D.)]. Więc nie szkoła – a to, co poza szkołą, to, co prywatne – jest ważniejsze. 
Zestawienie pozycji zajmowanej przez szkołę z trzecią czwórką słupków pokazuje, że 
szkoła nawet dla Dziewczyny mniej jest ważna od zainteresowań kulturalnych [I.D. < 
(III.A. + III.B. + III.C. + III.D.)]; dla Fana sama muzyka dwa razy bardziej jest istotna 
niż edukacja [I.D. < III.A/2], a dla Metalowca – cztery razy bardziej [I.D. < III.A/4]. 
Charakterystyczne także, że literatura [III.C.], na której nauka szkolna się opiera, nie-
zbyt interesuje naszych „papierowych” bohaterów, bywa na przedostatnim lub ostatnim 
miejscu w rankingu ich zainteresowań kulturalnych.

27 A także: dowcipny, epicki, esej, gadka, humorek [gatunek lit.], kawał [humoreska, żart], księgarnia, 
lektura, literatura, liryczny, liryk [tekst], motto, narracja, narrator, opowiadanie, opowiastka, opowieść, pi-
sarstwo, poczytny, poemat, poetycki, poezja, powieść [rzecz.], proza, prozaiczny, przekład, romansidło, roz-
dział, rym, rymowanie, science fi ction, tekst [artystyczny], tom, tomik, wers, wiersz, wierszyk.

28 W tym: określeń swoistych: (509) {309} <100> \419,68\; określeń dobranych z III.0: (217) {135} 
<58> \328\.

29 Oraz: fotoopowieść, fotostory, graffi ti, grafi ka, grafi czny, ilustracja [obrazek], kolor, kolorowy, koloryt 
[zestaw kolorów], kolorystyka, kolorystyczny, komiks, komiksowy, krata [deseń], kraciasty, kreska, malar-
stwo, obraz [dzieło], obrazek, odcień, pasiasty, plastyczny, plastyka, plener, plenerowy, różnokolorowy, ryso-
wanie, rysunek, rysunkowy, statua, statuetka, ton [odcień], wystawa, wystrój, wzorzysty, zabarwienie.

30 Uwaga: z liczbami 5 i 10 na osi poziomej nie wiążą się żadne dane.
31 Najlepiej w kwestiach ekonomicznych czuje się Dziewczyna, jako osoba uwielbiająca robić zakupy. 

Na drugim miejscu jeśli chodzi o ważność tych kwestii – znajduje się Metalowiec. To, że nieźle czuje się 
w biznesie, można wytłumaczyć koniecznościami związanymi z samodzielną produkcją i dystrybucją na-
grań, zinów, koszulek i innych produktów „sceny”. Wszystko to jednak niewiele, w porównaniu z ekono-
miczną aktywnością Zwykłego Polaka.
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Druga czwórka słupków wskazuje, że młodzieży samotność [II.A. – pierwszy po-
ziom od góry] doskwiera minimalnie, Dziewczyna oraz Fan i tak zresztą są bardziej 
skłonni do zajmowania się tylko sobą niż Metalowiec i Zwykły Polak. Drugi, trzeci, 
czwarty poziom od góry – to wskaźniki ważności sfery erotycznej [II.B.], rodzinnej 
i koleżeńskiej [II.C.], zabawy i życia towarzyskiego [II.D.]. Fan mniej więcej na równi 
korzysta z miłości, uczestnictwa w grupie i z zabawy, Dziewczyna bardziej ceni miłość, 
na drugim miejscu – grupę, na trzecim – zabawę. Dla Metalowca najważniejsza jest jego 
grupa, zabawa nieco mniej, a uczucia wcale – jest nieomal ascetą. Na równi swoją grupę 
i zabawę ceni Zwykły Polak, uczucia też nie są dla niego zbyt ważne.

Pouczająca jest różnica w preferencjach towarzyskich Dziewczyny i Metalowca. 
Ona zainteresowana jest rodziną około 10 razy bardziej [II.C.1. (703) – II.C.2. (49)] niż 
grupą. Jego zaś zainteresowanie rodziną jest minimalne [II.C.1. <125>], ceni tylko swo-
ją grupę [II.C.2. <533>], co jest tym bardziej nietypowe, że zarówno dla Fana [II.C.1. 
{550} – II.C.2. {136}], jak i Zwykłego Polaka [II.C.1. \289,23\ – II.C.2. \47,93\] jednak 
ważniejsze są związki rodzinne. Ale docenienie swojej grupy jest w przypadku naszego 
subkulturowca skuteczne – jak już wspomniałem, Metalowiec praktycznie wcale nie 
odczuwa samotności [II.A. <53>]. 

Trzecia od lewej czwórka słupków pokazuje niezwykłą dla medialnej młodzieży 
wagę zainteresowań kulturą popularną. Dziewczyna, owszem, mniej zwraca na nią uwa-
gę niż na uczestnictwo w życiu społeczeństwa, i nieco mniej niż na swe życie prywatne, 
ale i tak bardziej się nią pasjonuje niż Zwykły Polak. Fan, a zwłaszcza Metalowiec, in-
teresują się kulturą ponad wszelką miarę. Przy czym Fan oprócz muzyki ceni jeszcze 
fi lm, Metalowiec zaś jest całkowicie jednostronny kulturalnie. Nie interesuje go fi lm ani 
sztuki plastyczne, a literatura (jak zresztą i innych nastolatków) – w stopniu miernym. 
Ważna jest tylko muzyka. Tak naprawdę, jest ważniejsza niż cokolwiek innego.

2. Szkoła

Szkoła – jeśli rozpatrywać ją najogólniej – to zarówno umocowana ustrojowo ofi cjalna 
instytucja, jak i miejsce uczenia się młodzieży, miejsce jej nauczania i wychowania, 
a także po prostu element jej codziennego życia. Czym jest ona, jako instytucja, w rze-
czywistości tekstów interesujących nas grup pism i jak się w niej prezentuje na tle in-
nych instytucji społecznych – pokazał wykres 33, natomiast teraz pragnę sprawdzić: 

1. Co mówią teksty o przebiegu nauczania (tj. jacy są dla młodzieży nauczyciele).
2. Jak opisywanej (tj. „obecnej w tekstach”, „wpisanej w teksty”) młodzieży idzie 

nauka i uczenie się.
3. Jaki jest deklarowany i niedeklarowany jej stosunek do szkoły jako takiej. 
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Ponieważ młodzież alternatywna – w naszym wypadku Metalowiec – z natury rze-
czy niezbyt się nauką szkolną przejmuje32, w tym podrozdziale skupię się na rzeczywi-
stościach prasy dla dziewcząt i muzycznej prasie dla nastoletnich fanów muzyki pop. 

Przejdźmy do punktu pierwszego. 
Nauczyciel, najistotniejsze ogniwo w procesie edukowania, bywa w młodzieżowych 

pismach komercyjnych przedstawiany wszechstronnie. Może służyć swoim uczniom 
konkretną, życiową pomocą (Na szczęście wychowawczyni podsunęła mi dyskretnie 
adres Fundacji. Przyszłam tu, bo nie chcę, by reszta mojego życia upłynęła nad muszlą 
[relacja anorektyczki])33, bywa, że się z nimi fraternizuje (Obozowiczki i wychowawczy-
ni z zapałem grają w karty), może przyjemnie i skutecznie uczyć (Opowiada więc 
o przyjemnej atmosferze w szkole, o fajnych, dobrze przygotowanych nauczycielach 
i o tym, że szkoła jest inna niż większość działających na rynku), a nawet stać się obiek-
tem westchnień (Kocham nauczyciela. Niedawno zauważyłam, że bardzo podoba mi się 
jeden z moich nauczycieli. Po prostu się w nim zakochałam). Ale zdarza mu się także 
często źle uczyć i wykonywać obowiązki (Nie cierpiałam lekcji języka polskiego. 
Pewnego razu, gdy siedziałam i słuchałam niezbyt ciekawego wykładu pani profesor, 
napisałam ołówkiem na ławce: „Ratunku, umieram z nudów!!!”), sprawiać uczniowi 
kłopoty zbyt rygorystycznym sprawdzaniem wiedzy (bądź czujna, zwłaszcza przy bli-
skim spotkaniu z panią od historii! [horoskop]), jak również występować w roli auten-
tycznego wroga swoich uczniów (O nauczycielce matematyki: Uczyła ją w podstawów-
ce i bardzo nie lubiła. Kiedy Marta była w siódmej klasie, rozwścieczona nauczycielka 
uderzyła ją w twarz. Marta złożyła na nią skargę. Bulwa dostała na trzy lata zakaz pracy 
w szkolnictwie). Niejednokrotnie określenia nauczycieli występują w kontekstach całko-
wicie neutralnych (najwięcej zarabiają nauczyciele języków obcych). Bywają też sytua-

32 Frekwencja słownictwa związanego ze szkołą, studiami itd. (I.D.1. Instytucje edukacyjne i nauka ofi -
cjalna) wynosi (987) {671} <243> \1158,81\, czyli Metalowiec myśli o tych sprawach czterokrotnie rzadziej 
niż Dziewczyna, a pięciokrotnie rzadziej niż Zwykły Polak. Szczegółową frekwencję i słownictwo przedsta-
wię w zakończeniu rozdziału. 

33 Podaję w tym akapicie przykłady z prasy dla dziewcząt, ale jako ilustrację pewnych typów przedsta-
wień, obecnych w całej wielkonakładowej prasie młodzieżowej. Dalej cytaty z prasy dla dziewcząt tradycyj-
nie oznaczam D., z prasy dla nastoletnich miłośników muzyki pop – F., a z fanzinów dla metalowców – M.

Role nauczyciela (konteksty słów: nauczyciel, 
nauczycielka, profesor, pan od…, pani od…, 
wychowawca, pedagog itd.)

Prasa dla dziewcząt;
100% = 63 użycia

Prasa dla fanów pop;
100% = 61 użyć

Sumy

Dz. Fan

Kontekst 
pozytywny

Ktoś miły i życzliwy, pomaga. 10 = 16% 11 = 18%

43% 41%
Fraternizuje się. 2 = 3% –
Dobrze uczy, spełnia obowiązki. 10 = 16% 14 = 23%
Jest obiektem romansu. 5 = 5% –

Neutralny Jest neutralny. 4 = 6% 15 = 24%
8% 31%

Jest naiwny i bezradny. 1 = 2% 4 = 7%
Kontekst 

negatywny
Źle uczy lub spełnia obowiązki. 1 = 2% 4 = 7%

49% 28%Kontroluje wiedzę, jest kłopotliwy. 22 = 34% 11 = 18%
Jest wrogiem ucznia. 8 = 13% 2 = 3%

Tabela 24. Role i zachowania nauczyciela w tekstach komercyjnej prasy młodzieżowej
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cje, gdy pedagodzy okazują się naiwni i bezradni (W końcu wychowawcy obu grup, 
w błogiej nieświadomości tego, co się święci…).

Proporcje ilościowe między poszczególnymi możliwościami ukazuje tabela 24.
Wygląda na to, że z jednej strony redakcje starają się nie narażać na ewentualną kry-

tykę, pochodzącą od władz szkolnych – i nie atakować pedagogów, z drugiej zaś strony 
pragną przyjmować punkt widzenia przeciętnego ucznia, który z zasady nauczyciela nie 
lubi albo traktuje go obojętnie. Prasa dla dziewcząt przy tym jest bardziej egzaltowana 
(występują romanse lub nienawiść), prasa fanowska preferuje ujęcia stereotypowe typu: 
nauczyciel „się uwziął”, „nie daje spokoju” itd. W każdym razie nie mamy do czynienia 
z zupełną nieobecnością nauczycieli jak w fanzinach metalowych.

cych osoby w prasie dla dziewcząt 
(w porównaniu z ważnością tychże wyrazów w Kjp PWN)
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Chociaż można świadomie dbać, by o kimś pisać źle lub dobrze – nie sposób w prak-
tyce redakcyjnej zapanować nad proporcjami ilościowymi w pokazywaniu przedstawi-
cieli różnych grup społecznych. Aby się przekonać, o ile nauczyciel w omawianych pis-
mach jest obiektywnie ważny w porównaniu z niektórymi innymi osobami istotnymi 
w społeczeństwie – sporządzę rankingi częstotliwości pojawiania się tych osób na ła-
mach badanych czasopism. W tym wypadku biorę pod uwagę konkretne słowa.

W pismach dla dziewcząt kolejność miejsc jest taka: 1. matka/mama (229) \121,38\34, 
2. przyjaciel (151) \37,65\, 3. przyjaciółka (150) \4,18\, 4. koleżanka (127) \11,74\, 5. oj-

34 Jeśli przy wyrazie brak liczby w nawiasie swoistym dla któregoś korpusu czasopism, to znaczy, że wyraz 
się w nim nie pojawił nawet dwukrotnie. Jeśli brak nawiasu \\, to znaczy, że wyrazu nie było w Kjp PWN.

Wykres 26. Ranking ważności niektórych wyrazów oznaczających osoby w prasie muzycznej
dla nastolatków (w porównaniu z ważnością w Kjp PWN)
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ciec/tata/tato (118) \104,45\, 6. lekarz (111) \55,46\, 7. kolega (68) \37,58\, 8. aktor (59) 
\21,62\, 9. szef (55) \30,63\, 10. nauczyciel (31) \25,23\, 11. dyrektor (29) \43,72\, 12. pra-
cownik (23) \86,70\, 13. uczeń (22) \23,27\, 14. aktorka (18) \11,20\, 15. naukowiec (16) 
\11,67\, 16. muzyk (13) \40,89\, 17. nauczycielka (13) \6,47\, 18. policjant (13) \8,63\, 19. 
uczennica (9) \2,15\, 20. idol (7) \1,01\, 21. prezydent (2) \29,01\, 22. minister (1) 
\51,21\.

Najważniejsza jest więc rodzina i przyjaciele, lekarz i szef (choć nastolatki są zdrowe 
i nieczęsto pracują) oraz idole (aktor). Ani o nauczycielach, ani o własnej szkolnej roli 
(uczeń, uczennica) Dziewczyna nie wspomina często. Ponadto jej preferencje są tylko 
w części zgodne ze zdaniem Zwykłego Polaka, jak dowodzi wykres 25.

Wyjątkowo ceni ona przyjaźnie i związki towarzyskie (przyjaciel, przyjaciółka, kole-
żanka), a nie docenia polityków (premier, minister), muzyków i ludzi pracujących (pra-
cownik, dyrektor). Ważność nauczyciela jest dla niej nieco wyższa niż przeciętnie – ale 
ogółem niewysoka. Jak widać, zarówno jego starania, jak i złośliwości nie absorbują 
Dziewczyny. O wiele ważniejsi są: mama, przyjaciel, przyjaciółka i koleżanka.

Nieco inny jest ranking osób w pismach dla miłośników muzyki pop: 1. matka/mama 
{155} \121,38\, 2. przyjaciel {135} \37,65\, 3. muzyk {124} \40,89\, 4. ojciec/tata/tato 
{119} \104,45\, 5. aktor {94} \21,62\, 6. idol {60} \1,01\, 7. kolega {85} \37,58\, 8. ko-
leżanka {85} \11,74\, 9. lekarz {45} \55,46\, 10. przyjaciółka {42} \4,18\, 11. nauczyciel 
{40} \25,23\, 12. policjant {37} \8,63\, 13. szef {35} \30,63\, 14. aktorka {33} \11,20\, 
15. dyrektor {25} \43,72\, 16. uczeń {20} \23,27\, 17. pracownik {12} \86,70\, 18. na-
ukowiec {6} \11,67\, 19. prezydent {5} \29,01\, 20. uczennica {5} \2,15\, 21. nauczyciel-
ka {4} \6,47\, 22. minister {2} \51,21\. Przedstawia go wykres 26.

Fan bardzo przecenia przyjaciela, muzyka, aktora, idola, kolegę, koleżankę, a dra-
stycznie nie docenia dyrektora, pracownika, prezydenta. Nauczyciel znowu jest ważniej-
szy, niż wskazuje standard – ale ogólnie niezbyt istotny.

Rozpatrzenie punktu drugiego – preferowanego stosunku do nauki – znowu zacznie-
my od przeglądu możliwości. Tym razem jednak interesować nas będzie samo słowo 
nauka. Słownik współczesnego języka polskiego Bogusława Dunaja tak defi niuje dwa 
główne jego rozumienia:

nauka I […]: l. ‘ogół usystematyzowanej wiedzy ludzkiej; dyscyplina badawcza’: Nauki huma-
nistyczne, ścisłe. Polska nauka wzbogacona została nowym odkryciem; 2. ‘zespół poglądów, wia-
domości dotyczących określonej dziedziny wiedzy; teoria, doktryna’: Nauka o kosmosie. Nauka 
Freuda; 3. ‘kazanie kościelne’; 4. pot., zwykle w lm. ‘cykl spotkań mających charakter kursu or-
ganizowanych przez duchownych katolickich w celu przygotowania młodych ludzi do założenia 
rodziny’: Chodzić na nauki.
nauka II […]: l. ‘uczenie się, przyswajanie sobie pewnych wiadomości lub umiejętności; uczenie, 
kształcenie kogoś’: Nauka zawsze szła mu bardzo dobrze. Naukę w szkole podstawowej rozpo-
częłam w wieku 6 lat. Nauka gry na fortepianie wymaga wytrwałości; 2. ‘pouczenie, upomnienie; 
morał, wniosek’: Powinieneś wyciągnąć z tego naukę.

Na potrzeby mojej pracy wyróżnię pięć odmian znaczeniowych wyrazu nauka: 
1. ‘uczęszczanie do szkoły, realizacja obowiązku szkolnego, kształcenie się’, np. „nauka 
w szkole podstawowej trwała 8 lat”; 2. ‘czynność uczenia się’, np. „nauka w domu 
wczoraj trwała dwie godziny”; 3. ‘opanowywanie konkretnej wiedzy teoretycznej lub 
praktycznej’, np. „nauka polskiego idzie mi lepiej niż nauka tańca”; 4. ‘dziedzina wie-
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dzy’, np. „nauka zwana psychologią ma około 200 lat”; 5. ‘rada, wskazówka’, np. 
„udzielę ci nauki…”. Dodam, że czasem to słowo bywa też użyte w znaczeniu 6. ‘ucze-
nie kogoś, nauczanie’ umiejętności praktycznych lub teorii: np. „nauka licealistów jest 
trudną sztuką” – co jest niezbyt poprawne i wprowadza niezamierzoną dwuznaczność.

Słowo nauka może wystąpić w moich korpusach pism młodzieżowych w kontekście 
pozytywnym [Poz.] w znaczeniu 1.: W Laosie naprawdę trudno poderwać dziewczynę. 
Tam bardzo ceni się naukę i pracę, więc dziewczyny raczej nie chodzą bez celu po dysko-
tekach i klubach, ale siedzą nad książką i wkuwają [D.]; w znaczeniu 2.: W kilkoro ła-
twiej zmobilizować się do nauki niż samemu. To jak, spróbujemy? [D.]; w znaczeniu 3.: 
Matt […] postanowił zapisać się na odpowiedni kurs [aktorski – W.K.]. Nauka nie po-
szła w las, bo w niedługim czasie Matta i jego możliwości mogły podziwiać nastolatki 
w całych Stanach [D.]; w znaczeniu 3. lub 6.: Nauka wdzięku to nie nudny wykład 
w dusznej sali przy tablicy. To pełne wrażeń, ciekawe zajęcia [D.]. Ponadto rozróżniam 
naukę (nauczanie) wiedzy teoretycznej [T.] oraz umiejętności praktycznych [Pa].

W kontekście neutralnym [Ntr.] spotyka się znaczenie 1.: Nauka trwa 5 semestrów, 
jest odpłatna [D.]; znaczenie 2.: Naukę bierną, czyli czytanie tekstu, przeplataj nauką 
aktywną – rozwiązywaniem zadań [D.]; oraz 3. lub 6.: Wybierz się na obóz sportowy – 
wędrowny, żeglarski, jeździecki lub z nauką nurkowania [D.]. Z rzadka występują także 
znaczenia 4. i 5. – mniej dla mnie istotne.

Kontekst negatywny [Neg.] może otaczać albo znaczenie 1.: Problemy z nauką nie 
były chyba jedynym powodem porzucenia przez Izę szkoły [D.]; albo 2.: Nie mogę się 
skupić, nauka mi nie idzie, ciągle o czymś zapominam itd. [D.]. 

Wyniki precyzujące, jaka jest w badanej prasie proporcja wystąpień słowa nauka 
w danych znaczeniach i kontekstach podaje tabela 25.

Stosunek obu grup pism do uczenia się w tym jest podobny, że ich bohaterowie nigdy 
nie krytykują nauki konkretnych umiejętności: „nauka malowania oczu” – doskonale, 
„nauka feng-shui czy tarota” – świetnie! Natomiast ani razu nie napotkałem w nich po-
chwały nauki jakiegokolwiek tradycyjnego przedmiotu szkolnego (poza językami obcy-
mi) czy wiedzy teoretycznej. To zawsze jest nudne, tego chwalić – nie wypada! Można 
powiedzieć, że wszystkie pisma propagują model nauki swoisty dla zawodówki. 
Natomiast Dziewczyna zdecydowanie częściej niż Fan – akceptuje bądź naukę szkolną, 

Rozumienie słowa nauka Prasa dla dziewcząt;
100% = 61 użyć

Prasa dla fanów;
100% = 54 użycia

Sumy
Dz. Fan

Pozytywnie Nauka szkolna. [Poz. 1] 7 = 11% 5 = 9%
46% 27%Czynność uczenia się. [Poz. 2] 11 = 19% 7 = 13%

Nauka konkretu. [Poz. 3/6, Pa] 10 = 16% 3 = 5%
Neutralnie Nauka szkolna. [Ntr. 1] 5 = 8% 5 = 9%

26% 16%Czynność uczenia się. [Ntr. 2] 6 = 10% 1 = 2%
Nauka konkretu. [Ntr. 3/6, Pa] 5 = 8% 3 = 5%

Negatywnie Nauka szkolna. [Neg. 1] 7 = 11% 6 = 11%
21% 40%

Czynność uczenia się. [Neg. 2] 6 = 10% 16 = 29%
Inne Dziedzina wiedzy. [4] 3 = 5% 8 = 15%

7% 17%
Nauka życiowa, rada. [5] 1 = 2% 1 = 2%

Tabela 25. Różne możliwości rozumienia słowa nauka w prasie młodzieżowej
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bądź sam proces uczenia się, tj. odrabiania lekcji (a przynajmniej ich nie krytykuje). Fan 
jest bardziej leniwy.

Przyszła zatem pora na rozpatrzenie punktu trzeciego, bo jeśli nasi młodzieżowi bo-
haterowie za bardzo nie lubią wiedzy ogólnej, to zasadnym staje się pytanie, co oni 
w ogóle robią w szkole. 

Okazuje się, że w szkole można robić bardzo wiele ciekawych rzeczy, związanych ze 
wspomnianą nauką umiejętności praktycznych i nie tylko z nią. Analizując konteksty 
słowa szkoła, ustaliłem, że Fan, Dziewczyna, Metalowiec (w fanzinach to słowo jednak 
się zdarza, choć stosunkowo rzadko35) mogą traktować szkołę rozmaicie.

Po pierwsze – pozytywnie, uznając ją za miejsce sensownej nauki, mającej jakiś kon-
kretny, praktyczny lub formalny cel (np. Szkoła: Oczywiście, że jest mnóstwo ciekawszych 
spraw. Tak się jednak składa, że postanowiłaś dobrnąć do matury – D.; albo: Traktuję – 
mówi pani Teresa – wszystkie uczennice mojej szkoły tak, jakby od zawsze marzyły o zawo-
dzie sekretarki. To wspaniały, wszechstronny, ale i niezwykle trudny zawód… – D.); można 
chodzenie do szkoły po prostu lubić (np. Opowiada więc o przyjemnej atmosferze w szko-
le, o fajnych, dobrze przygotowanych nauczycielach i o tym, że szkoła jest inna niż więk-
szość działających na rynku – D.); liczyć na jej skuteczną pomoc w trudnej sytuacji (np. 
A może [poszukasz – W.K.] dobrego pedagoga w szkole, któremu zwierzysz się z tych czar-
nych myśli. Najważniejsze, abyś nie odgradzała się od świata – D.). Z zasady w akceptu-
jącym tonie mówi się też o szkołach specjalistycznych – muzycznych, hotelarskich itd. 

Kolejnym sposobem traktowania szkoły jest podejście pozamerytoryczne. Traktuje 
się ją jako miejsce romansowania (np. Po raz pierwszy zakochałem się jeszcze w przed-
szkolu. A potem w szkole średniej. Poznałem dziewczynę, która miała coś tak cudownego 
w oczach, że trudno było jej się oprzeć. – D.), życia towarzyskiego wraz z jego pozyty-
wami (W czasie wyborów „Miss Nastolatek” w twojej szkole ty też jesteś typowana do 
konkursu – D.) i negatywami (Koleżanki – plotkary mogą wciągnąć cię w niemiłą sytu-
ację – D.), lub też jako swoistą rewię mody (Do szkoły 7:30. Spokojnie i bez ekstrawa-
gancji, ale modnie! – D.).

Szkoła bywa także ujmowana neutralnie, jako konieczny etap życiorysu (W tym roku 
poszłam do szkoły średniej), lub element codziennej rzeczywistości, porządku dnia (Po 
wyjściu ze szkoły pałaszuje w najbliższej cukierence trzy porcje sernika).

Po czwarte, zdarza się podejście negatywne. Wtedy szkoła jest miejscem bezsensow-
nej, niepotrzebnej nauki (Martwisz się, bo skończyłaś szkołę, której absolwenci bezsku-
tecznie szukają pracy? – D.); redakcja pozwala sobie nawet na bezpośrednie ataki typu: 
Nie możesz pozwolić na to, by szkoła zdominowała twoje życie [F.], albo ubolewanie, jak 
to nauka jest niezdrowa (U Ciebie ta niemożność oderwania się od szkoły i nauki przy-
pomina właśnie objawy pracoholizmu – F.). Jest także miejscem nielubianym, gdzie 
zdarzają się liczne kłopoty (Pierwszy tydzień października przyniesie spiętrzenie trudno-
ści w szkole – D.). Porzuca się ją, zmienia, miewa problemy z frekwencją (Marta zmie-
niła szkołę. Poszła do liceum społecznego, o którym marzyła – D.; Patrick powrócił do 
szkoły po rocznej nieobecności – D.). Chyba najmniej odpowiednie wychowawczo jest 
wskazywanie, że trudności z chodzeniem do szkoły mają aktorzy, idole – czyli młodzie-
żowe autorytety, ale mimo tego przecież wspaniale sobie w życiu radzą (Obok grania 

35 Dokładna frekwencja słowa szkoła wynosi (209) {172} <37> \132,05\.
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w fi lmach i fotografowania Agnieszka musi znaleźć czas na szkołę, którą – mimo półrocz-
nej przerwy na kręcenie „13 Posterunku”, postanowiła za wszelką cenę skończyć – D.). 

Z rzadka słowo szkoła występuje w znaczeniu „warsztat, zbiór umiejętności, kon-
wencja” (np. Produkcje przypominające radziecką szkołę fi lmu erotycznego – F.). 

Wyniki obliczeń sumuje tabela 2636.
Dziewczyna – jak się zdaje – dosyć szkołę lubi. Najbardziej chyba te szkoły nietypowe. 

Choć dość często miewa w niej kłopoty, to świadomość tego, że można robić w niej 
wiele ciekawych rzeczy, chyba przeważa szalę. Grafi cznie rzecz przedstawia wykres 2737. 

Fan [patrz wykres 2838] trochę gorzej znosi chodzenie do szkoły (właśnie z jego pra-
sy pochodzą powyższe cytaty „buntujące” przeciw szkole, wskazywanie, że jest nie-
zdrowa). Widzi też mniej możliwości ciekawego spędzania w niej czasu, jeśli już nie 

36 Użyte skróty: kont. – kontekst, konteksty, Dz. – Dziewczyna, F. – Fan, M. – Metalowiec.
37 Liczby w kolumnach oznaczają liczby kontekstów podane w tabeli 26, w rubryce: „Prasa dla dziew-

cząt”, 216 kont. = 100%”. Oznaczenia: 1.a., 1.b., 1.c. i dalsze odsyłają do analogicznie ponumerowanych 
rubryk tabeli 26. To samo ma miejsce na wykresach 28 i 29.

38 Liczby w kolumnach oznaczają liczby kontekstów podane w tabeli 26, w rubryce: „Prasa dla fanów”, 
146 kont. = 100%”.

Podejście do szkoły
(na podstawie kontekstów słowa szkoła, 
niekiedy jeden leksem jest ośrodkiem 2, 3 
kontekstów*)
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Sumy

Dz. F. M.

1. Pozytywne

1.a. Miejsce sensownej nauki. 28 kont. 7 kont. 2 kont.

82 = 37% 53 = 36% 6 = 13%
1.b. Miejsce lubiane. 14 kont. 9 kont. –
1.c. Miejsce dające konkretną 

pomoc życiową.
7 kont. 4 kont. –

1.d. Szkoły nietypowe. 33 kont. 33 kont. 4 kont.

2. Pozame-
rytoryczne

2.a. Miejsce romansów. 10 kont. 4 kont. –

38 = 18% 17 = 12% 3 = 6%2.b. Miejsce życia towarzyskiego, 
przyjaźni.

20 kont. 11 kont. 3 kont.

2.c. Moda szkolna, wygląd ucznia. 8 kont. 2 kont. –

3. Neutralne
3.a. Konieczny etap życiorysu. 20 kont. 13 kont. 7 kont.

39 = 18% 32 = 22% 12 = 23%
3.b. Element codzienności. 19 kont. 19 kont. 5 kont.

4. Negatywne

4.a. Miejsce bezsensownej nauki. 6 kont. 6 kont. 4 kont.

49 = 23% 36 = 25% 15 = 32%
4.b. Miejsce kłopotów, miejsce 

nielubiane.
30 kont. 22 kont. 9 kont.

4.c. Porzucenie, zła frekwencja, 
zmiana.

13 kont. 8 kont. 2 kont.

5. Inne
5.a. Słowo użyte w znaczeniu 

„warsztat”.
6 kont. 8 kont. 8 kont.

8 = 4% 8 = 5% 11 = 26%
5.b. Użyte w znaczeniu niejasnym. 2 kont. – 3 kont.

* Na przykład w zdaniu „Muszę codziennie chodzić do szkoły, gdzie spotykają mnie kłopoty towarzyskie i uczą jakichś głupot” 
szkoła jest zarazem miejscem nielubianym i miejscem bezsensownej nauki. Jeden leksem obsługuje te dwa konteksty.

Tabela 26. Typowe konteksty słowa szkoła w wielkonakładowej prasie młodzieżowej 
i zinach metalowców
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Wykres 27. Stosunek do szkoły w prasie dla dziewcząt

Wykres 28. Stosunek do szkoły w prasie muzycznej dla nastolatków
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poświęcać go nauce. W sumie jednak stosunek do szkoły, ujawniony w pismach fanow-
skich jest dość podobny do tego, który rysują pisma dla dziewcząt.

Warto więc skonfrontować go z poglądem Metalowca, mimo że fanziny metalowe 
przynoszą tak mało danych na temat szkoły, że ilościowe ich rozpatrywanie jest na gra-
nicy sensowności. Na wykresie 2939 dobrze widać, kto jest właściwym buntownikiem. 
O szkole mówi się tu albo negatywnie, albo obojętnie. Jakiekolwiek pozytywne napo-
mknięcia są niezwykle rzadkie, rzadsze nawet niż – samo w sobie rzadkie – używanie 
słowa szkoła w znaczeniu „warsztat, konwencja”.

*
Generalnie konkluduję, że w wielkonakładowej, komercyjnej prasie dla nastolatków 

szkoła jest obecna; traktowana jest nawet dość życzliwie, ale jej obraz jest bardzo zredu-
kowany. Do szkoły po prostu się chodzi (choć bez przesady, bo istnieją zajęcia ciekaw-
sze – słuchanie muzyki, rozrywka). Owszem, bywa tam miło, można nawet skorzystać, 
ale nie wiąże się z obowiązkiem szkolnym żadna pasja, żadna namiętność… 

Warto więc na koniec sprawdzić, czy nie jest tak, że tylko sama szkoła, nauczyciele 
i nauka są w omawianych przeze mnie pismach nisko cenieni – a „medialne nastolatki” 
lubią się uczyć gdzie indziej? Ostatnim naszym krokiem będzie więc zbadanie ilościo-
wych proporcji dotyczących używania słownictwa zakwalifi kowanego przeze mnie jako 
to, którego frekwencja pozwoliła ustalić ważność tematu nauki i edukacji [I.D. Nauka 
i edukacja (2343) {1862} <1655> \3577,4\] na wykresie 24: „Udział bohaterów mediów 
młodzieżowych w życiu społecznym i kulturalnym”40 i w tabeli 23. Podzbiór „Nauka 
i edukacja” był na tymże wykresie ujęty jako część zbioru „I. Udział w wielkich instytu-
cjach społecznych” i nie był jeszcze analizowany. Tymczasem wewnętrzne podziały 
w jego ramach wyglądały następująco:

39 Liczby w kolumnach oznaczają liczby kontekstów podane w tabeli 26, w rubryce: „Fanziny metalowe”, 
47 kont. = 100%”.

40 Patrz niniejszy rozdział, podrozdział „To, co poza szkołą”.

Wykres 29. Stosunek do szkoły w fanzinach metalowców

1.d.4
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I.D. Nauka i edukacja (2343) {1862} <1655> \3577,4\, a w ich ramach:

I.D.1. Instytucje edukacyjne i nauka ofi cjalna (987) {671} <243> \1158,81\, a w tym:
I.D.1.a. edukacja ogólnie (65) {54} <8> \100,75\: dyplom, dyplomowany, eduka-
cja, kierunek [kształcenia], psychoedukacja, wychowanie, wychowywanie, wy-
chowawczy, wykształcenie, wykształcony, zajęcia;
I.D.1.b. szkoła (481) {366} <66> \232,76\: klasa [szkolna], klasowy, klasówka, 
korepetycje, korki [korepetycje], kuratorium, lekcja, licealny, liceum, matura, 
maturalny, ogólniak, podstawówka, szkolny, szkoła, świadectwo [dokument], 
technikum;
I.D.1.c. uczelnia (119) {46} <16> \151,89\: akademia, akademicki, akademik, eg-
zamin, instytut, studia, studium, studiowanie, uczelnia, uniwersytet, wykład;
I.D.1.d. inne instytucje edukacyjne (poza uczelnią i szkołą) (111) {21} <5> 
\174,76\: biblioteka, czytelnia, muzeum, kółko [zainteresowań], kurs [szkolenie], 
praktyka [szkolenie], przedszkole, szkolenie, warsztaty, zaoczny;
I.D.1.e. dziedziny nauki (211) {184} <148> \498,65\: angielski [rzecz.], język an-
gielski, astronomia, astronomiczny, autobiografi a, biografi a, biodynamiczny, 
biografi czny, biologia, biologiczny, chemia, chemiczny, cybernetyczny, ekologia, 
ekologiczny, ekonomiczny, fi lozofi a, fi lozofi czny, fi zyka, geografi a, geografi czny, 
historia [wiedza o przeszłości], historyczny, homeopatia, język [kod], matematy-
ka, matma, medycyna, medyczny, pedagogiczny, polonistyka, polski [rzecz.], ję-
zyk polski, psychologia, psychologiczny, socjologia, socjologiczny, statystyka, 
statystyczny, zielarski, ziołolecznictwo.

I.D.2. Nauczanie nieinstytucjonalne (379) {191} <163> \291,02\: autorytet, autosuge-
stia, instrukcja, konsultacja, przykład, polecenie [rekomendacja], porada, porzekadło, 
przepis, przestroga, przeciwwskazanie, przewodnik [instrukcja, książka], przypomnie-
nie, przysłowie, przysłowiowy, psychoporada, rada, recepta, regulamin, standard, stan-
dardowy, sugestia, wskazanie [zalecenie], wskazany, wskazówka, wytyczna, wzorzec, 
wzór, zasada. 

I.D.3. Formy, wartości i umiejętności poznawcze powszechnie stosowane w ramach 
procesu nauki i edukacji (977) {1000} <1249> /2127,58/: analiza, argument, badanie, 
ciekawostka, charakterystyka, doświadczenie [wiedza], doświadczony, dowód, ekspery-
ment, eksperymentalny, fakt, idea, ideologia, informacja, informacyjny, interpretacja, 
istota [sedno], kompetentny, koncepcja, kwestia, najprawdziwszy, nauczenie się, nauka 
[uczenie, uczenie się], nauka [wiedza o], naukowy, opanowanie [nauczenie się], opinia, 
opis, orientacja, podsumowanie, pogląd, pojęcie, potwierdzenie, praktyka [kategoria], 
prawda [rzecz.], prawdziwy, przekaz [idea, informacja], przekonanie [pogląd], przesła-
nie [idea], psycho test, psychotest, racja, rozeznanie, sprawdzian, sens, słuszny, stwier-
dzenie, szczegół, świadectwo, świadomość, świadomy, światopogląd, teoria, test, teza, 
treść, twierdzenie, uczenie się, ujęcie [myślowe lub obrazowe], umiejętność, wiara [prze-
konanie], wiedza, wizja, wkuwanie, wniosek, wyjaśnienie, zagadnienie, założenie [prze-
słanka], zdanie [wypowiedź, pogląd], znaczenie [sens].



189

I.D.1. Instytucje edukacyjne i nauka ofi cjalna 
[na wykresie 30 pierwsze cztery słupki od lewej], 

a w tym podzbiory:

I.D.2. Nauczanie 
nieinstytucjonalne 

[tamże druga czwórka od lewej]

I.D.3. Formy, wartości, 
umiejętności poznawcze 

[tamże trzecia czwórka od lewej]
Nazwy 

podzbiorów: Dz. Fan Met. Zw. P. Dz. Fan Met. Zw. P. Dz. Fan Met. Zw. P.

I.D.1.e. dziedziny 
nauki

(211) {184} <148> \499\

(379) {191} <163> \291\ (977) {1000} <1249> /2128/

I.D.1.d. inne 
instytucje 
edukacyjne 
(bez uczelni 
i szkoły)

(111) {21} <5> \175\

I.D.1.c. uczelnia (119) {46} <16> \152\
I.D.1.b. szkoła (481) {366} <66> \233\
I.D.1.a. edukacja 

ogólnie
(65) {54} <8> \101\

SUMY: (987) {671} <243> \1159\

Tabela 27. Legenda do wykresu 30

Wykres 30. Różne aspekty nauki i edukacji w pismach dla dziewcząt (1, 6, 11), pismach dla 
fanów muzyki pop (2, 7, 12), fanzinach metalowców (3, 8, 13) i w 1/15 Kjp PWN (4, 9, 14)
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Podzbiór I.D.1. komentarza nie wymaga – gromadzi on po prostu słownictwo tema-
tyczne (bez – jak przyjęliśmy – rzeczowników osobowych, przysłówków i czasowników 
wąsko wyspecjalizowanych), będące w użyciu, gdy mówi się o instytucjonalnej eduka-
cji na wszystkich poziomach. I.D.2. zawiera z kolei słowa, których częste używanie 
świadczy o tym, że bohaterowie, wirtualni czytelnicy i autorzy tekstów zwykli ulegać 
autorytetom, słuchać instrukcji, zaleceń – a więc „uczyć się od ludzi”. Natomiast pod-
zbiór I.D.3. gromadzi (bez wprowadzenia możliwych, dodatkowych zróżnicowań) słow-
nictwo, którego obecność w tekstach świadczy o tym, że prezentowane są w nich lub 
opisywane podstawowe procesy myślowe o charakterze poznawczym41 (typu synteza, 
analiza, wnioskowanie, uogólnianie itd.), co z kolei zakłada, że ludzie czytający te teks-
ty mają być istotami myślącymi, tzn. w miarę myślowo samodzielnymi. Jeśli zaś tego 
słownictwa nie ma, to znaczy, że zaprezentowanie bądź uruchomienie u czytającego ta-
kich procesów nie jest zakładane, lub specjalnie się na nie nie liczy – mają to być więc 
teksty dla małych dzieci lub półinteligentów, ćwierćinteligentów i tym podobnych od-
biorców.

Zbiorczą frekwencję uwzględnionego słownictwa, obsługującego sfery nauki i edu-
kacji przynosi tabela 2742, którą obrazowo ilustruje wykres 3043.

W interpretacji tego wykresu najistotniejsze jest porównanie frekwencji danego 
słownictwa tematycznego44 zaczerpniętego z omawianych pism z jego frekwencją w 1/15 
Korpusu języka polskiego PWN (w każdej czwórce słupków – pierwszy od prawej), któ-
ra – jak wspomniałem – wyznacza stan w przeciętnym polskim tekście, przeznaczonym 
dla przeciętnego inteligenta. Przy czym należy jeszcze raz dodać, że liczby dotyczące 
owego stanu są w moim ujęciu poważnie niedoszacowane, gdyż składają się na nie jedy-
nie frekwencje tych wyrazów, które powtarzają się przynajmniej dwukrotnie w moich 
korpusach badanych czasopism.

Z porównania [I.D.1.] widać, że Dziewczyna i Fan o wiele częściej niż Zwykły Polak 
wspominają o szkole, ale znacznie mniej interesują się uczelniami wyższymi i wszelki-
mi innymi niż szkoła instytucjami pedagogicznymi. O dziedzinach wiedzy naukowej 
myślą zaś ponad dwukrotnie rzadziej.

Dziewczyna jest o wiele bardziej niż Zwykły Polak skłonna do ulegania autorytetom 
[I.D.2.]. Fan jest bardziej buntowniczy, a Metalowiec – najbardziej.

Przede wszystkim jednak niepokojące jest zestawienie [I.D.3.] wskazujące na nie-
wielką częstość przeprowadzania przez Dziewczynę i Fana różnych operacji myślo-
wych. Są oni skłonni do ociężałości umysłowej – bardziej niż Metalowiec – zbuntowany 
przecież i za nic mający szkołę oraz wiedzę. W porównaniu ze Zwykłym Polakiem – 
Dziewczyna i Fan nie spełniają połowy standardów w odniesieniu do aktywności umy-
słowej. Tłumaczy to poniekąd, dlaczego młodzieżowe, wielkonakładowe pisma uwzględ-
niają w swych treściach tylko model szkoły uczącej konkretów, a nie wiedzy ogólnej, 
a w dużym stopniu także szkoły rozumianej jako miejsce życia towarzyskiego. 

41 Zostało to słownictwo wybrane spośród słów oznaczających wartości poznawcze, omówionych w pod-
rozdziale 3 „Wartości i antywartości poznawcze” z rozdziału VI „O niektórych systemach wartości i wiążą-
cym się z nimi wartościowaniu”.

42 Użyto skrótów: Dz. – Dziewczyna, Met. – Metalowiec, Zw. P. – Zwykły Polak.
43 Uwaga: liczby 5 i 10 na osi poziomej nie są powiązane z żadnymi danymi.
44 Patrz przypis 25 do rozdziału I.



Zakończenie

Jakie ogólne cechy mają i czym się między sobą różnią koncepcje świata i ludzi wpisane 
bądź też implicytnie obecne w tekstach prasy dla dziewcząt, pism dla nastoletnich fanów 
muzyki pop i fanzinów metalowych? Można – na podstawie tekstów i tylko tekstów – 
wnioskować o tym na dwa sposoby. Albo wykorzystawszy metodę omówioną i zapre-
zentowaną w mojej książce – albo tak, jak to robiono kiedyś, z użyciem list rangowych.

Listy takie także w tej książce przedstawiam, zwłaszcza na wypadek, gdyby ktoś 
chciał porównać stan rzeczy obecny w interesujących mnie pismach, ze stanami rzeczy 
kiedyś stwierdzonymi1, ale nie tylko dlatego. Sądzę, że ustalenie rang wyrazów pozwala 
zmierzyć i porównać ich ważność w tekstach i korpusach tekstów rozmaitej (choć 
w praktyce zbliżonej) wielkości równie dobrze, jak się to czyni przy obliczeniach z wy-
korzystaniem wartości procentowych. Im ważność danego wyrazu (więc częstotliwość 
jego używania w danym korpusie) większa – tym ranga wyższa, tj. wyrażona mniejszą 
liczbą i należna mniejszej liczbie leksemów. Osobno przy tym traktuje się rangi wyra-
zów samodzielnych znaczeniowo, osobno niesamodzielnych – zaimków, przyimków, 
spójników itd. Wyrazów niesamodzielnych znaczeniowo nie ma w polskiej leksyce 
dużo, a są bardzo intensywnie używane, stąd – z natury rzeczy – ich użycia są w tekstach 
bardzo częste i miewają te wyrazy rangi bardzo wysokie2 (np. w moich korpusach mniej 
więcej między 1 a 100). 

1 Za pomocą tej metody charakteryzuje się najlepiej zbiory bardzo szerokie, np. język prasy danego kraju, 
język danego rodzaju piśmiennictwa, język danego gatunku dziennikarskiego. Badania tego typu były modne 
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Na przykład Walery Pisarek w artykule Pollyanna pi-
sze do prasy [„Prace Filologiczne”, t. XXXII, 1985, s. 259–264] wspomina o frekwencyjnych słownikach 
prasy niemieckiej [I. Rosengren: Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache, Lund 1972], sło-
wackiej [J. Mistrík: Slovník tlače, Bratislava 1969], rosyjskiej [G.P. Polakowa, G.J. Sołganik: Czastotnyj 
słowar’ jazyka gaziety, Moskwa 1971] oraz polskiej publicystyki [A. Lewicki, W. Masłowski, J. Sambor, 
J. Woronczak: Słownik współczesnej publicystyki polskiej. Listy frekwencyjne, Warszawa 1975] i podaje, że 
„w tekstach prasowych we wszystkich czterech językach najczęściej używanym rzeczownikiem jest wyraz 
oznaczający »rok«, ale już drugie miejsce na liście najczęstszych rzeczowników przypada w tekstach pol-
skich i słowackich wyrazowi praca, w tekstach rosyjskich – wyrazowi strana, a w tekstach (zachodnio)nie-
mieckich – wyrazowi DM (Deutsche Mark)” [W. Pisarek: O mediach i języku, Kraków 2007, s. 341]. Z kolei 
w pracy W. Pisarka: Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości – komentarze – reportaże, Kraków 1972 
wyznaczono wyrazy charakterystyczne dla wymienionych w tytule rodzajów dziennikarskich. Studiami re-
prezentującymi ten sposób myślenia są także: W. Pisarek: „Reality” East and West [w:] H. Davis, P. Walton 
(red.): Language, Image, Media, Oxford 1983, oraz W. Pisarek, T. Varis: Research Findings on Media and 
Peace-Related Issues [w:] T. Varis (red.): Peace and Communication, San José 1986.

Ciekawe rezultaty dały późniejsze badania reklamy, uwzględniające wyróżnienie w jej tekstach słów 
o szczególnie wysokich rangach. Reklamę telewizyjną badał w ten sposób Jacek Kołodziej [idem: Reklama 
– gra słowami, „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, nr 3–4, s. 78–91], a kilkadziesiąt lat historii reklamy prasowej 
– Walery Pisarek [idem: Słowa na usługach reklamy w Polsce (1962–1993), „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, 
nr 3–4, s. 65–77]. 

2 Najwyższą rangą jest oczywiście ranga pierwsza, dotycząca zazwyczaj jednego leksemu. W korpusie 
czasopism dla dziewcząt osiąga ją i z frekwencją (5577), w korpusie pism dla nastoletnich fanów pop – 
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Za pomocą wskazywania na wartość rangową pewnych wyrazów można – metodą 
niekiedy na wpół intuicyjną – przedstawić: główne zarysy rzeczywistości budowanej 
w czasopiśmie i jej bohaterów oraz jego strategię wobec odbiorcy.

*
Zacznę od drugiej kwestii.
Tradycja list rangowych jest mianowicie niezastąpiona przy ustalaniu pewnych cech 

stylistycznych, związanych ze sposobem przekazywania przez dane czasopismo swoich 
treści. Badając frekwencję niektórych wyrazów (a zatem ich rangę), możemy zwłaszcza 
orzekać o dwóch cechach stylu: dziennikarskości i dyrektywności.

O pierwszej orzeka się, zwracając uwagę na różnice we frekwencji dwóch wyrazów: 
i oraz w. Albo frekwencja i przeważa nad frekwencją w, albo jest odwrotnie. Pierwsza 
możliwość, prawdopodobnie swoista dla tekstów potocznych (a co za tym idzie – także 
literatury pięknej), jest związana z taką wizją świata, w której ważne jest to, co uniwer-
salne, gdzie rzeczywistość jest zarysowana w formie stosunkowo bezczasowej i nie do 
końca określonej przestrzennie panoramy (np. duchowej). W stylu dziennikarskim 
zwiększa się ranga w, gdyż „teksty prasowe lokalizują opisywane wyrażenia w czasie 
i przestrzeni, a temu celowi służą wyrażenia z przyimkiem w”3.

W interesujących nas czasopismach – dla dziewcząt, dla nastoletnich fanów muzyki 
pop i dla metalowców, stosunek rang spójnika i do przyimka w jest następujący: (R.1)/
(R.3), {R.2}/{R.1}, <R.3>/<R.4>. Rangi są więc zbliżone. Jeśli jednak weźmie się pod 
uwagę także i oraz w występujące w różnorakich wyrażeniach frazeologicznych, fre-
kwencja będzie następująca: i do w ma się jak: (5681) do (5872), {5487} do {6135}, 
<5358> do <5326>, co wskazuje na wysoki stopień dziennikarskości pism dla fanów, 
mniejszy – pism dla dziewcząt oraz na to, że fanziny metalowe praktycznie nie mają 
charakteru dziennikarskiego, nie są nastawione na przekazywanie aktualnych informa-
cji.

Dyrektywność4 jest związana z przedstawianiem pewnych możliwości i rozwiązań 
jako jedynie słusznych i – w swojej postaci leksykalnej – jest rozpoznawalna na podsta-
wie wysokich frekwencji/rang: 

w z frekwencją {5738}, w korpusie fanzinów metalowych – ten [ta, to] z frekwencją <9454>. Natomiast 
najniższymi rangami są: w korpusie czasopism dla dziewcząt – 275., w korpusie pism dla nastoletnich fanów 
pop – 266., w korpusie fanzinów metalowych – 290. Najniższe rangi dotyczą wyrazów występujących jedno-
krotnie, a jest ich w moich korpusach pism młodzieżowych (wymienianych w kolejności, jak wyżej): 6977, 
7314, 7225.

3 W. Pisarek: Pollyanna pisze do prasy [w:] W. Pisarek: O mediach i języku, Kraków 2007, s. 341. Na 
temat znaczenia frekwencji w oraz i por. także: W. Pisarek: Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości – ko-
mentarze – reportaże, Kraków 1972, s. 74–75.

4 „Dyrektywność stylu, wypowiedzi [jest to – W.K.] właściwość wynikająca z obecności w tekście cza-
sowników w trybie rozkazującym (zrób to, chodź), jak również tych, które wyrażają wszelkiego typu nakazy 
i zakazy (należy, trzeba, powinno się, nie można, można), a ponadto rzeczowników od nich pochodnych 
(powinność) oraz przysłówków i przymiotników podkreślających, że dana czynność lub zjawisko (lub też ich 
brak) ma charakter konieczny (koniecznie, na pewno, niezbędny, właściwy – wykluczone, wykluczony, zabro-
niony). Cecha ta jest pożądana w wypowiedziach dydaktycznych, reklamowych, propagandowych i wszędzie 
tam, gdzie ulega wzmocnieniu impresywna funkcja mowy. Często towarzyszy jej kancelaryjność stylu” 
[W. Pisarek (red.): Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 40]. Styl dyrektywny opisuje się zwykle 
w kontekście cech tekstów urzędowych [patrz: M. Wojtak: Styl urzędowy [w:] J. Bartmiński (red.): 
Współczesny język polski, Lublin 2001, s. 155–171], ich dyrektywność jest jednak inna, bardziej akcentująca 
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1) czasownika: musieć – (R.43) {R.69} <R.78>;
2) różnych słów i wyrażeń wskazujących na przymus lub konieczność: powinien 

(R.83) {R.150} <R.128>, trzeba (R.128) {R.155} <R.184>, warto (R.147) {R.207} 
<R.231>, należy (R.182) {R.212} <R.253>, koniecznie (R.240) {R.242} <R.281>, ko-
nieczny (R.260) {R.257} <R.282>, wypada (R.269) {R.257} <R.283>, obowiązkowo 
(R.269) {R. 263} <R.289>, obowiązkowy (R.271) {R.266} <R.283>, mus [przymus] 
(R.274) {R.266} <R.286>;

3) słów i wyrażeń mających pewien walor perswazyjny, używanych dla podkreślenia 
istotności pewnych treści: naprawdę (R.99) {R.110} <R.84>, na pewno (R.129) {R.139} 
<R.134>, oczywiście (R.149) {R.169} <R.110>, po prostu (R.93) {R.127} <R.93>, 
przede wszystkim (R.169) {R.178} <R.219>;

4) słów i wyrażeń wskazujących na dużą powszechność lub skrajną rzadkość5: za-
wsze (R.79) {R.108} <R.119>, nigdy (R.134) {R.143} <R.152>, żaden (R.124) {R.142} 
<R.114>, nikt (R.157) {R.148} <R.168>, każdy (R.51) {R.64} <R.58>, wszystek (licząc 
wraz z wszystko, wszyscy) (R.25) {R.23} <R.23>.

W korpusie prasy dla dziewcząt rangi najwyższe osiągnęło w punkcie 2) – 5 wyra-
zów, w punkcie 3) – 3 wyrazy, w punkcie 4) – także 3; w prasie dla fanów pop rangi 
najwyższe osiągnęło w punkcie 2) – 5 wyrazów (ale o rangach dość niskich), w punk-
cie 4) – 2 wyrazy; w korpusie fanzinów metalowych najwyższe rangi osiągnęły w punk-
cie 3) – 3 wyrazy, a w punkcie 4) – 2. Jak zatem widać z tego zestawienia (i frekwencji 
czasownika musieć), dyrektywność najbardziej rozwinięta jest w prasie dla dziewcząt, 
drugie miejsce w tym rankingu zajmuje prasa dla fanów, a w fanzinach metalowych dy-
rektywność występuje w stopniu niewielkim i w zasadzie tylko jako perswazja.

Pewnym dodatkowym sprawdzianem dyrektywności jest, jak sądzę, ranga zaimków 
ja (R.14) {R.16} <R.10> i my (R.47) {R.40} <R.26>. Im jest większa, tym czasopismo 
jest mniej dyrektywne, bo przedstawienie czegoś jako rzeczy koniecznej wiąże się za-
zwyczaj z przybieraniem tonu obiektywnego, a nie mówieniem z pozycji jednostki lub 
nawet grupy6. Oczywiście w obu typach mówienia muszą przodować wydawnictwa me-
talowców, jako że są publikacjami subkultury, która z zasady bywa zbiorowością indy-
widualistów, jakby to absurdalnie nie brzmiało.

Pozostaje odpowiedź na pytanie, które mogło się pojawić u czytelnika niniejszej 
książki – dlaczego kwestii dyrektywności, jednej z cech stylu, poświęciłem tutaj, w za-
kończeniu, miejscu kluczowym, tak wiele miejsca, mimo że stylem zasadniczo się w tej 
książce nie zajmowałem?

bezosobową kategoryczność wypowiedzi i wszechogarniająca. Tradycja badań dyrektywności tekstów me-
dialnych nie jest zbyt szeroka, można ją łączyć z badaniami poziomu dogmatyczności wypowiedzi – S. Ertel: 
Wie sich Dogmatismus in der Sprache verrät?, „Kulturbrief” 1976, nr 10, s. 20 [por. W. Pisarek: Analiza za-
wartości prasy, Kraków 1983, s. 75] oraz z badaniami języka propagandy, zwłaszcza jej „języka totalitarne-
go” – W. Dieckmann: Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen 
Sprache, Heidelberg 1969 [por. W. Pisarek: Język służy propagandzie, Kraków 1976, s. 59].

5 Czyli wielkich lub małych kwantyfi katorów, będących uznanymi środkami perswazyjnymi. Na temat 
perswazyjności zaimków uogólniających (jak również 1. osoby liczby mnogiej) pisał W. Pisarek w Język 
służy propagandzie, Kraków 1976, s. 42 i 62.

6 Dokładniej: jeśli mówiąc my, mamy na myśli grupę wąską i wyjątkową, stosujemy perswazję i jedno-
cześnie podkreślamy indywidualizm, jeśli grupę szeroką – tylko perswazję.
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Otóż właśnie dlatego, że wyraźna dyrektywność pism dla dziewcząt i dla fanów pop 
oraz słaba dyrektywność fanzinów wiąże się z zasadniczą różnicą – między treściami 
tych obu typów pism komercyjnych a treścią czasopisma subkulturowego. Świat mło-
dzieżowych pism komercyjnych jest przecież produktem swoistej dydaktyki, został wy-
myślony i podany młodzieży przez dorosłych – musi być zatem w nim obecna sugestia 
jego prawdziwości i zasadniczej słuszności. Świat metalowych fanzinów jest za to pro-
duktem wyłącznie młodzieżowym i redakcje świadomie to podkreślają; zarówno budu-
jąc rzeczywistość, tak jak powinna – ich zdaniem – wyglądać rzeczywistość „świata 
metalowców”, jak i strzegąc się eksponowania tych zjawisk, na które subkulturowa mło-
dzież reaguje z niechęcią7. A dyrektywność stylu (jak i każda inna) na pewno do nich 
należy. 

*
Rozpatrując rangi wyrazów pełnoznaczeniowych na liście słownictwa danego perio-

dyku można także – jak wspomniałem – ustalać główne zarysy rzeczywistości w nim 
budowanej.

W pismach dla dziewcząt rzeczywistość wyznaczana przez słowa o najwyższej ran-
dze składa się po pierwsze z rzeczy materialnych i urządzeń (organów) – denotowanych 
przez leksemy: (R.59)8 – włos, (R.92) – oko, (R.93) – skóra, (R.118) – głowa, (R.129) 
– woda, (R.132) – ciało, (R.140) – zdjęcie [fotografi a], (R.143) – strona, (R.144) – tam-
pon, (R.145) – twarz, (R.156) – krem, (R.160) – ręka, (R.167) – płyta, (R.170) – telefon, 
(R.175) – noga, (R.177) – list, (R.178) – rzecz; a po drugie z pojęć i przedmiotów 
w większym lub mniejszym stopniu niematerialnych, takich jak: (R.27) – rok [lata], 
(R.46) – złoty, (R.52) – życie, (R.54) – dzień, (R.69) – dom, (R.76) – miłość, (R.77) – 
sposób, (R.88) – praca, (R.89) – świat, (R.98) – chwila, (R.100) – fi lm, (R.103) – numer, 
(R.103) – szkoła, (R.110) – kolor, (R.116) – problem, (R.151) – pytanie [zdanie lub prob-
lem], (R.152) – rodzina, (R.152) – wakacje.

Zasiedlają ową rzeczywistość zwłaszcza następujące postacie: (R.39) – chłopak, 
(R.40) – dziewczyna, (R.63) – człowiek, (R.90) – osoba, (R.93) – rodzice, (R.114) – 
mama, (R.117) – kobieta, (R.120) – chłopiec, (R.122) – dziecko, (R.136) – przyjaciel, 
(R.137) – przyjaciółka, (R.151) – koleżanka, (R.157) – pani, (R.165) – lekarz, (R.188) 
– mężczyzna. 

Na podstawie tych list można między innymi orzec, że młode damy, bohaterki prasy 
dla dziewcząt przede wszystkim romansują z chłopcami (chłopak, chłopiec, miłość), 
żyją w swych rodzinach (mama, rodzice, dom) i w koleżeńskich grupach (przyjaciółka, 
przyjaciel, koleżanka, telefon), dbają o urodę, o czym świadczą wysokie rangi nazw czę-
ści ciała (włosy, oko, twarz itd.) i kosmetyków (krem, częściowo kolor), zdrowie (le-
karz), higienę (tampon, woda). Chodzą do szkoły (szkoła, wakacje) i są wcale praktycz-

7 Charakterystyczny jest np. sposób oceniania stosowany w recenzjach drukowanych w fanzinach. 
Autorzy wyraźnie starają się, aby ich oceny były traktowane jako osobiste i niekategoryczne. [Por. W. Kajtoch: 
Młodzież edukuje się sama albo o antyestetyce muzyki w czasopismach subkultury „metalowców” [w:] 
W. Strykowski (red.): Media a edukacja, Poznań 1997, s. 383–386].

8 Dla wygody przy porównywaniu rang, będę je podawał w takich samych nawiasach, jak podawałem 
frekwencję. Na przykład (R.1) oznacza pierwszą rangę w korpusie pism dla dziewcząt, {R.1} – pierwszą 
rangę w korpusie pism dla fanów, <R.1> – pierwszą rangę w korpusie fanzinów metalowych.
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ne (złoty, praca, problem, sposób). Z kultury popularnej korzystają także, ale bez 
przesady (fi lm, płyta, zdjęcie, strona).

Obowiązujące w owym świecie hierarchie wartości przybliża nieco ranking przy-
miotników9. To, co w owym świecie się znajduje, ma być i jest (lub być nie powinno – 
ale bywa) przede wszystkim: inne, każde, pierwsze, całe, nowe, dobre, własne, wielkie, 
różne, najlepsze, ważne, prawdziwe, duże, piękne, młode, wspaniałe, pełne, długie, naj-
ważniejsze, specjalne, delikatne, naturalne, kolejne, białe, trudne, miłe, odpowiednie. 

Poza tymi, które wartościują ogólnie (dobre, wspaniałe, najlepsze), wskazują owe 
przymiotniki na walor estetyki (piękne), witalności (młode, naturalne), wartości odczu-
ciowych i hedonistycznych (delikatne, miłe), prestiżu (nowe, pierwsze, własne, ważne, 
najważniejsze, a w użyciu metaforycznym – wielkie, duże), docenianie roli pragmatyki 
(trudne, odpowiednie, specjalne), tego, co poznawcze i moralne (prawdziwe). Kilka 
z nich związanych jest z koniecznością zobrazowania rzeczywistości (inne, każde, całe, 
różne, pełne, długie, kolejne, białe)10.

Przedmioty materialne i urządzenia najczęściej obecne w świecie Fana to: {R.30} – 
płyta [zwykle muzyczna], {R.55} – album, {R.99} – zdjęcie [fotografi a], {R.116} – sce-
na [urządzenie], {R.129} – singiel [płyta], {R.144} – list, {R.152} – rzecz, {R.153} – 
książka, {R.171} – krążek [płyta gram.], {R.174} – telefon, {R.190} – gitara, {R.190} 
– serce, {R.194} – oko, {R.198} – ręka, {R.201} – plakat, {R.205} – skrytka pocztowa, 
a towarzyszącymi mu stale fenomenami nieco bardziej niematerialnego charakteru są: 
{R.15} – rok/lata, {R.38} – zespół, {R.49} – fi lm, {R.54} – muzyka, {R.59} – piosenka, 
{R.63} – czas, {R.66} – życie, {R.72} – grupa, {R.75} – świat, {R.77} – koncert, {R.79} 
– dom, {R.91} – dzień, {R.103} – utwór, {R.105} – miejsce, {R.112} – przebój, {R.115} 
– szkoła, {R.156} – kariera.

9 Wymieniam te, które osiągnęły rangę od 1 do 200, tworząc przy tym liczniejsze i wyżej rangowane 
człony par antonimicznych [patrz kolejny przypis]. Do przymiotników zaliczam wyrazy zakwalifi kowane tak 
w Słowniku współczesnego języka polskiego Bogusława Dunaja, pomijając jednak w wyliczeniu wyrazy tra-
dycyjnie (tj. według jedenastotomowego Słownika języka polskiego Witolda Doroszewskiego) uznawane za 
zaimki i liczebniki, tj.: zaimki dzierżawcze: swój (R.21) {R.21} <R.28>, twój (R.29) {R.58} <R.86>, mój 
(R.38) {R.42} <R.39>, zaimek przymiotnikowy nasz (R.55) {R.46} <R.25>, zaimek nieokreślony jakiś 
(R.75) {R.104} <R.49>, zaimek wasz (R.151) {R.124} <R.89>, liczebnik porządkowy drugi (R.121) {R.95} 
<R.117>. Uwzględniłem jednak wyraz pierwszy, też zakwalifi kowany w słowniku W. Doroszewskiego jako 
liczebnik porządkowy.

10 Dokładniej można się przyjrzeć tym przymiotnikom i ich znaczeniu w budowie tekstowej rzeczywisto-
ści, zestawiając je w pary antonimiczne. Można, zestawiwszy je, stwierdzić, że – np. w prasie dla dziewcząt 
– dowolny element tej rzeczywistości (osoba, fenomen, rzecz) zazwyczaj jest bardziej inny [inna, inne] 
(R.41) niż taki sam (R.245); częściej każdy (R.51) niż żaden (R.124); zwykle pierwszy (R.62), a nie ostatni 
(R.165); bardziej cały (R.67) niż częściowy (R. 274); raczej nowy (R.70), a nie stary (R.226); zwykle dobry 
(R.87), a nie zły (R.189); częściej własny (R.111) niż wspólny (R.182) lub cudzy (R.272); częściej wielki 
(R.133) niż niewielki (R.246); różny (R.134), a nie taki sam (R.245); najlepszy (R.135), a nie najgorszy 
(R.251); ważny (R.138), a nie nieważny (R.266); pewien (R.139), a nie poszczególny (R.270); prawdziwy 
(R.143), a nie nieprawdziwy (R. 271) lub fałszywy (R. 273); duży (R.147), a nie mały (R.150); piękny (R.147), 
a nie brzydki (R.266); młody (R.151), a nie stary (R.226) lub dojrzały (R.266); wspaniały (R.162), a nie bez-
nadziejny (R.269); następny (R.167), a nie poprzedni (R.253); pełny (R.176), a nie pusty (R.259); długi 
(R.179), a nie krótki (R.217); najważniejszy (R.181), a nie zbędny (R.264) czy też niepotrzebny (R.266); 
specjalny (R.183), a nie zwykły (R.242); ten sam [ta sama] (R.184), a nie odmienny (R.274); delikatny 
(R.190), a nie obojętny (R.268); naturalny (R.190), a nie sztuczny (R.263); kolejny (R.192), a nie uprzedni 
(R.273); biały (R.193), a nie czarny (R.218); trudny (R.195), a nie łatwy (R.239); miły (R.199), a nie niemiły 
(R.270); odpowiedni (R.200), a nie nieodpowiedni (R.271).
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Jak widać, jego życiowym powołaniem ma być przede wszystkim kupowanie płyt, 
albumów, singli, krążków, a ponadto chodzenie na koncerty (scena, koncert) oraz słu-
chanie modnych utworów muzyki rozrywkowej (piosenka, przebój, utwór). Korzysta 
także z innych przejawów kultury (fi lm, książka), a na uwagę zasługuje jego emocjonal-
ność (serce) i ambicja (kariera).

Najczęściej obecni w jego otoczeniu są: {R.56} – człowiek, {R.71} – dziewczyna, 
{R.84} – fan, {R.94} – chłopak, {R.101} – osoba, {R.103} – gwiazda [show-biznesu], 
{R.111} – chłopiec, {R.127} – rodzice, {R.135} – dziecko, {R.137} – przyjaciel, {R.147} 
– muzyk, {R.148} – wokalista, {R.152} – artysta, {R.156} – kobieta, {R.158} – DJ/
didżej, co świadczy o pewnej hierarchii kręgów, w których się obraca. Najważniejsza dla 
Fana jest modna muzyka (fan, gwiazda, muzyk, wokalista, didżej), sympatie (dziewczy-
na, chłopak) i przyjaciele. Rodzina jest na nieco dalszym miejscu: {R.170} – mama, 
{R.209} – matka, {R.242} – tato itd., szkoła – jeszcze dalej ({R.247} – uczeń). Choć 
z drugiej strony wysokie rangi słów szkoła i dom wskazują, że jednak Fan przykłada 
pewną wagę do tych instytucji społecznych. 

Ranking najważniejszych11 cech i wartości, wyrażanych przymiotnikami posiadają-
cymi rangi od 1. do 200., jest w świecie Fanów następujący: nowy, inny [inna, inne], 
pierwszy, cały, każdy, wielki, dobry, kolejny, muzyczny, polski, najlepszy, duży, pewien, 
amerykański, młody, własny, prawdziwy, różny, mały, największy, główny, wspaniały, 
piękny, stary, ważny, najważniejszy, ten sam, solowy, najnowszy, ulubiony, większy, fi l-
mowy. Liczy się więc głównie prestiżowe nadążanie za modą (nowy, pierwszy, najnow-
szy, wielki, największy, główny), ale także wartości witalne (młody) i estetyczne (piękny, 
wspaniały). Występują też preferencje geografi czne – ważne jest to, co rodzime, lub za 
Atlantykiem; istotna jest muzyka i fi lm.

W świecie Metalowca najważniejsze są następujące przedmioty materialne: <R.42> 
– płyta [zwykle muzyczna], <R.109> – album, <R.127> – demo [typ nagrania], <R.128> 
– CD [rzecz.], <R.129> – zin [odmienia się], <R.153> – scena [urządzenie lub obraz], 
<R.157> – gitara, <R.166> – kaseta [magnetofonowa lub video], <R.178> – guitar, 
<R.193> – pismo [coś napisane], <R.200> – okładka, <R.203> – list, <R.206> – drums 
[perkusja], <R.206> – gówno, <R.209> – chuj, <R.209> – klawisze [instrument klawi-
szowy], <R.211> – zine [ndm.], oraz instytucje i fenomeny: <R.22> – zespół, <R.24> – 
muzyka, <R.35> – rok/lata, <R.52> – kapela, <R.56> – czas, <R.74> – metal [kierunek 
muzyczny], <R.75> – materiał [utwór, wiedza], <R.76> – grupa, <R.78> – numer, 

11 Posługując się metodą zestawiania par antonimicznych, można orzec, że świat Fana (element tego 
świata) zazwyczaj jest bardziej, w większym stopniu, częściej: nowy {R.39} niż stary {R.166}; inny [inna, 
inne] {R.44} niż taki sam {R.244}; pierwszy {R.45} niż ostatni {R.120}; cały {R.62} niż niecały {R.264}; 
każdy {R.64} niż żaden {R.142}; wielki {R.73} niż niewielki {R.243}; dobry {R.112} niż zły {R.208}; kolej-
ny {R.114} niż poprzedni {R.212}; muzyczny {R.120} niż pozamuzyczny {R.266}; polski {R.121} niż obcy 
{R.249} lub zagraniczny {R.244}; najlepszy {R.127} niż najgorszy {R.251}; duży {R.128} niż mały {R.144}; 
pewien {R.129} niż poszczególny {R.252}; amerykański {R.130} niż europejski {R.247}; młody {R.130} niż 
dorosły {R.247} albo dojrzały {R.258}; własny {R.134} niż wspólny {R.182} albo cudzy {R.264}; prawdzi-
wy {R.138} niż nieprawdziwy {R.265} lub fałszywy {R.265}; różny {R.142} niż taki sam {R.244}; najwięk-
szy {R.144} niż najmniejszy {R.261}; główny {R.164} niż uboczny {R.265}; wspaniały {R.157} niż bezna-
dziejny {R.263}; piękny {R.165} niż brzydki {R.258}; ważny {R.177} lub też najważniejszy {R.193} niż 
nieważny {R.248}; ten sam {R.190} niż odmienny {R.261}; solowy {R.193} niż chórkowy {R.266}; najnow-
szy {R.196} niż najstarszy {R.258}; ulubiony {R.196} niż niemiły {R.266}; większy {R.197} niż mniejszy 
{R.252}; fi lmowy {R.201} niż teatralny {R.259}.
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<R.79> – koncert, <R.81> – records, <R.87> – wywiad [gatunek dziennikarski], <R.97> 
– utwór, <R.104> – strona, <R.106> – tekst/text, <R.111> – sprawa, <R.112> – scena 
[środowisko].

Widać więc, że – podobnie jak Fan – od kupowania nagrań on nie stroni i tak samo 
wielbi muzykę. Ale porównanie rang niektórych słów ({R.54} <R.24> – muzyka; 
{R.103} <R.97> – utwór; {R.116} <R.153> – scena [urządzenie lub obraz]; {R.30} 
<R.42> – płyta) oraz obecność licznych określeń, których nie ma na górze listy rangowej 
słownictwa pism dla fanów pop (kapela, metal, numer, records), wskazują na to, że 
Metalowiec bardziej jest zainteresowany samą muzyką i jej produkcją oraz wykonywa-
niem, niż tylko kupowaniem nagrań. Zupełnie też nie ceni modnych utworów – przebo-
jów. Istotne są też dla niego jego czasopisma (ziny, pismo) i to, co w nich czyta (wywiad, 
tekst itd.).

Jeśli jeszcze zwrócić uwagę na kategorię osób (<R.43> – człowiek, <R.120> – redak-
tor, <R.131> – pan, <R.166> – fan, <R.175> – muzyk, <R.193> – koleś, <R.209> – wo-
kalista, <R.213> – chłopak, <R.213> – członek [osoba], <R.214> – gość, <R.216> – 
bóg/Bóg, <R.218> – demon, <R.220> – gitarzysta, <R.233> – metalowiec, <R.237> 
– maniak/maniac), to się okaże, że metalowiec ceni w zasadzie tylko swoją grupę (koleś, 
gość, chłopak, maniak, metalowiec scena [środowisko], członek) i muzyków oraz wy-
dawców zinów, którzy zresztą są częścią tej grupy. Za zjawisko szczególnie interesujące 
i nietypowe na tle wyżej omówionych pism młodzieżowych wypada też uznać uwidocz-
nioną skłonność do myślenia, jeśli nie religijnego, to przynajmniej irracjonalnego (Bóg, 
demon). 

Najważniejsze wartości i cechy metalowego świata wyrażone są słowami: inny [inna, 
inne], nowy, każdy, pierwszy, cały, dobry, stary, wielki, muzyczny, kolejny, ciekawy, pe-
wien, polski [przym.], najlepszy, własny, duży, metalowy [związany z muzyką metal], 
blackmetalowy, prawdziwy, mały, różny, podobny, ten sam [ta sama], jedyny, dziwny, 
zajebisty, lepszy, oryginalny, wspaniały. Uwagę zwraca wysoka pozycja walorów po-
znawczych (prawdziwy, ciekawy, dziwny), gdzie indziej słabiej obecnych. Wyraz nowy, 
wskazujący na cenienie mody, ma niższą rangę niż dla Fana ({R.39}, <R.47>), a wyraz 
stary ({R.166}, <R.113>) – dużo wyższą12.

Czytelnik – mający choćby najogólniejszą pamięć o ustaleniach mojej rozprawy – przy-
zna, że analiza rang potwierdza wcześniej zdobytą, wynikłą z analiz frekwencyjno-te-
matycznych wiedzę o różnicach między tekstowymi światami trzech rodzajów pism 
młodzieżowych i ich bohaterach. Nie przeczy także ustaleniom dotyczącym podobień-

12 Świat fanzinów metalowych jest bardziej inny [inna, inne] <R.34> niż taki sam <R.270>; bardziej 
nowy <R.47> niż stary <R.113>; bardziej każdy <R.58> niż żaden <R.114>; bardziej pierwszy <R.62> niż 
ostatni <R.120> i dalej analogicznie: bardziej cały <R.66> niż niecały <R.287>; dobry <R.68> niż zły 
<R.228>; wielki <R.118> niż niewielki <R.278>; muzyczny <R.124> niż pozamuzyczny <R.289>; kolejny 
<R.126> niż uprzedni <R.290>; ciekawy <R.141> niż nieciekawy <R.286>; pewien <R.145> niż poszczegól-
ny <R.278>; polski <R.146> niż zagraniczny <R.279>; najlepszy <R.157> niż najgorszy <R.279>; własny 
<R.157> niż cudzy <R.289>; duży <R.158> niż mały <R.174>; metalowy <R.158> [związany z muzyką me-
tal] niż pseudometalowy <R.289>; blackmetalowy <R.165> niż deathmetalowy <R.251>; prawdziwy <R.165> 
niż fałszywy <R.288>; różny <R.180> niż taki sam <R.270>; podobny <R.192> niż różnorodny <R.282>; ten 
sam [ta sama] <R.197> niż odmienny <R.284>; jedyny <R.200> niż powszechny <R.288>; dziwny <R.201> 
niż normalny <R.254>; zajebisty <R.201> niż chujowy <R.262>; lepszy <R.203> niż gorszy <R.277>; orygi-
nalny <R.204> niż typowy <246> lub też banalny <R.288>; wspaniały <R.209> niż beznadziejny <R.282>.
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stwa między tymi światami i – co za tym idzie – różnic między nimi a światem tekstów 
polszczyzny reprezentowanej przez Korpus języka polskiego PWN. Przypomnijmy skró-
towo, że rzeczywistość tekstów pism młodzieżowych odznacza się w stosunku do rze-
czywistości tekstów Korpusu spotęgowaniem cielesności i seksualności (w przypadku 
pism komercyjnych), przerysowaniem sfery kultury popularnej – w tym przede wszyst-
kim muzyki, a na odmianę poważnym zredukowaniem zainteresowań politycznych, 
ekonomicznych i w ogóle zmniejszeniem aktywności intelektualnej. Rzeczywistość 
tekstowa fanzinów metalowców dodatkowo różni się od rzeczywistości tekstów mło-
dzieżowych pism wielkonakładowych wzmożonymi akcentami religijnymi i irracjonal-
nymi, prawie nieobecnością rodziny i szkoły, kultywowaniem pesymizmu oraz fascyna-
cjami śmiercią, złem, przemocą, czyli pielęgnowaniem swoistego antywitalizmu.

Rzecz jednak w tym, że na podstawie analizy rang – przynajmniej jeśli o treść pism 
chodzi – można ustalić niewiele więcej, niż w poprzednich akapitach powiedziano, na-
tomiast rezultaty przeprowadzonej przeze mnie w siedmiu rozdziałach leksykalnej ana-
lizy zawartości zajęły powierzchnię mniej więcej 46 razy większą, były nierównie szcze-
gółowsze i bogatsze. Ponadto na podstawie wyników liczbowych zawartych w wyli-
czeniach „Słownika tematyczno-frekwencyjnego...” można ustalić długą listę tematów, 
których w swojej rozprawie nie podjąłem i którymi można by się było jeszcze zająć. 

Wymienię: problem różnic pomiędzy szczegółowością i skomplikowaniem elemen-
tów trzech badanych tekstowych rzeczywistości; różnice w traktowaniu przez Dziew-
czynę, Fana i Metalowca czasu (zwłaszcza skutków jego upływania i precyzji pomiaru); 
odmienność w szczegółowości oglądu przestrzeni pomiędzy Dziewczyną a pozostałymi 
bohaterami oraz w postrzeganiu siły i intensywności ruchów i procesów. Widoczne są 
także różnice w znaczeniu elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz przyrody 
(jako całości) pojmowanej jako opozycja wobec cywilizacji. Można sporządzać szcze-
gółowe rankingi skłonności emocjonalnych i wolicjonalnych, ważności dziedzin życia 
codziennego itd…, wszystko to w mojej książce nie zostało przeprowadzone, dlatego że 
moim celem było przede wszystkim opracowanie i wypróbowanie nowej metody ba-
dawczej. 

Ta zaś została wystarczająco zaprezentowana. Sądzę także, że z jej pomocą mogłoby 
się udać wdrożenie systemu, czyniącego możliwym monitorowanie mediów (a zwłasz-
cza Internetu) pod kątem interesowania się przez nie określonymi tematami i propago-
wania przez nie pewnych systemów wartości. Wystąpienie danego słowa jest bowiem 
uchwytne narzędziami cyfrowymi, mimo istnienia w polszczyźnie obfi tości form fl ek-
syjnych, występowania homonimii i polisemii. Jeśli zaś umiemy połączyć dane słowo 
z określonym tematem lub systemem wartości – to z frekwencji słów będziemy mogli 
wnosić o intensywności interesowania się przez media danymi dziedzinami rzeczywi-
stości lub propagowania przez nie danego systemu wartościowania.



Posłowie

Prasą alternatywną interesuję się od 1996 roku, kiedy to rozpocząłem pracę w krakow-
skim Ośrodku Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sporządziłem 
wówczas opis języka czasopism alternatywnych na potrzeby katalogu tych czasopism, 
przygotowywanego przez Włodzimierza Chorązkiego. W trzy lata później wydałem 
książkę Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa [Kraków 1999] i następ-
nie skoncentrowałem swoje zainteresowanie na fanzinach metalowych. 

Wielkonakładowymi pismami dla młodzieży zająłem się w 1998 roku. Wspólnie 
z Pawłem Płanetą i Jackiem Kołodziejem (wszyscy trzej byliśmy pracownikami Pracowni 
Analizy Zawartości Prasy OBP, kierowanej przez profesora Walerego Pisarka) wykona-
łem sondażowe badania zawartości tychże pism. Następnie przygotowaliśmy wspólny 
referat1 na Trzecie Forum Kultury Słowa, które odbyło się w Białymstoku na przełomie 
września i października 1999, a jeszcze później powstał szereg publikacji2. Potem roz-
począłem samodzielne, o wiele szersze badania języka tych pism. 

W sumie książka, którą przedstawiłem, wynika z długoletnich zainteresowań, jest 
owocem wieloletniej pracy3. Dlaczego podjąłem te badania?

Ta książka jest przede wszystkim odpowiedzią na przekształcenia prasoznawstwa, 
wymuszone przez transformację lat dziewięćdziesiątych, która – zmieniając podstawy 
fi nansowania nauki w Polsce – sprawiła, że (zwłaszcza jeśli nie miało się szczęścia do 
grantów) pojawiły się trudności w prowadzeniu w humanistyce prac zespołowych. Po 
pierwsze, zabrakło na nie pieniędzy, a po drugie, chętnych do ich prowadzenia, bo cała 
kariera uczonego opiera się obecnie tylko na jego indywidualnych osiągnięciach.

Różne dziedziny różnie sobie poradziły, ale analiza zawartości oraz powiązane z nią 
badania odbioru – popadły w permanentny kryzys, bo nie mogły się obejść bez setek 
ankieterów i przynajmniej dziesiątków koderów. Przy tym chodzi nie tylko o pieniądze. 
Klasyczna analiza zawartości prasy, kiedy przeprowadza ją jedna osoba (badacz), po 
prostu musi dać rezultaty niepełnowartościowe. Rzecz bowiem polega na w miarę obiek-
tywnym sumowaniu wyników dziesiątków, setek, tysięcy aktów indywidualnej lektury, 

1 Por. W. Kajtoch, J. Kołodziej, P. Płaneta: Język czasopism dla młodzieży: świat, wartość, perswazja [w:] 
J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.): Język w mediach masowych, Warszawa 2000.

2 Były to: W. Kajtoch: Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla 
młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 3–4; W. Kajtoch: Fan i idol w „Bravo”. O pewnych wzorcach 
zachowań [w:] W. Strykowski (red.): III Międzynarodowa Konferencja Media a Edukacja, Poznań 2000; 
J. Kołodziej: Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, 
nr 1–2; P. Płaneta: Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 1–2.

3 Cząstkowe wyniki badań były już publikowane przy różnych okazjach. Patrz w Bibliografi i na moje 
prace: Ciało medialne, „Zeszyty Prasoznawcze” 2004, nr 3–4; Subkultury młodzieży w kontekście edukacji 
– przykład metalowców [w:] M. Czermińska (red.): Polonistyka w przebudowie…, t. 1, Kraków 2006; 
Fizjologia w tekstach prasy młodzieżowej (ciało medialne II) [w:] P. Nowak, R. Tokarski (red.): Kreowanie 
światów w języku mediów, Lublin 2007, i Edukacja w uścisku globalizacji (obraz szkoły w tekstach wielkona-
kładowych magazynów młodzieżowych), „Modelowe Nauczanie. Opolski Przegląd Edukacyjny…” 2007, nr 2.
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subiektywnej z natury rzeczy. Aby więc analiza zawartości czasopisma – polegająca na 
kodowaniu treści całych tekstów – dała rezultaty poprawne, musi być uogólnieniem wie-
lu różnorodnych, subiektywnych spojrzeń choćby paru ludzi, a nie uogólnieniem jedne-
go, specyfi cznego oglądu, zdeterminowanego przez umysł badacza.

Chodziło mi więc o wypróbowanie takiej metody, którą (za pomocą komputera) 
mógłby się posłużyć jeden człowiek i uzyskać wyniki zasługujące na zaufanie. Sądzę, że 
uczynienie słowa jednostką analizy i pomiaru – przynajmniej częściowo rozwiązało 
problem. Słowo (choć w wypadku języka polskiego, języka fl eksyjnego i obfi tującego 
w synonimy i homonimy, nie jest to takie łatwe) jednak da się komputerowo policzyć, 
a ponadto ma treść dość określoną. Jeśli nie do końca jednoznaczną, to przynajmniej 
bardziej jednoznaczną niż twór słowny – tekst, który ludzie czytają, różnie go rozumie-
jąc – czasem nawet bardzo różnie.

Oczywiście uzyskuje się za pomocą mojej metody wyniki ogólne, bo i treści – niesio-
ne przez słowa języka naturalnego niebędące nazwami własnymi – są ogólne.

Ta jednak ogólność, która byłaby problemem w krótkodystansowych badaniach po-
litologicznych – pomaga opisywać szerokie zjawiska kulturowe, a do takich należy i ta-
kie kreuje niesłychany rozrost rozrywkowo-obyczajowego sektora mediów, który miał 
miejsce w Polsce lat dziewięćdziesiątych i trwa nadal, mimo przejściowych zawirowań. 
Próbując badać np. czasopisma muzyczne za pomocą analizy zawartości uwzględniają-
cej tylko treść tekstów (a parę lat temu próbowałem takich działań za pomocą rąk i głów 
moich seminarzystów) – otrzymuje się wyniki banalne. Różnorodne pomiary słowni-
ctwa okazują się – przynajmniej mam taką nadzieję – bardziej pomocne. 

I tu dochodzimy do kolejnej przyczyny napisania tej książki. 
Otóż po drugie dlatego zainteresowałem się czasopismami młodzieżowymi, tym po-

zornie mniej ważnym rodzajem periodyków, że w latach dziewięćdziesiątych stałem 
przy tablicy jako licealny polonista i obserwowałem, jak młodzież w coraz to większym 
stopniu traciła zainteresowanie dla „dorosłych” problemów, zasklepiając się w świecie 
wyłącznie własnym. I z jednej strony pojawiało się wokół mnie coraz to więcej subkul-
turowców, a z drugiej – coraz częściej napotykałem wyjątkowo „rozrywkowych” mło-
dzieńców, i im podobne, modnie ubrane dziewczęta, które zawsze miały staranne maki-
jaże, kunsztownie ufarbowane i ułożone fryzury oraz jakiegoś chłopaka, natomiast nigdy 
niczego się nie uczyły.

I wpadłem na pomysł, że to dwie strony tego samego medalu, że subkultura nie jest 
dziś buntem przeciw światu dorosłych (który przecież obecnie niczym młodzieży nie 
zagraża), lecz „polem oporu”4 przeciw rozszalałej, zwycięskiej, hedonistycznej kon-
sumpcji, ogarniającej wszystko i wszystkich. Podobnym „polem oporu” jest dzisiaj (dla 
młodych ludzi) np. religia.

Właśnie aby rzecz sprawdzić, postanowiłem się przekonać, jakie to idee i światopo-
glądy kryją się zarówno w pismach dla młodzieży, wydających się potężnym narzędziem 
„wychowania do konsumpcji”, jak i w metalowych fanzinach, sprzeciwiających się tym 
pierwszym pod wieloma względami. Te fanziny w miejsce nieskrępowanego witalizmu, 
seksu i pogoni za najnowszymi trendami proponowały ciemne mistycyzmy, fascynacje 
okrucieństwem i śmiercią, zamykanie się w małym, samowystarczalnym kółku muzycz-

4 Wyrażenie Anny Czarnej [patrz: A. Czarna: Antyestetyzm świata przedstawionego w kreskówkach 
Cartoon Network, „Zeszyty Prasoznawcze” 2004, nr 3–4, s. 106–126].
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nych, „podziemnych” produkcji. Trzeba było sprawdzić, czy intuicje mnie nie mylą 
i dotrzeć do możliwie najbardziej podstawowego poziomu przejawiania światopoglądu, 
poziomu językowego, gdyż przecież na poziomie świadomie budowanych treści zwłasz-
cza pisma komercyjne są praktycznie banalne, puste. Są pismami „o niczym”.

Wyniki tych poszukiwań gromadzi przedstawiona książka.
I jeszcze jeden wniosek można – jak sądzę – wyciągnąć z moich badań. Dotyczy 

przyszłości, od której nie da się uciec i której nie da się odwrócić, ale którą zawsze war-
to przewidywać. 

Choć fanziny subkulturowe (takie, jakie badałem, drukowane na papierze) są dzisiaj 
zjawiskiem zanikającym5, to wielkonakładowe czasopisma przeznaczone dla nastolat-
ków są nadal – i zapewne będą – bardzo ważnym elementem naszej medialnej rzeczywi-
stości. Dwutygodnik „Bravo” wydawany jest w Polsce od 1991 roku, a kiedy dobiera-
łem próbę, miał nakład6 700 tys. egzemplarzy (w tym 20% zwrotów). A jeśli chodzi 
o najważniejsze inne, to miesięcznik „Popcorn. Magazyn dla młodzieży” (wydawany 
u nas od 1990) miał nakład 450 tys. egzemplarzy (i 30% zwrotów); „Dziewczyna taka 
jak ty!”, ukazująca się w Polsce od 1991 – 500 tys.; „Bravo Girl!” (wydawane od 1994) 
– 570 tys. (w tym 30% zwrotów). Mają więc te magazyny nakłady potężne. Ich właści-
cielami są wielkie, międzynarodowe koncerny medialne – Jürga Marquarda, H. Bauera, 
Axela Springera7 i mają te pisma charakter międzynarodowy: czyli wydanie główne 
ukazuje się po niemiecku, a jednocześnie nastolatki np. w Polsce, Czechach, Rumunii, 
Hiszpanii, na Węgrzech8 otrzymują jego mutacje – w swoich językach narodowych. 

Oznacza to, że w dzisiejszych czasach znaczna część europejskiej młodzieży czyta 
jednocześnie takie same lub podobne9 treści. Podobnie są kształtowane jej poglądy i za-
interesowania. A przy tym olbrzymie – jak na warunki polskie – nakłady jednoznacznie 
wskazują, że propagowane treści niesłychanie młodzieży polskiej się podobają. I nie 
tylko polskiej – „Bravo” przez dłuższy czas dumnie głosiło, że jest „najpopularniejszym 
czasopismem młodzieżowym w Europie”. 

Wygląda więc na to, że czasopisma owe są wzorcowym przejawem globalizacji, upo-
dabniają poglądy i gusta młodzieży w wielu krajach europejskich, propagują określone 
normy myślenia i zachowania.

Czy jednak tak jest naprawdę? Wszak redakcje polskie mają swoją autonomię, zapeł-
niają znaczne powierzchnie łamów. Może więc teza o wzmagającym globalizację cha-
rakterze wielkonakładowych pism młodzieżowych jest znaczną przesadą?

5 Większość publikacji subkulturowych ukazuje się obecnie w Internecie.
6 Dane zaczerpnięte z: S. Dziki i in.: Katalog mediów polskich 1998, Kraków 1988.
7 Właściciele się zmieniają, np. w 1999 roku Publishing Group Jürg Marquard sprzedał „Popcorn” 

i „Dziewczynę” koncernowi Axel Springer Verlag [wiadomość z miesięcznika Press, 1999/11, s. 6].
8 Takim zasięgiem „Dziewczyny” chwalił się Jürg Marquard w stopce.
9 Istnieją także pisma młodzieżowe, wydawane tylko w Polsce, nieraz mające długoletnie tradycje, ale 

prędzej czy później są zamykane albo trafi ają w ręce międzynarodowych koncernów, zmieniają wygląd i tre-
ści, upodabniając się do pism typu zachodniego. Wskazuje na to choćby historia „Filipinki” [zob. artykuł 
A. Piwowarskiej: Trzy oblicza „Filipinki”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2003, nr 3–4, s. 15–23 i eadem: Gatunki 
dziennikarskie na łamach trzech wcieleń „Filipinki” – podobieństwa i różnice, „Media Kultura Komunikacja 
Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM” 2005, nr 1, s. 52–69].
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Wydaje się, że problem to istotny i wymaga dalszych badań – o charakterze porów-
nawczym. Niedawno jedna z moich seminarzystek, Małgorzata Rodak10, zadała sobie 
trud porównania polskich i niemieckich wydań „Bravo” (w zasadzie mutacji polskoję-
zycznych i niemieckojęzycznych – to celniejsze określenie) z 2005/2006 roku. Okazało 
się, że w sferze treści istniały liczne odmienności: nieco inny był układ działów, nieco 
inne proporcje poruszanych tematów, istniało też spore zróżnicowanie postaci i propor-
cji występowania gatunków dziennikarskich, na tym polegające, że wydanie niemieckie 
wyraźnie preferowało gatunki łatwiejsze w odbiorze. Wydanie polskie nie epatowało też 
zdjęciami nagich nastolatków płci obojga, które w wydaniu niemieckim chętnie fotogra-
fowały się bez odzieży, a nawet swoiście „ogłaszały”, jako osoby dumne ze swego ciała 
i możliwości jego „odkrywania”. 

Istniało też jednak pewne podobieństwo. Mianowicie językowy pomiar aksjologicz-
ny, przeprowadzony na dwóch próbach 125 tys. słowoform, wykazał, że prawie jedna-
kowy jest w obu mutacjach stosunek do wartości witalnych – tu i tu uznanych za najważ-
niejsze. Podobne też były rankingi pozostałych systemów wartości. W wydaniu 
niemieckim, po witalnych kolejno następowały (w kolejności zmniejszającej się ważno-
ści): wartości ogólne, osoby i charakteru, odczuciowe, prestiżu, poznawczo-intelektual-
ne, estetyczne, ekonomiczne. W mutacji polskiej – osoby i charakteru, odczuciowe, 
ogólne, prestiżu, poznawczo-intelektualne, estetyczne, ekonomiczne. Czyli – jak widać 
– rankingi różniły się tylko miejscem wartości ogólnych, a to, jak często pojawiają się 
one w tekście, świadczy w zasadzie głównie o cechach stylu, o tym, czy ktoś w ocenia-
niu jest bardziej lub mniej bezpośredni i bardziej lub mniej precyzyjny. 

Oczywiście aksjologiczne propozycje dla młodych Polaków i młodzieży niemiecko-
języcznej (Niemcy, Szwajcarzy, Austriacy) także czymś się różniły. Polacy większą 
wagę mieliby przywiązywać do tego, co poznawcze, prestiżowe i ekonomiczne, a oby-
watele niemieckojęzycznych krajów Europy – do tego, co związane z osobą i charakte-
rem, estetyką, odczuciową przyjemnością. Ale w tym, co dla prasoznawcy najistotniej-
sze – w rankingu ważności poszczególnych systemów wartościowania – mutacje niczym 
się nie różniły. 

Sądzę, że wyznacza to dominującą tendencję. 

10 Zob. M. Rodak: Porównanie polskiej i niemieckiej edycji magazynu dla nastolatków „Bravo”, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2007, nr 3–4, s. 159–175.
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Uwagi wstępne

Podstawowe założenia, na których oparto „Słownik...”, zostały podane w dwóch pierw-
szych podrozdziałach rozdziału II. Tam też pokazano schemat „Słownika...”. W tym 
miejscu przypomnę jedynie niektóre informacje tam ujęte. 

Zatem należy pamiętać, że „Słownik...” zasadniczo nie obejmuje spójników i zaim-
ków (w ujęciu Słownika współczesnego języka polskiego Bogusława Dunaja [Warszawa 
1996]). Przy każdym z wyrazów w nawiasach () {} <> podano kolejno frekwencję 
w: pismach dla dziewcząt, komercyjnych młodzieżowych pismach muzycznych, fanzi-
nach metalowych. Dla porządku wspomnę też, że brak któregoś z rodzajów nawiasów 
przy danym wyrazie oznacza, że w danym korpusie wyraz albo nie wystąpił, albo miał 
frekwencję zbyt małą, aby zostać uwzględnionym w słowniku (to znaczy mniej niż trzy 
wystąpienia). Łączna frekwencja wyrazów tworzących daną grupę, kategorię lub podka-
tegorię tematyczną podawana jest analogicznie. 

Podział tematyczny wprowadza 22 naczelne kategorie, będące elementami sześciu 
głównych sfer tematycznych, a z kolei każda kategoria może się dzielić na kolejne pod-
kategorie, tworzące pewną hierarchię i sygnowane kolejno: cyfrą arabską (np. 1), dużą 
literą alfabetu (np. A), małą literą alfabetu (np. a) i kombinacją litery i cyfry (np. a.1).

Z podziałem na kategorie, podkategorie i podpodkategorie tematyczne krzyżuje się 
podział na zbiory wydzielone według kryteriów formalnych:

– osoby, stworzenia [Oa1],
– przedmioty, substancje, kompleksy przedmiotów i substancji, urządzenia [Pt],
– zjawiska, abstrakty, instytucje, wydarzenia, grupy [Zo-At],
– własności, cechy [Wć],
– czynności i procesy [Cć-Ps],
– gesty słowne [Inne].
Frekwencję wyrazów podano w liczbach bezwzględnych. Tworząc niniejszy słownik, 

z korpusu pism dla dziewcząt uwzględniono w nim łącznie 137 281 użyć wyrazów (1% 
= 1372,81), z korpusu muzycznych pism młodzieżowych – 124 736 {1% = 1247,36}, 
z korpusu fanzinów dla metalowców – 121 114 <1% = 1211,14>. Znając wartość 1 pro-
centa, łatwo można wyliczyć porównywalne wartości procentowe dla każdej kategorii 
lub podkategorii tematycznej. Zostały one zresztą także podane w rozdziale II. 

Ponieważ niniejsze opracowanie powstało na bazie „Alfabetycznej listy wyrazów 
i wyrażeń, uwzględniającej ich frekwencję w trzech korpusach tekstów”, wyjaśnienia 
ewentualnych wątpliwości należy tam właśnie szukać.

Aby ułatwić korzystanie z poniższego słownika, przedstawię w tym miejscu uprosz-
czony schemat2 jego struktury (podając strony, na których rozpoczynają się wykazy lek-
semów obsługujących główne kategorie tematyczne):

1 Ponadto w „Słowniku...” można napotkać następujące skróty: ang. – angielski/angielskie; czas. – cza-
sownik; dop.l.poj. – dopełniacz liczby pojedynczej; dosł. – dosłowny/dosłownie; dot. – dotyczy; ekspr – eks-
presywizm, wyrażenie ekspresywne; instr. – instrument; jedn. – jednostka; jw. – jak wyżej; kier. muz. – kieru-
nek muzyczny; liczebn. – liczebnik; l.mn. – liczba mnoga; mian.l.poj. – mianownik liczby pojedynczej; mod. 
– modulant; muz. – muzyczny; ndm. – wyraz nieodmienny; niem. – niemiecki/niemieckie; nt. – na temat; 
odm. – odmiana, odmienia się; określ. – określenie; org. – organizacja, organizacyjny; przym. – przymiotnik; 
przysł. – przysłówek; psych. – psychiczny/psychicznie; psychofi z. – psychofi zyczny/psychofi zycznie; rodz. 
– rodzaj; rzecz. – rzeczownik; seks. – seksualny/seksualnie; tc. – tyle co; tj. – to jest; ur. – urodzony; ut. 
– utworzony; utd. – utworzony od.

2 Całość struktury podano w rozdziale II. „Rzeczywistość tekstowa trzech typów polskich pism młodzie-
żowych”.
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Sfera 1. Ontologiczne i fi zyczne własności świata 

I. Istnienie  [s. 226]
1. Powoływanie do życia i początek istnienia 
2. Istnienie samoistne 
3. Procesy i ich etapy 
4. Istnienia niesamoistne 

A. Istnienia niesamoistne – części i przejawy 
B. Istnienia niesamoistne – własności i cechy 

5. Istnienia zbiorowe i uogólniające 
6. Więź, podobieństwo, pokrewieństwa i różnice między bytami 
7. Koniec istnienia i nieistnienie 

II. Czas  [s. 231]
1. Czas mierzony obiektywnie 

A. Czas mierzony nieprecyzyjnie lub ogólnie (niektóre terminy ważne dla porząd-
ków nieprecyzyjnych i precyzyjnych)

B. Czas mierzony precyzyjnie 
2. Czas mierzony relatywnie 
3. Kwestia upływu czasu 

A. Tempo upływania czasu 
B. Fortunność postępowania człowieka wobec upływu czasu
C. Skutki upływu czasu – wiek (nie w przyrodzie) 
D. Skutki upływu czasu – trwałość 

III. Przestrzeń  [s. 236]
1. Przestrzeń bardziej abstrakcyjna 

A. Wymiary: odległość, rozległość, obszar, wysokość itd. 
B. Bryły, ich cechy i fragmenty 
C. Nieciągłość lub ciągłość przestrzeni (otwory, nierówności, ich brak) 
D. Rozkład w przestrzeni, miejsca, kierunki 

2. Przestrzeń bardziej konkretna 
A. Strony świata i przestrzeń geografi czna (ogólnie) 
B. Przestrzeń codzienna – potoczna i ofi cjalna oraz jej elementy 

IV. Jakości ilościowe dotyczące zbiorów danych elementów – ilość, różnorodność  [s. 240]
A. Ilość/krotność mierzona ogólnie 
B. Ilość mierzona precyzyjnie (w tym – cyfry) 
C. Zróżnicowanie 

V. Dane ilościowe dotyczące poszczególnych elementów  [s. 2442
A. Ciężar 
B. Wielkość 

VI. Kolejność  [s. 244]
A. Przybliżona kolejność zjawisk 
B. Precyzyjna kolejność zjawisk 

VII. Jakości charakterystyczne przede wszystkim dla ruchów i procesów  [s. 245]
A. Intensywność
B. Siła 
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VIII. Ruch uniwersalny, możliwy dla każdego obiektu  [s. 246]
A. Przesunięcia i ich sekwencje, sterowanie ruchem 
B. Uderzenia i poruszenia 
C. Ruch okrężny 
D. Loty i upadki 
E. Zatrzymywanie lub zatrzymanie ruchu 

Sfera 2. Natura 

IX. Przyroda nieożywiona  [s. 248]
A. Przyroda jako całość 
B. Zjawiska fi zyczne ulotne, częściowo lub całkowicie „wiedziane” 
C. Ziemia, otoczenie postrzegane zmysłowo i jako naturalne 

X. Przyroda ożywiona  [s. 251]
1. Świat roślin 

A. Substancje, części składowe, funkcje organizmu roślinnego 
B. Rośliny, ich klasy i kompleksy 

2. Świat ludzi rozumianych biologicznie i zwierząt 
A. Ludzie dzieleni ze względu na wiek (bez wyraźnego zaznaczania ich związków 

społecznych, rodzinnych, erotycznych) 
B. Podział ludzi ze względu na płeć i wiek 
C. Podział ludzi ze względu na cechy wyglądu 
D. Zwierzęta i inne stworzenia 

3. Ciało i jego funkcje 
A. Związki i substancje organiczne 
B. Budowa ciała 
C. Funkcje organizmu ludzi i zwierząt 
D. Zdrowie i choroba 
E. Czynności i funkcje organizmu ludzi i zwierząt (po części intencjonalne) 

4. Poruszanie się istoty żywej 
A. Ruchy 
B. Manipulacje – proste czynności możliwe dla ludzi i zwierząt, bez narzędzi 

i wysiłku myślowego 

Sfera 3. Osoba 

XI. Zmysły ludzkie i zwierzęce  [s. 264]
1. Wzrok 

A. Przedmiot poznawany 
B. Punkt widzenia podmiotu; tego, kto patrzy 

2. Słuch 
A. Przedmiot – to, czego się słucha (tj. różne dźwięki), wyjąwszy muzykę i odgło-

sy wydawane bardziej intencjonalnie przez istoty żywe 
B. Odbieranie bodźców dźwiękowych (słuchanie) 

3. Dotyk 



224

A. Perspektywa obiektu poznania (to, co wyczuwany dotykiem i uznajemy za 
obiektywnie istniejące) 

B. Perspektywa podmiotu poznania (wyczuwanie dotykiem i ingerencje w stan 
przedmiotu) 

4. Smak 
5. Zapach 

XII. Emocje  [s. 270]
A. Ogólne określenia sfery emocjonalnej 
B. Fizyczny wyraz uczuć 
C. Wrażenia bardziej cielesne 
D. Wrażenia psychofi zyczne 

XIII. Stałe tendencje emocjonalne, charakter, jego cechy  [s. 275]
1. Widziane w aspekcie bardziej indywidualnym 

A. Osobowość i jej trwałe cechy i części składowe 
B. Zmienne lub chwilowo się przejawiające komponenty osobowości 
C. Bezpośrednie zaprezentowanie uczuć 

2. Widziane w aspekcie bardziej ponadindywidualnym (tj. cnoty społeczne lub ich 
brak) 

A. Moralność 
B. Stopień empatii, życzliwość 

XIV. Wola  [s. 281]
A. Sytuacje i akty wolicjonalne 
B. Wartościowanie ogólne 
C. Bezpośrednie gesty słowne 

XV. Myśl i mowa  [s. 286]
A. Przedmiot poznawany, poznawanie z perspektywy przedmiotu 
B. Podmiot poznający, poznawanie z perspektywy podmiotu 
C. Narzędzia i źródła poznania 
D. Porozumiewanie się ludzi między sobą (język i pragmatyka mentalna) 

Sfera 4. Twórczość 

XVI. Kultura artystyczna i piśmiennictwo  [s. 293]
A. Instytucje i dzieła wspólne dla paru rodzajów sztuki i dla piśmiennictwa 
B. Instytucje i dzieła muzyczne 
C. Film, teatr, widowiska 
D. Literatura, piśmiennictwo 
E. Sztuki plastyczne, fotografi a i inne 
F. Kategorie i wartości estetyczne i antyestetyczne 

Sfera 5. Los i czyn 

XVII. Bieg życia i działania ludzkiego  [s. 303]
1. Działanie losu 
2. Pragmatyka intencjonalnego działania 
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A. Czyny i działania niewyspecjalizowane (z wyjątkiem twórczych), ich wykony-
wanie, czynienie czegoś 

B. Etapy czynów i działań (dotyczy także procesów) 
C. Główne pragmatyczne i aksjologiczne korelaty działań i procesów 
D. Pomoc lub sprzeciwianie się działaniu 
E. Ocena działania podmiotu, samej czynności 

Sfera 6. Społeczeństwo 

XVIII. Cywilizacja życia codziennego  [s. 309]
A. Jedzenie i jego produkcja 
B. Ubranie i ubieranie się 
C. Troska o wygląd 
D. Troska o zdrowie 
E. Dom, mieszkanie, miejscowość 

XIX. Mniej zinstytucjonalizowane sfery aktywności (bez produkcji i pracy)  [s. 316]
A. Utrzymywanie lub łamanie społecznego spokoju 
B. Ogólne kontakty międzyludzkie, życie towarzyskie oraz zabawa 
C. Sport i gry 
D. Czas wolny i wypoczynek 
E. Przemieszczanie się (raczej intencjonalne i w kontekście społecznym) oraz po-

dróże 
F. Komunikowanie w skali zbiorowości 
G. Etykieta językowa 

XX. Własność, zatrudnienie, handel  [s. 325]
A. Własność w sensie ogólnym – jej zdobycie, posiadanie, straty i zmiany 
B. Codzienna gospodarka fi nansowa 
C. Praca i zatrudnienie 
D. Dziedziny gospodarki 

XXI. Człowiek pracujący i produkujący  [s. 330]
A. Produkcja, czynności produkcyjne w skali jednostki 
B. Gospodarka w skali makro, zwłaszcza produkcja i technika przemysłowa 

XXII. Instytucje społeczne  [s. 332]
1. Wielkie instytucje społeczne 

A. Organizmy państwowe, ustroje, ideologie, urzędy 
B. Porządek publiczny 
C. Nauka i oświata 
D. Religia i jej instytucje 
E. Rytualność i instytucjonalność życia codziennego 

2. Udział w podstawowych i małych grupach społecznych 
A. Jednostka poza grupą 
B. Związki erotyczne 
C. Związki rodzinne i pokrewieństwa 
D. Młodzieżowe grupy rówieśnicze (ich członkowie i ludzie wykluczeni) 
E. Prestiż i miejsce w grupie, jako cechy pierwszoplanowe
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Lista

Sfera 1. Ontologiczne i fi zyczne własności świata
(42659) {40032} <42380>

* * * * * * * * *

I. Istnienie [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] (15407) {14209} <17689>:
W tym łącznie: 
Oa (9) {48} <30>; Pt (625) {694} <943>; Zo-At (2370) {2264} <2708>; Wć (4187) {3672} <5372>; 
Cć-Ps (8216) {7531} <8636>.

* * * * * *

1. Powoływanie do życia i początek istnienia (1141) {1530} <1284>:

Oa (6) {45} <27>:
twórca (6) {45} <22>, Stwórca <5>.

Pt (20) {105} <130>: 
dokonanie {16} <30> [tc. dzieło], dzieło (16) {47} <42>, twór {4} <13> [tc. projekt, dzieło], twór-
czość (4) {38} <41>, wytwór <4>.

Zo-At (74) {78} <51>:
budowa (9) {8} [czynność, jej miejsce], nadejście <3> [stanie się, ziszczenie się], odbudowa (3), 
pojawienie się (7) {8}, powstanie (4) {10} <6> [zaistnienie], realizacja (10) {23} <12>, spełnienie 
(5) {8} <6>, stworzenie {3} <9> [czynność], wystąpienie (5) [zaistnienie], zaczątek <3>, zaistnienie 
<3>, zrealizowanie {3}, źródło (31) {15} <9>.

Wć (8) {4} <6>:
rozbudowany {4} <6> [przym.], wyjściowy (8) [pierwotny, początkowy].

Cć-Ps (1033) {1298} <1070>: 
budować (7) {6} <5> [tworzyć], budowanie (10) {4}, dochodzić (10) {5} <4> [ziszczać się, mieć 
miejsce], dojść (18) {20} <15> [ziścić się], nadchodzić (15) {7} <11> [ziszczać się], nadejść (9) {21} 
<14> [stać się, ziścić się], nastać <4>, objawiać się (6), objawić się (3), odbudowywać (4) <3>, po-
chodzić [skądś] (35) {79} <43> [wywodzić się], pojawiać się (59) {84} <44>, pojawić się (59) {131} 
<63>, powstać (21) {60} <89> [zaistnieć], powstawać (8) {16} <16> [być w trakcie zaistniania], po-
wstawanie (7) {3} [budzenie się do bytu], przywracać (11), przywrócić (7) {4}, reaktywować {4} 
<3>, reaktywować się <3>, realizować (6) {16} <5>, spełniać się (6) {3}, spełnić się (13) {10}, 
sprawiać (62) {41} <25>, sprawić (46) {35} <19>, stać się (119) {161} <112>, stawać się (62) {53} 
<31>, stawanie się (4), stwarzać (3) {5} <8>, stworzyć (25) {42} <57>, tworzenie (7) {8} <41>, 
tworzyć (41) {48} <104>, tworzyć się (3), ujrzeć światło dzienne <12>, utworzyć (3) {6} <4>, 
wprowadzać [coś gdzieś] {3} [innowację w układzie], wprowadzić [coś gdzieś] (7) {6} <3> [innowa-
cję w układzie], współtworzyć {3}, wybudować {4}, występować (13) <3> [istnieć], zaistnieć {6} 
<12>, zajść (5) [zaistnieć], zapaść {4} [czas., tc. nastąpić], zbudować (13) {9} <4>, zjawić się (4) {8} 
<3>, znaleźć się (47) {65} <43>, zostać (200) {256} <223>, zostawać (33) {18} <15>, zrealizować 
(4) {29} <22>, zrobić się (16) {13} <3>, zrodzić się <4>.

* * * * * *
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2. Istnienie samoistne (7794) {6766} <9502>: 

Pt (198) {184} <393>:
całość (40) {30} <89>, obiekt (14) {5} <4>, przedmiot (27) {25} <9>, rzecz (117) {124} <291>. 

Zo-At (50) {63} <55>:
byt <6>, egzystencja (4) <9>, konkret {4} <5>, obecność (20) {16} <10>, realia {4}, rzeczywistość 
(26) {39} <25>.

Wć (1989) {1659} <2915>: 
dany (17) {10} <34>, inny [inna, inne] (491) {443} <657> [rzeczowniki i przymiotnik], jaki (277) 
{267} <399>, jakiś (306) {200} <467>, jakikolwiek (21) {13} <42>, konkretnie (5) <14>, konkret-
ny (15) {14} <36>, określony (12) {8}, pewien (147) {145} <157>, realny (5) {4} <6>, rzeczywisty (6) 
{3}, rzeczywiście (42) {42} <44>, taki (645) {510} <1059>.

Cć-Ps (5557) {4860} <6139>:
bycie (23) {9} <19>, być (5359) {4665} <5894>, bywać (48) {36} <16>, dopisywać {3} [bywać, 
istnieć], egzystować <9>, istnieć (66) {43} <97>, istnienie (6) {12} <18> [stan istnienia], mieć miej-
sce (3) {5} <21> [zdarzać się], pełnić {6}, popełnić (8) {10} <8>, przedstawiać się (0) {0} <7> [tc. 
być], spełniać (8) {13} <3>, spełnić (15) {9} <6>, sprowadzać się [do czego] {3}, stanowić (21) {46} 
<41>.

* * * * * *

3. Procesy i ich etapy (341) {417} <366>:

Zo-At (124) {137} <149>: 
apogeum <3>, cykl (14) {7} <4> [zjawisko cykliczne], ewolucja {10} <7>, faza (14), metamorfoza 
(7) <3>, pochodzenie (7) {8} <9>, postęp {3} <5>, proces (14) {11} <5>, progresja <5>, przebieg 
(4) {6} <4>, przełom (4) {11} <8>, przemiana (18) {7} <4>, rozwój (18) {14} <39>, stadium {3} 
<3>, stagnacja <4>, szczyt (7) {32} <11> [natężenie, apogeum], tendencja (3) {3} <4>, wstawka {3} 
<14>, zastój (3), zjawisko (11) {19} <17>.

Wć (16) {18} <13>: 
kulminacyjny {3}, nieskończony <3>, pierwotnie {3}, pierwotny <4>, przełomowy {4} <3>, roz-
winięty <3>, stopniowo (12) {8}, zaawansowany (4). 

Cć-Ps (201) {262} <204>: 
dziać się (57) {64} <87>, ewoluować {4} <5>, odbyć się (15) {52} <12>, odbywać się (13) {13} 
<12>, przebiegać (5) {3} <8>, przeistoczyć się {3}, przemieniać się (3), przybrać [jakiś] obrót {3} 
[przebiegać pomyślnie lub niepomyślnie], robić się (4) {10} <16>, rozgrywać się (8) {11}, rozpocząć 
się (10) {12} <5>, rozpoczynać się (6) {16} <6>, rozwijać się (8) {6} <16>, rozwinąć się {4} <6>, 
toczyć się (8) {11} [przebiegać], zacząć się (34) {32} <22>, zaczynać się (30) {18} <9>. 

* * * * * *

4. Istnienia niesamoistne [A, B] (2415) {2107} <2521>:

W tym łącznie: 
Oa (3) {3} <3>; Pt (404) {405} <415>; Zo-At (515) {498} <600>; Wć (1102) {908} <1089>; Cć-Ps 
(391) {293} <414>.
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* * * 

A. Istnienia niesamoistne – części i przejawy (1836) {1603} <1904>:

Oa (3) {3} <3>: 
reprezentant <3>, sobowtór (3) {3}. 

Pt (404) {405} <415>: 
cząsteczka (5) {3}, cząstka (3) {4}, część (65) {103} <83>, dodatek (28) {8} <4>, domieszka (5), 
działka (5) [część, fragment], element (19) {33} <27>, fragment (3) {26} <28>, kawał <19> [duża 
część], kawałeczek (4), kawałek (28) {12} <14> [część], mieszanka (14) {18} <12>, mikstura <5> 
[mieszanina], nośnik (3), połowa (39) {59} <33>, połówka {4}, pół (44) {27} <20>, półtora (6) {8} 
<7>, półtorej (3), procent (28) {17} <27>, reszta (26) {33} <68>, składnik (50) {10}, strzęp (3), 
wycinek {7}. 

Zo-At (183) {220} <305>: 
baza (10) {5}, imitacja {3}, kopia (3) {3} <56>, mutacja {3}, odmiana (9) {18} <19>, odpowiednik 
<8>, postać (24) {19} <27> [rzecz., postać czegoś], przedstawiciel (4) {14} <4>, pierwowzór (4) 
{5}, próbka {3} <5>, reprezentacja {3}, superdodatek (5), syndrom (3), wcielenie {6} <4>, wersja 
(19) {97} <43>, wariant (7), zalążek <3>, załącznik {3}, typ (74) {26} <92> [rodzaj], schemat (5) 
{5} <8>, przykład (16) {7} <36>.

Wć (976) {786} <916>: 
osobno (6) {3}, osobny (3) {4}, z osobna (3) <4>, poszczególny (6) {15} <13>, cały (348) {342} 
<361>, niecały {3} <4>, całkiem (43) {56} <115>, całkowicie (24) {19} <18>, całkowity (9) {13} 
<12>, częściowo (3) {4}, dodatkowo (15) {6} <4>, dodatkowy (39) {16} <7>, doszczętnie <3>, na 
dodatek (9) {9} <9>, na przykład (237) {126} <150>, oddzielny <3>, zupełnie (98) {90} <83>, 
zupełny (5) {6} <5>, poza tym (91) {52} <90>, przykładowo <4>, po części {3} <3> [tc. częściowo], 
pod względem (7) {8} <8>, w dodatku (26) {7} <14>, względny <3>, złożony (4) {4} <3> 
[przym.].

Cć-Ps (270) {189} <265>:
bazować <9>, dodać (42) {33} <49>, dodanie <7>, dodawać (54) {29} <15>, dopasować się (3), 
dorównywać <3>, dorzucić <5> [dodać, dołączyć jako uzupełnienie], dotyczyć (63) {35} <37>, kom-
ponować się (4), kopiować <7>, kopiowanie <8>, łączyć się (5), nieść (6) {6} <7> [być nośnikiem 
lub przyczyną], mieszać {3} <7> [łączyć, włączać], mieszać się (3) [ulegać łączeniu, przestawieniu], 
mieszanie <3>, mieścić się (14) {10} <7>, odbiegać {4} <11> [różnić się], oderwać się (3), odnosić 
się (3) <8> [mieć związek z czymś], odstawać (4) {4} <3> [nie pasować, różnić się], plus (5) {4} <13> 
[tc. dodać, oraz], podciągnąć [coś pod coś] <3> [utożsamić, potraktować jako podobne], połączyć się 
<5>, powielać {3} <6>, powielanie <4>, przejawiać <5>, przetwarzanie (3), reprezentować (5) {6} 
<11>, tyczyć się <8>, udzielić się [komu, czemu] (3) [przenieść się], wcielać się {4}, wcielić się (3) 
{9}, wiązać się (7) {15} <10>, wymieszać (11) <3>, wyrażać (9) {10} <14>, wydzielać się (3), włą-
czać się (3), wywodzić się {5} <5>, zamieszać {4}, zmieszać (11) [wymieszać], zmieścić się (3) {5}, 
zaliczać się <3>.

* * * 

B. Istnienia niesamoistne – własności i cechy (579) {504} <617>:

Zo-At (332) {278} <295>:
akcent (8) {5} <6> [element], aspekt <9>, atrybut {5}, budowa (3) {7} [współzależność elemen-
tów], cecha (40) {18} <6>, charakter (9) {22} <15> [zespół cech], forma (22) {28} <56> [kształt], 
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format {6} <19>, hierarchia {3}, istota (6) {3} <17> [sedno], jedność <6>, konstrukcja (3) {9} 
<4>, kształt (35) {24} <8>, materiał (18) {8} [surowiec, produkt], natura (20) {7} <11> [istota, ze-
spół cech], pełnia (19) <4>, specyfi ka {4}, stan (64) {35} <23>, strona (24) {53} <62> [rozumiana 
jako aspekt osoby, problemu lub zjawiska], struktura (6) {6} <11>, szczegół (9) {31} <14>, trzon 
<4>, właściwość (23), zawartość (21) {4} <20>.

Wć (126) {122} <173>:
jakościowo <3>, sam w sobie (3) {3} <7>, czysty (10) {11} <39> [tc. niezakłócony, jednolity], szcze-
gólnie (68) {60} <70>, szczególny (17) {20} <23>, swoisty (9) {10} <10>, w pełni (19) {18} <16>, 
w szczególności <5>.

Cć-Ps (121) {104} <149>: 
cechować (3) {3} [charakteryzować], charakteryzować {3} [być cechą, wskazywać na cechy], cha-
rakteryzować się <6>, deformować {3}, kształtować {5}, kształtowanie (3), przekształcić (3), 
przybrać (4) {3}, przybierać (5) {4} <5>, uformować <7>, ukształtować (3) {4} <3>, wprawiać (3) 
{6}, wprawić {3}, zawierać (78) {56} <86>, zawrzeć (17) {14} <42> [zawierać, mieścić].

* * * * * *

5. Istnienia zbiorowe i uogólniające (1693) {1628} <1832>:

Zo-At (1146) {1111} <1228>:
dopasowanie (4), dział (17) {26}, dziedzina (14) {13} <8>, gatunek (16) {24} <51>, hybryda <5>, 
klasa {22} <21> [kategoria], kategoria (12) {17} <7>, kombinacja (7) <3>, kompleks (3) [kompleks 
przedmiotów, zjawisk], komplet (5) <3>, ogół {3} <9>, partia (13) {13} <53> [element lub zbiór], 
podział (5) {6} <7>, połączenie (18) {23} <26>, rodzaj (48) {40} <82>, różności (4), skład (18) {4} 
[zestaw elementów, zbiór], superkomplet {10}, system (18) {30} <11>, środowisko (26) {18} <8>, 
układ (34) {15} <13>, uzupełnienie (7), wszystek [wszystko, wszyscy] (819) {800} <902>, wypeł-
nienie (5), zasób <3>, zbiór (6) {17} <4>, zestaw (45) {24} <12>, zespół {6} [połączenie elemen-
tów].

Wć (221) {256} <345>:
kompletnie (14) {15} <10>, kompletny (5) {8} <9>, łącznie {4}, włącznie {4} <5>, ogólnie {7} 
<50>, ogólny (8) {10} <20>, pełny/pełen (100) {97} <74>, pełniej (5), ponadto (11) {14} <24>, 
w ogóle (62) {64} <141>, w ramach (3) {14} <6>, w rodzaju (10) {13} <6>, zastępczy (3) {3}, 
zbiorowy {3}. 

Cć-Ps (326) {261} <259>:
chłonąć (3), dołączać (5) <5>, dołączyć (17) {32} <16>, dopasować (8), dopełniać <7>, dostosować 
(7), dzielenie się (5), dzielić (14) {8} <4>, dzielić się (7) {10} <3>, łączenie <5>, łączyć (31) {35} 
<24>, objąć (3) {0} <3> [pomieścić w sobie, ogarnąć], obejmować (4) {5} [mieścić w sobie, ogar-
niać], obfi tować {4}, oddzielić (4), pochłaniać (9) {4} <9>, pochłonąć {3} <5>, podzielić (11) {11} 
<5>, podzielić się (7) {15} <4>, połączyć (23) {24} <20>, przepełnić {6} <7>, przysporzyć {4} <6>, 
składać się (15) {14} <25>, uzupełniać (7) {12}, uzupełnić (4), wchłaniać (17), włączyć (9) {3} 
<14>, wnosić {6} <7> [dołączać coś, włączać, dodawać do czegoś], wnieść <8> [dołączyć coś, włą-
czyć, dodać], wnikać (6) [zwykle dosłownie], wydzielać (3), wydzielanie (9), wyłączać (4) <5>, wy-
łączyć <6>, wpłynąć (4) {5} <7> [oddziałać na coś, na kogoś], wpływać (11) {8} <20> [oddziaływać 
na coś, na kogoś], wypełniać (3) {10} <5>, wypełnić (28) {13} <13>, zapełnić (15), załączać <3>, 
zastąpić (21) {15} <11>, zastępować (7) {7} <4>, zamieniać {3}, zamienić (5) {4} <6>. 
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* * * * * *

6. Więź, podobieństwo, pokrewieństwa i różnice między bytami (948) {862} <1084>: 

Zo-At (211) {189} <323>:
komunikacja (5) <3>, kontakt (75) {62} <105>, odniesienie [do czegoś] (3) [stosunek], podobień-
stwo {6} <14>, powiązanie {3} <6> [więź, związek], przeciwieństwo (5) {9} <12>,  relacja (5) {8} 
<4> [stosunek], równowaga (18) {5} <3>, różnica (16) {12} <33>, stosunek (23) {18} <21>, to samo 
(15) {14} <19>, tożsamość (3) {3} <12>, więź (4), wpływ (39) {45} <91> [zwykle oddziaływanie na 
coś, na kogoś], zbieżność {4}, związek (24) {17} <34> [łączność].

Wć (571) {565} <651>: 
analogiczny (3), bliski {4} <5> [przym., dotyczy podobieństwa], bliższy {4} [określa stopień podo-
bieństwa], identycznie <3>, identyczny (3) {5} <7>, inaczej (20) {21} <58> [przysł.], itp. (31) {20} 
<49> [i tym podobne/i tym podobnie], jednakowy (4) <3>, kontaktowy (8) <3>, na równi <3>, od-
mienny {6} <7>, odnośnie <21>, odrębny (6), podobnie (40) {59} <38>, podobny (46) {63} <100>, 
pokrewny (3) <3>, przeróżny (7) {10} <5>, równie (38) {47} <37>, równo (3) {4} [tc. dokładnie tyle 
samo, tak samo, to samo], równy (4) {10} <7> [taki sam – w ogóle lub pod jakimś względem], różnie 
(5) {5} <8>, różny (154) {129} <114>, stosowny {3}, stosunkowo {5} <13>, taki sam (31) {23} 
<21>, tak samo (33) {42} <31>, ten sam [ta sama] (92) {77} <94>, tyle samo (3), zbliżony (5) {4} 
<3> [podobny], zgodnie (24) {20} <6>, zgodny (8) {4}, zróżnicowany <10>.

Cć-Ps (166) {108} <110>:
dostosować się (4), dostosowywać się (3), oddziaływanie (3), pasować (84) {25} <33>, różnić się 
(19) {31} <30>, udać (4), udawać (23) {31} <7>, udawanie (7) <4>, wpłynąć (4) {5} <7> [oddziałać 
na coś, na kogoś], wpływać (11) {8} <20> [oddziaływać na coś, na kogoś], współgrać (3) <4>, wyróż-
niać się (4) {8} <5>.

* * * * * *

7. Koniec istnienia i nieistnienie (1080) {907} <1104>:

Pt (3) {0} <5>: 
szczątek <5>, wrak (3). 

Zo-At (255) {196} <306>: 
brak (60) {35} <86>, destrukcja <4>, i tyle (3) <9>, koniec (142) {125} <164>, końcówka (18) <4>, 
likwidacja {3}, nieobecność (4) {5} <3>, po balu <5> [po wszystkim], pozostałość <3>, pustka (9), 
rozpad {10} <3>, usunięcie (4), zanik (3), zero (9) {7} <18>, zniknięcie {3}, zniszczenie (3) {8} <7>.

Wć (280) {262} <353>: 
końcowy (3) {3} <16>, na końcu (7) {7} <13>, pod koniec (11) {23} <13>, pusty (18) {11} <7>, 
w końcu (75) {89} <95>, zerowy <4>, żaden (166) {129} <205>.

Cć-Ps (542) {449} <440>:
brakować (42) {32} <33>, dobiec/dobiegnąć końca {4}, dobiegać końca (3), ginąć (3) {7} <5>, 
kończyć się (25) {21} <11>, likwidować (12), mijać (10) {7} <5> [tc. przemijać, przestawać istnieć], 
minąć (23) {28} <27> [przeminąć, przestać istnieć], nie ma [nie było, nie będzie] (236) {198} <234>, 
niszczenie <4>, niszczyć (14) {6} <14>, przeminąć {6}, przepaść {4} <3> [czas.], rozlecieć się {10}, 
rozpadać się {7} [tracić spójność], rozpaść się (4) {6} <7>, rozpierdalać <3> [pokonywać, niszczyć], 
rozpierdolić <4> [zniszczyć, pokonać], rozwiązać się <3>, skończyć się (29) {12} <29>, ubywanie 
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(6), usunąć (20) {4}, usuwać (20) {3}, usuwanie (7), uśmierzać (3), wyczerpać (3) {3}, zabraknąć 
(9) {32} <5>, zaginąć {6} <5>, zakończyć się (12) {12} <7>, zburzyć (3) <3>, zginąć (11) {4} <8>, 
zlikwidować (11), znikać (8) {18}, zniknąć (9) {9} <15>, zniszczyć (19) {10} <15>.

* * * * * * * * *

II. Czas [1; 2; 3] (11546) {11360} <9716>:

W tym łącznie:
Oa (10) {5} <14> ; Pt (25) {46} <4>; Zo-At (3680) {3829} <2565>; Wć (7176) {6969} <6740>; Cć-Ps 
(655) {511} <393>. 

* * * * * *

1. Czas mierzony obiektywnie [A, B] (5545) {5088} <3514>:

W tym łącznie:
Pt (25) {42} <4>; Zo-At (3441) {3472} <2217>; Wć (1918) {1514} <1245>; Cć-Ps (161) {60} <48>.

* * * 

A. Czas mierzony nieprecyzyjnie lub ogólnie (niektóre terminy ważne dla porządków nieprecy-
zyjnych i precyzyjnych) (2388) {1886} <1825>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. To, co ma związek zwłaszcza z odcinkiem czasowym – w sumie: (1433) {1217} <1214>;
b. To, co ma związek z częstotliwością – w sumie: (955) {669} <611>].

Zo-At (889) {709} <754>:
a. To, co ma związek zwłaszcza z odcinkiem czasowym (885) {709} <732>: chwila (231) {166} 

<131>, chwilka (3) {3} <4>, czas (386) {324} <424>, długość (4) [mierzona w czasie], etap (12) {15} 
<5>, moment (87) {60} <67>, odcinek (4) {19} [dot. czasu], okres (52) {40} <32> [czasu], pora (71) 
{58} <49>, punkt (3) {3} <3> [w historii, kolejności, tj. w czasie], sezon (19) {15} [czasokres], śro-
dek (9) {6} <8> [punkt czasowy], wieczność (4) <9>.

b. To, co ma związek z częstotliwością (4) {0} <22>: częstotliwość <5>, raz (4) <17> [moment 
czasowy].

Wć (1481) {1174} <1054>:
a. To, co ma związek zwłaszcza z odcinkiem czasowym (530) {505} <465>: chwilowo <4>, chwi-

lowy (9) {4}, długi (29) {42} <37> [jako miara czasu], długo (70) {58} <66> [dotyczy wyłącznie 
czasu], dłużej (36) {17} <16> [dotyczy czasu], dłuższy (20) {16} <12> [jako miara czasu], do grobo-
wej deski (3), krócej {3} [dotyczy czasu], krótki (30) {33} <30> [jako miara czasu], krótko (16) {16} 
<19> [jako miara czasu], krótszy <3> [jako miara czasu], momentalnie {3}, na dobre (3) {7} <9>, 
najdłużej (4) {3} <4>, na zawsze (15) {6} <15>, niedługo (13) {23} <27>, niedługi {4} <5> [dotyczy 
wyłącznie czasu], nie kończący się {3}, nigdy (154) {128} <147>, odwieczny {4} <3>, w ciągu (47) 
{52} <15>, wiek (62) {56} <19> [cecha], wiecznie (9) {17} <13>, wieczny (7) {10} <18>, w przecią-
gu <3> [tj. w ciągu], wieloletni (3) {3}. 

b. To, co ma związek z częstotliwością (951) {669} <589>: całymi dniami (4) {5}, chwilami <7>, 
ciągle (81) {54} <55>, ciągły (16) {11} <18>, co chwila (4), codziennie (40) {25} <6>, czasami (54) 
{23} <78>, czasem (83) {93} <62>, często (163) {116} <84>, częściej (36) {16} <15>, every day (3), 
godzinami (9) {7} <5> [przysł.], najczęstszy (4), najczęściej (52) {30} <8>, niekiedy (15) {15} <5>, 
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nieraz (6) {7} <4>, nieustająco (3), nieustający (3), nieustannie (3) {10} <3>, nieustanny (4) {7}, 
non stop {10} <8> [bez przerwy], od czasu do czasu {13} <9>, okresowy (3), regularnie (21) {8} 
<3>, regularny (14) {7}, równomiernie (4), równomierny (4), równo <5> [z użyciem takich sa-
mych/tyle samo trwających elementów, rytmicznie], stale (12) {5} <5>, zawsze (304) {200} <209>, 
z dnia na dzień (6) {7}. 

Cć-Ps (18) {3} <17>:
a. To, co ma związek zwłaszcza z odcinkiem czasowym (18) {3} <17>: ciągnąć (4) {3} <9> [kon-

tynuować], podtrzymać [coś] (3) [sprawić, by nadal trwało], podtrzymywać [coś] <5> [sprawiać, by 
coś trwało], przedłużać (3) [czas], przedłużyć (5) [czas], skracać (3) [czas], skrócić <3> [czas].

B. Czas mierzony precyzyjnie (3162) {3202} <1689>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Porządek minut, godzin i pór dnia – w sumie: (1113) {707} <357>;
b. Porządek tygodnia (następstwo dni) – w sumie: (376) {364} <221>;
c. Porządek roku – miesięcy i pór roku – w sumie: (1440) {1897} <929>;
d. Porządek wieków i epok oraz terminy ważne dla różnych porządków – w sumie: (90) {177} 
<151>;
e. Ogólnie, dla wszystkich możliwości – w sumie: (143) {57} <31>].

Pt (25) {42} <4>:
a. Porządek minut, godzin i pór dnia (16) {13} <4>: zegar (4), zegarek (12) {13} <4>.
b.–c. (9) {26} <0>: kalendarz (9) {23}, superkalendarz {3}. 
d. Porządek wieków i epok oraz terminy ważne dla różnych porządków (0) {3} <0>: kalenda-

rium {3}.

Zo-At (2552) {2763} <1463>:
a. Porządek minut, godzin i pór dnia (985) {629} <339>: czwarta (6) {4} [godzina], doba (9) {8} 

<8>, dzień (411) {250} <117>, godzina (128) {121} <63>, kwadrans (5), minuta (99) {70} <49>, 
night <4>, noc (97) {45} <52>, piąta (5) <4> [godzina], południe (34) {9} [pora dnia], popołudnie 
(29) {4}, poranek {5} <3>, północ (6) {6} [pora dnia], ranek (6) {4}, rano (15) {21} <7> [rzecz.], 
sekunda (15) {11} <9>, trzecia (8) {4} [godzina], wieczór (112) {67} <23>.

b. Porządek tygodnia (następstwo dni) (168) {169} <61>: czwartek (4) {13}, niedziela (7) {13} 
<5>, piątek (14) {7} <3>, poniedziałek (10) {8} <3>, sobota (10) {12} <6>, środa (4) {7}, tydzień 
(114) {100} <44>, wtorek (5) {9}. 

c. Porządek roku – miesięcy i pór roku (1315) {1794} <921>: czerwiec (15) {26} <10>, grudzień 
(21) {45} <10>, dwudziestolecie {4}, dziesięciolecie <4>, jesień (15) {22} <5>, kwartał {3}, kwie-
cień (36) {22} <16>, lato (55) {46} <9>, lipiec (22) {23} <13>, listopad (25) {39} <17>, luty (14) 
{26} <16>, maj (30) {26} <25>, marzec (11) {48} <10>, miesiąc (134) {17} <54>, październik (41) 
{53} <13>, roczek {4} <5>, rok/lata (733) {1269} <653>, semestr (5), sierpień (85) {14} <15>, 
styczeń (14) {37} <13>, trzydziestolecie {3}, wiosna (14) {29} <10>, wrzesień (27) {20} <10>, zima 
(23) {18} <13>.

d. Porządek wieków i epok oraz terminy ważne dla różnych porządków (84) {171} <142>: barok 
{3}, czasy (33) {52} <102>, data (10) {20} <5>, dekada (4) {12}, dzieje {4}, epoka {13} <4>, era 
{12} <3> [zob. naszej ery], milenium/millennium (4) <4>, pozytywizm {3}, renesans {3} [epoka], 
romantyzm {3} [epoka], stulecie {5}, średniowiecze {5} <4>, tysiąclecie (4) {5}, wiek (29) {31} 
<20> [okres czasu].
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Wć (437) {340} <191>:
a. Porządek minut, godzin i pór dnia (112) {65} <14>: dzienny (10) {5} <6>, dziennie (18) {8}, 

nocny (16) {17} <3>, pięciominutowy {3}, poranny (5) {4}, rano (38) {19} <5> [przysł.], wieczor-
ny (9) {6}, wieczorowy (11) {3}, wielogodzinny (5). 

b. Porządek tygodnia (następstwo dni) (199) {182} <160>: dzisiaj (51) {30} <49>, dzisiejszy (12) 
{25} <50>, dziś (82) {85} <54>, jutro (29) {18} <7>, nazajutrz (4) {5}, niedzielny (5), sobotni (6) 
{6}, wczoraj (7) {10}, tygodniowo {3}, tygodniowy (3). 

c. Porządek roku – miesięcy i pór roku (120) {90} <8>: grudniowy {3}, jesienny (14) {5}, letni 
(44) {16} [związany z porą roku], lipcowy {3}, listopadowy (4), marcowy {3}, miesięcznie (11) {3}, 
miesięczny (11) {3}, noworoczny {3}, październikowy (5) {6}, rocznie (3), roczny (3) {3} <3>, 
tegoroczny (4) {21}, wrześniowy (8) {4}, wiosenny (5) {3}, zimowy (8) {10} <5>, zeszłoroczny 
{4}. 

d. Porządek wieków i epok oraz terminy ważne dla różnych porządków (6) {3} <9>: barokowy (3), 
pradawny <3>, starożytny (3) {3} <6> [przym.].

Cć-Ps (143) {57} <31>:
e. Ogólnie, dla wszystkich możliwości (143) {57} <31>: spędzać (73) {27} <11>, spędzanie (4), 

spędzić (60) {30} <20>, spędzenie (6). 

* * * * * *

2. Czas mierzony relatywnie (4165) {4266} <4474>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. To, co teraźniejsze/równoczesne – w sumie: (3046) {2959} <3003>;
b. To, co przyszłe/późniejsze – w sumie: (441) {421} <446>;
c. To, co przeszłe/wcześniejsze – w sumie: (468) {658} <639>;
d. To, co przyszłe lub przeszłe – w sumie: (82) {99} <194>;
e. Wskaźniki odległości w czasie – w sumie: (128) {129} <192>].

Oa (10) {5} <14>:
*
b. To, co przyszłe/późniejsze (6) {5} <5>: potomek (6) {5} <5>. 
c. To, co przeszłe/wcześniejsze (4) {0} <9>: przodek (4) <9> [osoba].

Zo-At (74) {72} <133>:
*
b. To, co przyszłe/późniejsze (60) {56} <89>: perspektywa (4) {5} <13> [czasowa], przyszłość 

(56) {51} <76>.
c. To, co przeszłe/wcześniejsze (14) {16} <44>: przeszłość (14) {16} <44>.

Wć (4081) {4189} <4327>:
a. To, co teraźniejsze/równoczesne (3046) {2959} <3003>: akurat (19) {18} <37>, gdy (475) 

{405} <234>, jak na razie {8} <11>, jednocześnie (47) {33} <22>, jeszcze (348) {343} <506>, już 
(669) {734} <901>, kiedy (445) {314} <279>, nadal (42) {64} <30>, naraz (6) {4} <3>, na razie (32) 
{47} <34>, obecnie (24) {52} <100>, obecny (18) {20} <51>, od niedawna (5) {8}, odkąd (10) {8} 
<5>, odtąd (4) {4}, podczas (160) {197} <79>, póki <10>, póki co {5} <10>, równocześnie (3) {11} 
<8>, tera <3> [tj. teraz], teraz (256) {258} <344>, tymczasem (29) {44} <14>, wciąż (57) {103} 
<92>, w czasie (64) {23} <39>, w międzyczasie {3} <6>, wówczas (21) {39} <14>, współczesny (16) 
{47} <4> [przym.], wtedy (283) {155} <155>, w trakcie (13) {12} <12>.

b. To, co przyszłe/późniejsze (375) {360} <352>: caming soon <3> [nadchodzą wkrótce], nieba-
wem (11) {14} <9>, później (73) {84} <103>, późniejszy (6) {12} <4>, potem (187) {124} <132>, 
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prędzej czy później (5) <3>, przyszły (19) {33} <7>, wkrótce (33) {60} <46>, zaraz (34) {27} <38> 
[przysł.], z czasem (7) {6} <7>. 

c. To, co przeszłe/wcześniejsze (450) {642} <586>: były (13) {44} <18> [przeszły], dawniej (7) 
{10} <9>, dawno (26) {31} <56>, dawny (13) {27} <25>, do niedawna (7) {5} <5>, dopiero (93) 
{107} <70>, dopiero co (4), dopóki (6) {15} <12>, dotąd (13) {18} <18>, dotychczas (7) {11} <8>, 
dotychczasowy (6) {24} <7>, eks-/ex- {5} <18> [zwykle z nazwami własnymi], miniony {5}, naj-
wcześniej {4}, najwcześniejszy {3}, niedawno (31) {54} <47>, niedawny {11}, niegdyś (6) {19} 
<11>, od dawna (29) {23} <9>, ostatnio (80) {87} <104>, ówczesny (4) <8>, poprzednio <8>, 
przedtem (10) {3} <11>, sprzed (7) {13} <10> [dotyczy czasu], ubiegły (8) {19} <4>, wcześniej (63) 
{71} <108>, wcześniejszy (12) {10} <14>, zeszły (5) {23} <6>.

d. To, co przyszłe lub przeszłe (82) {99} <194>: innym razem {4} <5>, kiedy indziej {3}, kiedy-
kolwiek (10) {10} <28>, kiedyś (72) {82} <161>.

e. Wskaźniki odległości w czasie (128) {129} <192>: bliski {3} [przym.; dot. czasu], blisko {3} 
[dotyczy czasu], dalej (85) {49} <134> [odległość w czasie], daleki {3} [dot. czasu], dalszy (14) {34} 
<32> [odległość w czasie], najbliższy (27) {34} <18> [przym.; w czasie], niedaleki {3} <3> [w czasie], 
odległy <5> [dotyczy czasu].

* * * * * *

3. Kwestia upływu czasu [A, B, C, D] (1836) {2006} <1728>: 

W tym: Pt (0) {4} <0>; Zo-At (165) {285} <215>; Wć (1177) {1266} <1168>; Cć-Ps (494) {451} 
<345>.

* * * 

A. Tempo upływania czasu (505) {375} <357>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Tempo szybkie – w sumie (430) {311} <226>;
b. Tempo powolne – w sumie (56) {22} <82>;
c. Każde tempo – w sumie: (19) {42} <49>].

Pt (0) {4} <0>:
a. Tempo szybkie {4}: express {4} [w: „Express Wieczorny”].

Zo-At (19) {42} <49>:
*
*
c. Każde tempo (19) {42} <49>: prędkość (5) {16} <5>, tempo (14) {26} <44>.

Wć (476) {326} <292>:
a. Tempo szybkie (423) {307} <223>: błyskawicznie (9) {16}, błyskawiczny (7) {4}, czym prę-

dzej (3), ekspresowy (6), nagły (9) {11} <4>, nagle (62) {48} <20>, najszybciej (16) {15} <8>, na-
tychmiast (45) {23} <8>, natychmiastowy (3) <4>, ni stąd ni zowąd (3) [nagle], od razu (61) {60} 
<41> [niezwłocznie], pospieszny (3), prędko <9>, prędzej {3}, szybciej (22) {10} <12>, szybki (42) 
{23} <40>, szybko (129) {91} <52>, szybkość <12>, szybszy {3} <10>, wtem (3), z miejsca <3> [od 
razu].

b. Tempo powolne (53) {19} <69>: powoli (39) {19} <32>, powolny <5>, powolutku <3>, wol-
niej (4), wolniejszy <5>, wolno <8> [powoli], wolny (10) <16> [nieszybki].
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Cć-Ps (10) {3} <16>:
a. Tempo szybkie (7) {0} <3>: przyśpieszać (4), przyśpieszenie <3>, przyśpieszyć (3). 
b. Tempo powolne (3) {3} <13>: zwolnienie <13> [spowolnienie], zwolnić (3) {3} [zmniejszyć 

tempo].

* * * 

B. Fortunność postępowania człowieka wobec upływu czasu (388) {359} <247>: 

Zo-At (21) {33} <16>:
opóźnienie (3) {5}, pośpiech (7) {3} <4>, termin (11) {22} <12>, zwłoka {3}. 

Wć (74) {54} <53>:
na czasie (4), nareszcie (22) {13} <8>, późno (11) {4} <8>, późny (13) {10} <4>, punktualnie (5), 
spóźniony (5), wczesny (5) {18} <21>, wcześnie (9) {9} <12>.

Cć-Ps (293) {272} <178>:
czekać (155) {164} <76>, czekanie (7) <5>, doczekać się (11) {16} <12>, oczekiwać (22) {18} <23>, 
oczekiwanie (13) {7} <13>, odczekać (7), opóźnić się <4>, poczekać (31) {19} <17>, przełożyć {3} 
[odłożyć w czasie], przesunąć {4} [odłożyć w czasie], spóźnić się (7) {3}, wyczekiwać {5} <5>, za-
czekać {3}, zdążyć (24) {27} <11>, zwlekać [z czymś] (3) {3} <8> [odwlekać to w czasie], śpieszyć/
spieszyć się (13) <4>.

* * * 

C. Skutki upływu czasu – wiek (nie w przyrodzie) (531) {941} <791>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. To, co nowe – w sumie (438) {772} <573>;
b. To, co stare – w sumie (67) {135} <218>;
c. W wieku mierzonym ściśle – w sumie (26) {34} <0>].

Zo-At (35) {155} <46>:
a. To, co nowe (25) {119} <7>: nowinka (4) {4}, nowość (21) {115} <7>.
b. To, co stare (10) {36} <39>: staroć <3>, korzenie {7} <17>, tradycja (10) {29} <19>.

Wć (496) {786} <745>:
a. To, co nowe (413) {653} <566>: aktualnie (4) <10>, aktualny (7) {8} <16>, bieżący (3) {3}, 

na bieżąco {5}, na nowo (9) {10} <4>, najnowocześniejszy (4), najnowszy (35) {71} <38>, na ta-
pecie (3) [aktualnie wykonywany], nowatorski {3} <4>, nowiutki (3), nowo (5) {6} <5>, nowoczesny 
(22) {22} <18>, nowocześnie {6}, nowy (318) {519} <471>. 

b. To, co stare (57) {99} <179>: historyczny (3) {11} <10>, konserwatywny (3) <3>, najstarszy 
<3> [nie o człowieku; tc. całkowicie nienowy], starszy {5} <7> [nie taki nowy], stary (38) {50} 
<123> [nienowy], starodawny <3>, staroświecki {3}, tradycyjnie {7} <6>, tradycyjny (13) {23} 
<24>.

c. W wieku mierzonym ściśle (26) {34} <0>: czternastoletni (3), dwudziestoczteroletni {3}, 
dwudziestodwuletni {3}, dwudziestodziewięcioletni {3}, dwudziestoletni (3), dwudziestotrzyletni 
{4}, dwuletni (6) {3}, dziesięcioletni {3}, kilkuletni {4}, kilkunastoletni {3}, osiemnastoletni (4) 
{5}, siedemnastoletni (4), szesnastoletni {3}, trzyletni (6). 
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* * * 

D. Skutki upływu czasu – trwałość (412) {331} <333>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Krótkotrwałość – w sumie (262) {204} <238>;
b. Długotrwałość – w sumie (150) {127} <95>].

Zo-At (90) {55} <104>:
a. Krótkotrwałość (82) {52} <96>: zmiana (79) {52} <96>, zmienność (3). 
b. Długotrwałość (8) {3} <8>: przetrwanie (3) <3>, stałość {3}, trwałość (5), trwanie <5>.

Wć (131) {100} <78>:
a. Krótkotrwałość (60) {70} <45>: czasowy {4}, jak na razie {8} <11>, jednorazowy (7), krót-

kotrwały (5), na razie (32) {47} <34>, nietrwały (4), przejściowy {5}, przelotny (7), ulotny {6}, 
zmienny (5). 

b. Długotrwałość (71) {30} <33>: długotrwały (10), na stałe (7) {3} <6>, stabilny <4>, stale (12) 
{5} <5>, stały (29) {19} <18>, trwały (7) {3}, trwalszy (6). 

Cć-Ps (191) {176} <151>:
a. Krótkotrwałość (120) {82} <97>: odmienić (9) {3}, zamieniać się (5) [zmieniać się], zamienić 

[kogo/co w kogo/co] <3> [przemienić kogoś lub coś], zamienić się <4> [zmienić się], zmieniać (37) 
{28} <25>, zmienić (67) {51} <65>. 

b. Długotrwałość (71) {94} <54>: potrwać (4) {5}, przetrwać (12) {8} <10>, trwać (47) {68} 
<35>, trzymać się {7} <9> [nie ulegać negatywnym zmianom], utrwalić (8) {3}, utwierdzić {3}.

* * * * * * * * *

III. Przestrzeń [1; 2] (4973) {3621} <3575>:

W tym łącznie:
Oa (0) {0} <0>; Pt (394) {104} <114>; Zo-At (1305) {957} <875>; Wć (2625) {2000} <2074>; Cć-Ps 
(649) {560} <512>.

* * * * * * 

1. Przestrzeń bardziej abstrakcyjna [A, B, C, D] (4683) {3310} <3263>:

W tym łącznie:
Oa (0) {0} <0>; Pt (394) {104} <114>; Zo-At (1070) {759} <694>; Wć (2594) {1901} <1970>; Cć-Ps 
(625) {546} <485>.

* * * 

A. Wymiary: odległość, rozległość, obszar, wysokość itd. (1104) {541} <410>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Odległość – w sumie: (192) {112} <85>;
b. Długość – w sumie: (148) {49} <14>;
c. Grubość – w sumie: (123) {30} <9>;
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d. Wysokość – w sumie: (346) {190} <206>;
e. Obszar i skupienie – w sumie: (109) {58} <44>;
f. Szerokość – w sumie: (61) {39} <37>;
g. Miary długości, objętości i odległości – w sumie: (125) {63} <15>].

Zo-At (337) {174} <78>:
a. Odległość (12) {11} <5>: odcinek {3} [dotyczy przestrzeni], odległość (12) {8} <5> [dotyczy 

przestrzeni].
b. Długość (15) {13} <0>: długość (15) {13} [mierzona w przestrzeni].
c. Grubość (10) {0} <0>: grubość (10). 
d. Wysokość (128) {54} <39>: dół (31) {5} <14> [przestrzeń, kierunek], góra (63) {28} <21> 

[miejsce/kierunek], wysokość (34) {21} <4>.
e. Obszar i skupienie (43) {27} <16>: konsystencja (9), obszar (11) {5} <5>, płaszczyzna {3} 

<5>, przestrzeń (17) {13}, zakres {6}, zasięg (6) <6>.
f. Szerokość (4) {6} <3>: poszerzenie <3>, szerokość (4) {6}. 
g. Miary długości, objętości i odległości (125) {63} <15>: centymetr (49) {17} <6>, cal {3}, ki-

lometr (12) {10} <4>, litr (9) {5}, mila {3}, metr (24) {25} <5>, mililitr (31). 

Wć (696) {336} <311>:
a. Odległość (138) {82} <69>: blisko (12) <12> [dotyczy przestrzeni], bliżej (6) {6} [dotyczy 

przestrzeni fi zycznej (rzadziej społecznej)], dalej (11) {5} [odległość w przestrzeni], daleki (5) {10} 
<9> [o przestrzeni, rzadziej o stos. uczuciowym], daleko (19) {16} <22> [o przestrzeni], dalszy (9) 
[odległość w przestrzeni, czasem intensywność], najbliżej {3} [tylko o przestrzeni], najbliższy (11) 
[przym.; w przestrzeni], najdalej (6) [o przestrzeni], niedaleko (7) {5} [tylko o przestrzeni], odległy 
(3) {5} [dotyczy przestrzeni], pobliski (5) {4} <7> [tylko o przestrzeni], sąsiedni (4), tuż (27) {16} 
<8>, w pobliżu (8) {7}, z daleka (5) {3} <7>.

b. Długość (125) {36} <14>: długi (68) {22} <11> [jako miara przestrzeni], dłuższy (11) <3> [jako 
miara przestrzeni], króciutki (3) [jako miara przestrzeni], króciutki (4), krótki (29) {14} [jako miara 
przestrzeni], krótszy (3) [jako miara przestrzeni], najdłuższy (3) [jako miara przestrzeni], półdługi (4). 

c. Grubość (113) {30} <9>: chudy (4) [nie o człowieku], cienki (26) {5} [niegruby], cieniutki 
(13), cienki (26) {5} [niegruby], cieńszy (3), grubo <3>, grubszy (6) {4}, gruby (32) {16} <4> [nie 
o człowieku], supercienki (3). 

d. Wysokość (212) {136} <164>: dolny (16) {6} <4>, górny (21) {4}, najwyżej (6) {7} <3>, 
najwyższy (8) {16} <19>, niski (15) {4} <8>, niżej (4) <7>, niższy (8) {6}, pionowo (3), poniżej (9) 
{12} <10>, poniższy <4>, powyżej (3) <5>, powyższy <9>, wysoki (72) {43} <38>, wysoko (6) {8} 
<17>, wyżej (11) {8} <31>, wyższy (19) {13} <12>, z góry (11) {9} <7>. 

e. Obszar i skupienie (61) {31} <25>: ciasno (4), ciasny <5>, gęsty (8) {3}, luźno (7), luźny (15) 
{11}, miejscowy (9) {5} <5>, nieskończony <3>, obcisły (15) {10}, rozległy (3) <9>, zwarty <3>.

f. Szerokość (47) {21} <30>: wąski (13) {5}, szeroko (10) {3} <10>, szerszy (3) <3>, szerzej 
<3>, szeroki (21) {13} <14>.

Cć-Ps (71) {31} <25>:
a. Odległość (42) {19} <11>: oddalić (4), skupić <3> [skoncentrować], zbliżać się (25) {16} <4>, 

zbliżyć się (6) {3} <4>, zbliżyć (7). 
b. Długość (8) {0} <0>: skracanie (5) [bytu przestrzennego], skracać (3) [byt przestrzenny].
*
d. Wysokość (6) {0} <3>: obniżać <3>, obniżyć (6). 
e. Obszar i skupienie (5) {0} <3>: skupiać <3>, rozluźnić (5). 
f. Szerokość (10) {12} <4>: rozszerzać (6), rozszerzyć (4) {6}, poszerzać {3}, poszerzyć {3} <4>.
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* * * 

B. Bryły, ich cechy i fragmenty (536) {153} <140>:

Pt (394) {104} <114>:
bok (54) {16} <18>, brzeg (20) {15} <4>, bryła <5>, czubek (13) {3} [miejsce, kształt], fałdka (3), 
front <4> [przód], kant (3) [krawędź], kąt (9) [na płaszczyźnie], koło (9) {6} <4> [rzecz.], kółko (5) 
{3} <3> [kształt], kontur (7), krawędź (6), krąg (12) {16} <21>, kreska (7), kula (14) {3} [bryła], 
kulka (4) [bryła], łuk (7) [kształt], nasada (9), objętość (3), obręb (3) {3}, pas (3) [kształt], profi l {4} 
<6>, przód (89) {7} <18>, róg (9) {6} [kształt], skręt (10) [ruch, częściej kształt], strona (11) {8} 
<13> [rozumiana jako bok bryły], spód (11), trapez {4}, trójkąt (7), tył (28) {7} <9>, warstwa (31) 
{3} <9>, zakręt (3), zygzak (4). 

Wć (99) {43} <26>:
boczny {7}, okrągły (12) {9}, krzywy (4), kwadratowy (14), prosto (33) {10} <7> [w sensie prze-
strzennym], prostszy (3), prosty (13) {5} <3> [przestrzennie], tylny {4}, tyłem (5), w koło <5> 
[przysł.], w kółko <6>, wprost (15) {8} <5> [przysł.].

Cć-Ps (43) {6} <0>:
kreślić {3}, krzywić się {3}, uginać się (3), skrzyżować (3), ściągać (9) {0} <0> [zmniejszać po-
wierzchnię], ściągnąć (5) [zmniejszyć powierzchnię], rozprostować (3), ugiąć się (3), wyprostować 
(11), zaokrąglić (6). 

* * * 

C. Nieciągłość lub ciągłość przestrzeni (otwory, nierówności, ich brak) (176) {98} <67>:

Zo-At (46) {22} <16>:
dołek {3} [kształt], dziura (8) <10>, dziurka (6), luka (4), otchłań <3>, otwarcie (6) {5} <3> [rzecz.], 
otwór (3) {3}, rysa {3}, tafl a (3), ujście {3}, wycięcie (3), wypukłość (3), wejście (7) {5} [miejsce], 
zagłębienie (3). 

Wć (37) {6} <13>:
ażurowy (4), gdzieniegdzie <3>, miejscami {3} <5>, otwarty (4) [nieograniczony przestrzennie], 
płaski (9), płasko (3), równy (3) [tc. prosty lub niepofałdowany], spękany {3}, szczelnie (4), tu 
i ówdzie <5>, wypukły (6), wejściowy (4) [zwykle o drzwiach].

Cć-Ps (93) {70} <38>:
otwierać (11) {17} <5>, otworzyć (25) {20} <11>, pękać (6), pęknąć (6) {5}, przymknąć (3), spę-
kać {3}, wyrównywać (5), zamknąć (22) {14} <12>, zamknąć się (4), zamykać (11) {8} <7>, zamy-
kać się {3} <3>. 

* * * 

D. Rozkład w przestrzeni, miejsca, kierunki (2865) {2518} <2646>: 

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Rozkład ustalany we wszystkich wymiarach (wertykalnym, horyzontalnym, trójwymiarowym) – 
w sumie: (1624) {1430} <1368>;
b. Rozkład ustalany w przestrzeni dwuwymiarowej lub trójwymiarowej – w sumie: (661) {568} 
<416>;
c. Rozkład ustalany na płaszczyźnie (horyzontalnie) – w sumie: (209) {119} <76>;
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d. Inne, względne wskazanie kierunku/miejsca (w stosunku do podmiotu) – w sumie: (371) {401} 
<786>].

Zo-At (685) {563} <600>:
a. Rozkład ustalany we wszystkich wymiarach (wertykalnym, horyzontalnym, trójwymiarowym) 

(610) {524} <585>: centrum (12) {13} <4>, gdzie (118) {151} <174>, gdzie indziej (7) {3} <4>, 
gdziekolwiek <6>, gdzieś (30) {30} <53>, gdzieś tam <10>, kierunek (39) {17} <30> [w przestrze-
ni], linia (26) {22} <15>, miejsce (104) {205} <194>, nigdzie (155) {8} <7>, strona (25) {15} <46> 
[rozumiana jako kierunek przestrzenny], środek (12) {12} <17> [wnętrze], pozycja (49) {20} <3> 
[miejsce lub kształt, kształt ciała], średnica (5), punkt (6) {8} [w przestrzeni], wszędzie (22) {20} 
<22>.

b. Rozkład ustalany w przestrzeni dwuwymiarowej lub trójwymiarowej (46) {10} <6>: wierzch 
(10) {3}, wnętrze (17) {7}, powierzchnia (10) <6>, powłoka (5), rdzeń (4). 

c. Rozkład ustalany na płaszczyźnie (horyzontalnie) (29) {29} <9>: lewa (10) {24} <5> [rzecz.], 
środek (19) {5} <4> [punkt w przestrzeni].

Wć (1762) {1516} <1620>:
a. Rozkład ustalany we wszystkich wymiarach (wertykalnym, horyzontalnym, trójwymiarowym) 

(596) {467} <357>: do kupy {3} <3>, dookoła (11), między (79) {67} <22>, pomiędzy (16) {13} 
<22>, pośrodku (6), pośród (3) {5} <12>, przeciwnie (10) {11} <14>, przeciwny (6) {16} <8> 
[o położeniu w układzie], przeciwstawny (3), przy (341) {216} <201>, środkowy <3>, weń {4}, 
wokoło <4>, wokół (75) {44} <25>, wśród (46) {88} <43>.

b. Rozkład ustalany w przestrzeni dwuwymiarowej lub trójwymiarowej (615) {558} <410>: głębiej 
(4), głęboki (22) {11} <12>, głęboko (20) {10} <8>, głębszy (6) {4} <5>, nad (151) {154} <100>, na 
wskroś <3>, płytko (3), pod (256) {241} <211>, ponad (53) {72} <48>, ukośnie (3), wewnątrz (21) 
{4} <3>, wewnętrznie {4}, wewnętrzny (28) {28} <11>, wzdłuż (6) {4}, zewnątrz (19) {10} <3>, 
zewnętrzny (19) {7} <3>, znad (4) {9} <3>.

c. Rozkład ustalany na płaszczyźnie (horyzontalnie) (180) {90} <67>: lewy (27) {5}, na lewo {3}, 
na prawo {3}, naprzeciw (4) <4>, naprzeciwko (9), obok (84) {51} <23>, prawy (26) {12} <4> 
[kierunek], przeciw (10) {3} <12>, przeciwko (14) {13} <24>, równolegle (3), sprzed (3) [dotyczy 
przestrzeni].

d. Inne, względne wskazanie kierunku/miejsca (w stosunku do podmiotu) (371) {401} <786>: do-
kąd (8) {6} <3>, stamtąd (5) {3} <6>, stąd (13) {20} <19>, tam (127) {141} <310>, tamtejszy (4) 
{6} <7>, tamten (25) {27} <46>, tu (153) {154} <341>, tutaj (36) {44} <54>.

Cć-Ps (418) {439} <426>:
a. Rozkład ustalany we wszystkich wymiarach (wertykalnym, horyzontalnym, trójwymiarowym) 

(418) {439} <426>: kierować [coś/kogoś gdzieś] (8) {8} <7> [nadawać kierunek ruchu], leżenie (4), 
leżeć (27) {27} <28>, otaczać (14) {9} <7>, otoczyć (7) {7} <4>, pozostać (25) {31} <46>, pozosta-
wać (30) {26} <38>, przylegać (5), skierować (10) {6} <10>, tkwić (10) {8} <15>, utkwić (5) {4}, 
znajdować się (40) {39} <33>, zostać (200) {256} <223>, zostawać (33) {18} <15>.

* * * * * * 

2. Przestrzeń bardziej konkretna [A, B] (290) {311} <312>:

W tym łącznie:
Oa (0) {0} <0>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (235) {198} <181>; Wć (31) {99} <104>; Cć-Ps (24) {14} 
<27>.
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* * * 

A. Strony świata i przestrzeń geografi czna (ogólnie) (29) {83} <115>:

Zo-At (25) {48} <56>:
horyzont {4} [przestrzenny], krajobraz (3) <5>, kraina (3) {15} <11>, perspektywa {4} [prze-
strzenna], południe <4> [strona świata], północ {3} <3> [strona świata], strona (5) {6} [rozumiana 
geografi cznie], wschód (4) {6} <6>, zachód (5) {8} <25>, zenit (5). 

Wć (4) {35} <59>:
południowy {6} <12> [związany ze stroną świata], północny {4} <20> [związany ze stroną świata], 
wschodni <3>, zachodni (4) {25} <24>.

* * * 

B. Przestrzeń codzienna – potoczna i ofi cjalna oraz jej elementy (261) {228} <197>:

Zo-At (210) {150} <125>:
bariera (5) {8} <9>, bezgraniczność <4>, granica (15) {20} <29>, okolica (26) {22} <18>, ostoja 
(3), otoczenie {4} [przestrzeń], otoczka (4) <7>, podłoże (3), pole (111) {17} <13>, poletko <4>, 
prowincja {8}, region {8} <4>, sąsiedztwo {3}, sektor {5}, sfera (8) {8} <6>, skraj (3) {6}, skra-
wek (3), skrót {8} <7>, strefa (7) {9} <5>, szczyt (5) {5} [góra, wierzchołek, kształt], teren (5) {13} 
<6>, wierzchołek (4), zagranica <6>, zakątek (8) {6} <7>.

Wć (27) {64} <45>:
bezgranicznie (5), bezgraniczny <4>, lokalny (5) {11} <10>, na dworze {4} [przysł.], nieograniczo-
ny <4>, prowincjonalny {3}, terenowy {3}, wszechobecny {4} <4>, za granicą (7) {9} <8>, za 
granicę (5) {7} <3>, zagraniczny (5) {23} <12>.

Cć-Ps (24) {14} <27>:
ograniczyć (6) {7} <12>, ograniczać (11) {4} <6>, ograniczać się (7) {3} <6>, odizolować <3>.

* * * * * * * * *

IV. Jakości ilościowe dotyczące zbiorów danych elementów – ilość, różnorodność [A, B, C] (4561) 
{4744} <5159>:

W tym łącznie: 
Oa (41) {36} <55>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (1772) {2088} <1914>; Wć (2694) {2583} <3184>; Cć-Ps 
(54) {37} <6>.

* * *

A. Ilość/krotność mierzona ogólnie (1637) {1549} <2603>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Każda – i duża, i mała – w sumie: (269) {196} <443>;
b. Duża – w sumie: (630) {723} <1153>;
c. Mała – w sumie: (738) {630} <1007>].
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Zo-At (293) {333} <534>:
a. Każda – i duża, i mała (61) {51} <50>: dawka (8) {9} <11>, doza <3>, liczba (21) {28} <20> 

[ilość], porcja (23) {10} <3>, sztuka (9) {4} <13> [jednostka obliczeniowa].
b. Duża (158) {272} <463>: kupa <13> [znaczna ilość], masa (15) {11} <64>, stek <3> [kupa, 

dużo], wiele (143) {261} <383> [liczebn.].
c. Mała (74) {10} <21>: garstka <3>, garść (8) {5} <4>, kilkoro (3), odrobina (51) {5} <6>, 

resztka (7) <8>, szczypta (5). 

Wć (1329) {1212} <2069>:
a. Każda – i duża, i mała (193) {141} <393>: ile (41) {38} <113>, ileż <3>, ilekroć (6) <4>, ilość 

(73) {22} <41>, tyle (73) {65} <152>, w sumie {16} <80>.
b. Duża (472) {451} <690>: dużo (122) {108} <169>, full <7> [dużo; np. posiadać full ciekawego 

materiału], kilkadziesiąt (5) {7} <5>, kilkaset {9}, liczny (13) {8} <10>, mnóstwo (43) {52} <32>, 
najwięcej (27) {24} <20>, na maksa (5) {9} <5>, niejeden (15) {8} <3> [przym.], niejednokrotnie 
(3) <4>, niezliczony {3}, obfi tość (4), obfi ty (12), od chuja <8> [dużo], od groma <3> [dużo], od 
zajebania <3> [dużo], pełno (9) <10>, sporo (20) {20} <97>, stokroć <3>, w chuj <7> [dużo], wiele 
(48) {59} <78> [przysł.], wielokrotnie (6) {12} <6>, więcej (140) {132} <220>. 

c. Mała (664) {620} <986>: co kot napłakał <3>, kilka (256) {263} <332>, kilkakrotnie (5) {3} 
<6>, kilkanaście (20) {16} <14>, mało (48) {38} <79>, mniej (62) {50} <46>, najmniej (37) {16} 
<15>, nieliczny (6) {11} <12>, niewiele (19) {18} <17> [przysł.], parę (44) {62} <154>, skąpy (7) 
[o niewielkiej ilości], trochę (158) {143} <308>.

Cć-Ps (15) {4} <0>:
a. Każda – i duża, i mała (15) {4} <0>: mnożyć się (3), przybyć (3) [powiększyć się, zwłaszcza 

zwiększyć swoją ilość], przybywać (4) {4} [powiększać się, zwłaszcza zwiększać swoją ilość], przy-
bywanie (5) [zwiększanie rozmiarów, zwłaszcza swojej ilości itd.].

* * *

B. Ilość mierzona precyzyjnie (w tym – cyfry) (1453) {1733} <1249>:

Oa (3) {0} <0>:
pięćdziesięciu (3) {0} <0>.

Zo-At (1389) {1679} <1228>:
czterdzieści {5}, cztery (42) {73} <57>, czworo {3}, czwórka (8) {20} <11>, dwa (315) {318} 
<258>, dwadzieścia (8) {21} <10>, dwanaście (3) {8}, dwa–trzy {3}, dwieście <3>, dwoje (26), 
dwójka (7) {8} <7>, dwunastka {4}, dziesiątka (7) {11} <6>, dziesiątki tysięcy <3>, dziesięć (12) 
{29} <21>, dziewięć (4) {16} <5>, jeden [jedna, jedno] (460) {457} <445>, jedenaście {9}, jedynka 
(4) {7} <46>, kilkanaście (20) {16} <14>, miliard (4) {3}, milion (28) {67} <8>, oba (51) {50} 
<32>, obydwa (4) {4} <5>, obydwoje (8), osiem (21) {20} <15>, osiemnaście {5}, osiemset (3), 
para (17) {47} <25> [dwie rzeczy, istoty – dwójka czegoś], pięć (58) {87} <38>, pięćdziesiąt {4} 
<4>, piętnaście (4) {11}, setka (13) {18} <14>, siedem (14) {24} <14>, siedemnastka {5}, sto (11) 
{15} <11>, szesnaście (3) {3}, szesnaście (3) {3}, sześć (22) {16} <20>, sześćdziesiąt (3), szóstka 
{6} <6>, troje {4}, trójka (12) {22} <14>, trzy (109) {154} <96>, trzy–cztery {3}, trzydziestka 
{3}, trzydzieści (3) {7} <3>, trzynastka (7) [liczba], trzynaście {3}, tysiąc (75) {87} <37>.

Wć (22) {25} <15>:
dwukrotnie {7} <5>, pojedynczy (10), podwójnie (4) {4}, podwójny (8) {14} <7>, powtórny <3>.
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Cć-Ps (39) {29} <6>:
liczyć (17) {17} <3>, policzyć (5) {4}, wliczyć <3>, wynieść (4) [liczyć tyle a tyle – czegoś], wynosić 
(13) {8} [liczyć tyle a tyle – czegoś].

* * * 

C. Zróżnicowanie (1471) {1462} <1307>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. To, co typowe – w sumie: (861) {834} <868>;
b. To, co nietypowe – w sumie: (610) {628} <439>].

Oa (38) {36} <55>:
a. To, co typowe (0) {0} <3>: niejeden <3> [rzecz.].
b. To, co nietypowe (38) {36} <52>: mało kto (7) {6} <8>, niektórzy (18) {27} <41> [rzecz.], 

niektóre (13) {3} <3> [rzecz.].

Zo-At (90) {76} <152>:
a. To, co typowe (59) {55} <112>: przeciętność <8>, standard (6) {5} <5>, większość (53) {50} 

<99>.
b. To, co nietypowe (31) {21} <40>: ewenement <6>, fenomen (12) {13} <7>, rzadkość (3), 

wyjątek (16) {8} <27>.

Wć (1343) {1346} <1100>:
a. To, co typowe (802) {775} <753>: codzienny (19) {16} <13>, częsty (15) {8} <7>, jak zwykle 

(10) {19} <19>, każdy (425) {321} <406>, masowy {10} <6>, między innymi (44) {130} <38>, na 
co dzień (16) {12} <10>, na ogół (9) {11}, najczęstszy (4), najczęściej (52) {30} <8>, najzwyczaj-
niej <3>, najzwyklejszy <9>, nierzadko (3) {5}, powszechnie (7) {5} <5>, powszechny (3) {7} <3>, 
przeciętnie (3) {4}, przeciętny (8) {9} <19>, przeważnie (4) {7} <7>, przysłowiowy (6) <4>, stan-
dardowy {5} <4>, typowo (3) {7} <14>, typowy (17) {23} <45>, wszelaki <6>, wszelki (44) {49} 
<36>, z reguły (4) <6>, zwyczajnie (3) {3} <4>, zwyczajny (7) {10} <3>, zwykle (38) {30} <16>, 
zwykły (34) {35} <53>, zazwyczaj (24) {19} <9>.

b. To, co nietypowe (541) {571} <347>: charakterystyczny (12) {22} <10>, indywidualny (15) 
{5} <4>, jedynie (42) {50}, jedyny (65) {84} <91>, nadzwyczajny (5) {3}, niebywały {3} <5>, 
niecodzienny (3) {5}, niekonwencjonalny (6), niektórzy (49) {50} <68> [przym.], nie lada {8} <6> 
[przym.], niepowtarzalny (8) {13} <9>, nieprzeciętny {4}, nietypowy (5) {13} <11>, niezwykle (32) 
{29} <12>, niezwykły (35) {54} <8>, połamany <5> [dziwny, nietypowy], rzadki (9) {3} <4>, rzad-
ko (25) {22} <26>, rzadziej (10) {4} <6>, specjalnie (29) {42} <15>, specjalny (93) {75} <21>, 
specyfi czny (6) {7} <10>, unikalny (5) {7}, wyjątkowo (29) {25} <5>, wyjątkowy (20) {20} <3>, 
wyłącznie (35) {23} <25>, wyłączny (3) <3>.

Cć-Ps (0) {4} <0>:
a. To, co typowe (0) {4} <0>: przeważać {4}. 

* * * * * * * * *

V. Dane ilościowe dotyczące poszczególnych elementów [A, B] (1137) {1199} <961>:

W tym łącznie: 
Oa (0) {5} <0>; Pt (14) {9} <0>; Zo-At (101) {85} <28>; Wć (888) {1023} <887>; Cć-Ps (134) {77} 
<46>.
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* * *

A. Ciężar (197) {119} <141>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Każdy (i większy, i mniejszy) – w sumie: (26) {23} <4>;
b. Większy – w sumie: (25) {18} <71>;
c. Mniejszy – w sumie: (81) {34} <54>;
d. Ścisłe miary ciężaru – w sumie: (65) {44} <12>].

Zo-At (85) {62} <12>:
a. Każdy (17) {18} <0>: ciężar (5) {7}, wyporność {8}, waga (12) {3} [ciężar]. 
*
c. Mniejszy (3) {0} <0>: lekkość (3) [brak ciężaru].
d. Ścisłe miary ciężaru (65) {44} <12>: gram (30) {3}, kilo (5) <4>, kilogram /kg/ (21) {12}, 

miligram /mg/ (4), tona (5) {29} <8>.

Wć (93) {52} <125>:
*
b. Większy (15) {18} <71>: ciężki (10) {18} <60> [pod względem ciężaru lub brzmienia], cięższy 

<6> [czysto fi zycznie lub muzycznie], najcięższy (3) <5>.
c. Mniejszy (78) {34} <54>: lżejszy (4) <5>, lekki (22) {15} <19>, lekko (52) {19} <30>.

Cć-Ps (19) {5} <4>:
a. Każdy (9) {5} <4>: ważyć (9) {5} <4> [mieć ciężar].
b. Większy (10) {0} <0>: ciążyć (3), obciążać (7). 

* * *

B. Wielkość (940) {1080} <820>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Wielkość każda lub średnia – w sumie: (36) {35} <26>;
b. Wielkość większa – w sumie: (597) {819} <610>;
c. Wielkość mniejsza – w sumie: (307) {226} <184>].

Oa (0) {5} <0>:
*
b. Większa (0) {5} <0>: gigant {5} [istota].

Pt (14) {9} <0>:
*
*
c. Mniejsza (14) {9} <0>: drobiazg (14) {9}. 

Zo-At (16) {23} <16>:
a. Każda lub średnia (7) {13} <4>: wielkość (7) {13} <4>.
b. Większa (9) {10} <12>: gigant {3} [rzecz lub zjawisko], ogrom {3} <5>, wzrost (9) {4} <4> 

[proces powiększania się], zwiększenie <3>.
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Wć (795) {971} <762>:
a. Każda lub średnia (29) {18} <22>: miara {3} <7>, normal (8), regular (3) [rozmiar podpasek], 

rozmiar (12) {7} <6>, wymiar (6) {8} <9>.
b. Większa (506) {746} <559>: duży (132) {148} <139>, gigantyczny (4) {5}, kolosalny <5>, 

największy (71) {127} <45>, niemały {5}, obszerny {5} <5>, ogromnie <6>, ogromny (43) {65} 
<34>, olbrzymi (14) {14}, pełnowymiarowy <9>, pokaźny <4>, spory (19) {20} <43>, super plus 
(3) [rozmiar], wielki (155) {286} <198> [przym.], większy (65) {71} <82>. 

c. Mniejsza (260) {207} <181>: drobno (3), drobny (30) {14} <5>, maleńki (10) {6}, malutki (9) 
{9} <8>, mały (128) {127} <127>, mini (8) {3} [przydawka], mniejszy (23) {15} <19>, najdrobniej-
szy {3}, najmniejszy (19) {6} <9>, niewielki (30) {24} <13>.

Cć-Ps (115) {72} <42>:
a. Każda lub średnia (0) {4} <0>: mierzyć {4} [określać wymiary].
b. Większa (82) {58} <39>: narastać {3}, powiększać się (3) {6}, powiększyć (6) {6}, powięk-

szyć się {5}, przeróść <3>, rosnąć/róść (23) {19} <16>, urosnąć (6), wyrastać (3) {8} <6>, wyros-
nąć/wyróść (9) {5} <7>, wzrastać (5) <4>, wzrosnąć (5) {6}, zwiększać (3), zwiększać się (5), 
zwiększyć (14) <3>.

c. Mniejsza (33) {10} <3>: maleć {4}, ubywać (11), zmniejszać (11) {3} <3>, zmniejszyć (11) 
{3}. 

* * * * * * * * *

VI. Kolejność [A, B] (1973) {2161} <2398>:

W tym łącznie: 
Oa (0) {12} <12>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (507) {405} <598>; Wć (1392) {1681} <1600>; Cć-Ps (57) 
{49} <42>; Inne formy (17) {14} <146>.

* * * 

A. Przybliżona kolejność zjawisk (1088) {1135} <1326>:

Oa (0) {12} <12>:
następca {9} <7>, poprzednik {3} <5>.

Zo-At (298) {238} <282>:
kolej (5) {6} <8> [następstwo], kolejność <6>, następstwo (3) {5} [konsekwencja], pasmo {5} [ciąg, 
zwykle pasmo sukcesów], powtórzenie (3) [zrobienie czegoś drugi raz], raz (237) {175} <238> [przy 
wyliczaniu], rząd (8) {4} <6> [szereg], seria (42) {32} <8>, sekwencja {4}, szereg {7} <16>. 

Wć (716) {822} <844>:
kolejny (84) {173} <183>, na czele (5) {14} <5>, najpierw (70) {37} <22>, na przemian (3), na-
stępnie (43) {12} <19>, następny (109) {108} <83>, następująco <3>, następujący (5) {8} <13>, na 
zmianę (9), od nowa (7) <3>, ostatni (114) {165} <194>, przede wszystkim (107) {89} <72>, po 
kolei (3) <7>, ponownie (11) {19} <24>, ponowny {6} <7>, poprzedni (23) {55} <74>, powtórny 
<3>, pozostały (15) {17} <16>, uprzedni (3), wpierw (3), z kolei (11) {25} <19>, znowu (55) {30} 
<57>, znów (36) {64} <40>.
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Cć-Ps (57) {49} <42>:
poprzedzać (4), powtarzać (19) {12} <14>, powtarzać się (5) {6} <4>, powtórzyć (15) {11}, powtó-
rzyć się {3}, uprzedzić [kogo w czym] (3) [być pierwszym, niż ktoś inny], nastąpić (5) {13} <20>, 
następować (6) {4} <4>.

Inne formy (17) {14} <146>:
et cetera <54>, i tak dalej (17) {14} <92>. 

* * * 

B. Precyzyjna kolejność zjawisk (885) {1026} <1072>:

Zo-At (209) {167} <316>:
numer (209) {167} <316>.

Wć (676) {859} <756>:
czternasty (3), czwarty (17) {26} <18>, drugi (171) {228} <200>, dwunasty <3>, dziesiąty (3) 
<10>, dziewiąty {5}, osiemdziesiąty {5} <22>, osiemnasty {3}, ósmy (9) {6} <5>, piąty (17) {18} 
<10>, pierwszy (378) {443} <386>, po pierwsze (11) {16} <20>, po drugie (8) {16} <11>, 
siedemdziesiąty (4) {9} <7>, siódmy (11) {10} <7>, szósty (4) {16} <8>, sześćdziesiąty {3}, trzeci 
(40) {55} <47>.

* * * * * * * * *

VII. Jakości charakterystyczne przede wszystkim dla ruchów i procesów [A, B] (2155) {1911} 
<2278>:

W tym łącznie: 
Oa (0) {0} <0>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (243) {185} <172>; Wć (1813) {1709} <2091>; Cć-Ps (99) 
{17} <15>.

* * *

A. Intensywność (1642) {1539} <1892>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Każda intensywność – to, co intensywne i to, co nieintensywne – w sumie: (65) {68} <83>;
b. To, co intensywne – w sumie: (1284) {1234} <1480>;
c. To, co nieintensywne – w sumie: (293) {237} <329>].

Zo-At (69) {54} <51>:
a. Każda intensywność – to, co intensywne i to, co nieintensywne (51) {51} <47>: intensywność 

(5) {4}, poziom (14) {3} [nasycenie czegoś czymś, intensywność obecności], skala (3) {14} <14>, 
stopień (24) {27} <33> [miara intensywności lub temperatury], średnia (5) {3}. 

b. To, co intensywne (3) {3} <0>: nawał (3) {3}. 
c. To, co nieintensywne (15) {0} <4>: minimum (8) <4>, niedobór (7). 

Wć (1573) {1485} <1841>:
a. Każda intensywność – to, co intensywne i to, co nieintensywne (14) {17} <36>: na tyle (14) 

{11} <33>, na miarę {6} <3>.
b. To, co intensywne (1281) {1231} <1480>: bardziej (167) {169} <237>, bardzo (679) {624} 
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<693>, coraz (105) {91} <69>, dosyć (23) {24} <21>, dość (71) {76} <138>, ile wlezie <6>, inten-
sywnie (15) {6} <3>, intensywny (20) {7} <8>, jak dzik <4> [mocno, bardzo], jak najbardziej (6) 
{7} <34>, maksymalnie (5) <3>, maksymalny (4) {5} <4>, na całego (5) <3>, nader (5), na domiar 
{3}, najbardziej (112) {151} <112>, przeszło {3} [mod.], radykalny {3} <3>, skrajnie <11>, skraj-
ny (3) <3>, totalnie (4) {11} <25>, totalny (18) {26} <44>, w dużej mierze (5), w głównej mierze 
<6>, wielce <6>, w zupełności <3>, znacznie (31) {25} <39>, znaczny (3) <5>.

c. To, co nieintensywne (278) {237} <325>: co nieco (6) <6>, deczko <3> [tc. trochę], ledwie (3), 
ledwo (3) {8} <10>, minimalny (4) <4>, nieco (58) {62} <96>, niemalże {3} <12>, nieznacznie <3>, 
niespełna {5}, niezbyt (29) {15} <31>, niezmiernie (3) <3>, niezupełnie {3} <7>, nikły <3>, niemal 
(42) {36} <13>, odrobinę (10) [przysł.], o mało co (4), po trochu <3>, po trosze <3>, prawie (62) 
{61} <75>, średni (22) {19} <15>, średnio (6) {3} <4>, troszeczkę <3>, troszkę (6) {3} <13>, zale-
dwie (20) {19} <14>, znikomy <4>.

* * *

B. Siła (513) {372} <386>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Siła – w sumie: (464) {342} <338>;
b. Słabość – w sumie: (49) {30} <48>].

Zo-At (174) {131} <121>:
a. Siła (170) {128} <114>: aktywność (8), dynamika {5}, girl power {7} [dziewczęca siła], moc 

(52) {16} <23>, napięcie (18) {12}, para <3> [siła], potencjał {3} <5>, potęga (4) <16>, power/pa-
łer {12} <3> [siła], siła (67) {60} <60>, wysiłek (21) {13} <4>.

b. Słabość (4) {3} <7>: bezsilność <3>, słabość (4) {3} <4>.

Wć (240) {224} <250>:
a. Siła (218) {197} <209>: aktywnie (3), aktywny (19) {3} <6>, dynamiczny (5) {13}, energicz-

nie (4), energiczny (5) {3} <6>, gwałtownie (6) {3}, gwałtowny (6) {11}, mocniej (10) {6} <3>, 
mocniejszy {5} <6>, mocno (51) {32} <33>, mocny (16) {25} <37>, najpotężniejszy <3>, najsil-
niejszy (5), ostro (5) {11} <13> [intensywnie, energicznie], ostry (21) {34} <31> [intensywny, ener-
giczny, radykalny], ostrzejszy {3} <3> [tc. energiczniejszy (zwykle o muzyce)], potężnie <5>, potęż-
niejszy <3>, potężny (7) {10} <30>, prężnie <3>, silnie (10) {3} <5>, silniejszy (10) {11} <3>, silny 
(32) {24} <16>, wszechmocny <3>, wytężony {3}, wzmacniająco (3). 

b. Słabość (22) {27} <41>: łagodnie (5) [tc. niezbyt gwałtownie – zwykle o poruszaniu], łagodny 
(7) {3} <3> [mało gwałtowny biologicznie, fi zykalnie], mizerny <3>, najsłabszy <3>, słabiej (3), 
słabo {10} <7>, słabszy (4) {3}, słaby (3) {11} <25>.

Cć-Ps (99) {17} <15>:
a. Siła (76) {17} <15>: aktywizować (3), napinać (8), napiąć (10), potęgować (3), umocnić (3), 

usiłować (8) {10} <8>, wytężyć {4}, wzmacniać (31) {3}, wzmocnić (10) <3>, wzmóc <4>.
b. Słabość (23) {0} <0>: łagodzić (16) [tc. zmniejszać, osłabiać], osłabić (7). 

* * * * * * * * *

VIII. Ruch uniwersalny, możliwy dla każdego obiektu [A, B, C, D, E] (907) {827} <604>:

W tym łącznie: 
Oa (0) {0} <0>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (87) {93} <52>; Wć (27) {29} <34>; Cć-Ps (793) {705} 
<518>.
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* * *

A. Przesunięcia i ich sekwencje, sterowanie ruchem (478) {391} <279>:

Zo-At (70) {45} <17>:
bieg {3} [ruch niebędący szybkim chodzeniem], ruch (67) {42} <17>, wydostanie się (3). 

Wć (27) {29} <34>:
odwrotnie (7) {4} <6>, odwrotny (4) <3>, powłóczysty (3), powrotny <3>, ruchomy (3) {5}, wstecz 
<5>, zwrotny {17} <10>, z powrotem (10) {3} <7>.

Cć-Ps (381) {317} <228>:
cofnąć się (3), docierać [gdzieś, do czegoś] (8) {7} <5>, dostać się (8) {5} <10>, dostawać się (4), 
dotrzeć (12) {22} <22> [dojść], drżeć (8) {8}, odbić się <4>, odbijać się (9), odprowadzać (5), omi-
jać (7) {5}, ominąć {5} <3>, pędzić (11) {4} <4>, poruszać się (12) {15} <9>, powracać (6) {19} 
<11>, powrócić (5) {25} <22>, przenieść się (6) {13} <9>, przenosić się {4}, przepuszczać (5) [coś 
gdzieś, tj. pozwolić na ruch], prześcignąć <3>, przyprowadzać (3), ruszać się (6) {4} <3>, ruszyć się 
(3) {4} <3>, sprowadzić {3} <3> [przyprowadzić kogoś gdzieś], tłuc się <4> [poruszać tu i tam], 
trząść się (7), uruchomić (3) {3}, wieść (5) <3> [czas.], wpuszczać {3} <3>, wracać (56) {49} <41>, 
wrócić (56) {75} <26>, wycofać {4}, wydostać się <3>, wyprowadzać [kogoś gdzieś] (4) [dosłownie; 
tj. powodować, że ktoś wychodzi], wyprowadzić [kogoś gdzieś] (3) [dosłownie; tj. spowodować, że 
ktoś wyszedł], wypuszczać (3) {4} <8>, wypuścić (7) {8} <9>, zaprowadzić (3) {5}, zbierać się (4) 
{3}, zebrać się (3) {4} <4>, zmierzać (4) {4} <11>, zwracać (75) {9}, zwrócić (27) {3} <5>.

* * *

B. Uderzenia i poruszenia (30) {51} <60>:

Zo-At (3) {13} <17>:
odbicie {5} <7>, uderzenie {8} <10>, zderzenie (3). 

Cć-Ps (27) {38} <43>:
bicie (6) {5} <7>, bić (18) {19} <12>, uderzać {3} <4>, uderzyć {4} <5>, kołysać {4}, jebnąć <8> 
[gwałtowny ruch w różnych znaczeniach kontekstowych], odbić <4>, odbijać (3) {3}, pierdolnąć <3> 
[uderzyć, porazić].

* * *

C. Ruch okrężny (40) {40} <16>:

Zo-At (11) {12} <5>:
obieg (4) {5}, obrót (7) {7} <5>.

Cć-Ps (29) {28} <11>:
krążyć (9) {6} <7>, kręcić się (5) {7} <4>, potoczyć się (4) {6}, rozchodzić się (4) {5} [rozprzestrze-
niać się], przewracać się (4), wirować (3) {4}. 
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* * *

D. Loty i upadki (163) {204} <162>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Ruch wznoszący lub płaski – w sumie: (37) {84} <50>;
b. Ruch w dół – w sumie: (126) {120} <112>].

Zo-At (0) {23} <13>:
a. Ruch wznoszący lub płaski (0) {16} <5>: lot {16} <5>.
b. Ruch w dół (0) {7} <8>: upadek {7} <8>.

Cć-Ps (163) {181} <149>:
a. Ruch wznoszący lub płaski (37) {68} <45>: latać (3) {13} <7>, lecieć (6) {25} <25>, polecieć 

(5) {7}, skakać (10) {18} <9>, poskakać (4), unosić się (6) {5} <4> [wznosić się do góry], wznosić 
się (3). 

b. Ruch w dół (126) {113} <104>: odpadać <5>, odpaść <6>, opadać (13) {3} <4>, opaść <3>, 
padać (7) {15} <7> [ruch, czynność], paść (8) {5} <19> [czas.], spadać (9) {7} <3> [na dół], spaść 
(11) {12} <5>, upaść {5} <3>, upadać {4}, urwać się {3}, urywać się <4>, wpadać (25) {22} <6>, 
wpaść (39) {28} <23>, wypadać {4} <3> [rodzaj ruchu, czynienie wrażenia], wypaść (5) {5} <13> 
[rodzaj ruchu, uczynienie wrażenia], zapadać (9). 

* * *

E. Zatrzymywanie lub zatrzymanie ruchu (196) {141} <87>:

Zo-At (3) {0} <0>:
bezruch (3). 

Cć-Ps (193) {141} <87>: 
opierać się (4) {8} <11>, oprzeć się (13) {8} <4>, stać (84) {67} <56>, stanąć (43) {22} <10>, sta-
wać (19) {11} <3>, wisieć (9) {8}, zalegać <3>, zatrzymać się (12) {4}, zatrzymywać się (5) {10}, 
zawisnąć {3}, zwisać (4). 

Sfera 2. Natura (16627) {9102} <6292>

* * * * * * * * *

IX. Przyroda nieożywiona [A, B, C] (2389) {1488} <780>:

W tym łącznie: 
Oa (0) {0} <0>; Pt (658) {337} <152>; Zo-At (920) {783} <427>; Wć (531) {254} <87>; Cć-Ps (280) 
{114} <114>.

* * *

A. Przyroda jako całość (415) {381} <217>:

Zo-At (285) {321} <172>:
natura (21) {8} <13> [przyroda], naturalność (4), przyroda (8) {14} <4>, świat (248) {283} <155>, 
żywioł (4) {16}. 
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Wć (130) {60} <45>:
naturalnie (19) {3} <3> [przysł.], naturalny (86) {20} <23>, światowy (19) {37} <19>, żywiołowo 
(3), żywiołowy (3) <5>.

* * *

B. Zjawiska fi zyczne ulotne, częściowo lub całkowicie „wiedziane” (340) {163} <90>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Materia – w sumie: (296) {159} <87>;
b. Gazy, różne substancje prócz płynów, lub niekoniecznie nimi będące – w sumie: (44) {4} <3>].

Pt (33) {4} <3>:
*
b. Gazy, różne substancje prócz płynów, lub niekoniecznie nimi będące (33) {4} <3>: gaz {4} 

[substancja], galareta (4), galaretka (3), kwas (6), osad (3), tlen (3), toksyna (5), trucizna <3>, wo-
dór (3). 

Zo-At (179) {94} <60>:
a. Materia (179) {94} <60>: ciśnienie (8) {4}, eksplozja {6}, energia (101) {27} <24>, fala (15) 

{34} <27>, impuls (10) {4}, jon (4), materia (9) {3} <3> [treść, budulec], pH (5), prąd (3) {7} <3>, 
promieniowanie (7), ultrafi oletowy (3), UV (4) [Ultra Violet], UVA (3) [Ultra Violet radiation A], 
UVB (3) [Ultra Violet radiation B], wibracja {5}, wybuch (4) {4} <3>.

Wć (103) {51} <15>:
a. Materia (91) {51} <15>: atomowy {5} <3>, chemiczny (16) {5}, elektryczny (9) {9} <6>, 

energetyczny (9), eteryczny (4) {3}, fi zyczny (37) {16} [przym.], fi zycznie (4) {4}, materialny (6) 
{3}, nuklearny <3>, wybuchowy (3) {6} <3>, zasadowy (3). 

b. Gazy, różne substancje prócz płynów, lub niekoniecznie nimi będące (12) {0} <0>: gazowy (6), 
toksyczny (6). 

Cć-Ps (31) {14} <12>:
a. Materia (26) {14} <12>: buchać <3>, eksplodować {5}, emanować (3) <3>, falować (7), pro-

mieniować (4), wybuchać (6) {4} <3>, wybuchnąć (6) {5} <3>.
b. Gazy, różne substancje prócz płynów, lub niekoniecznie nimi będące (5) {0} <0>: gazować (5). 

* * *

C. Ziemia, otoczenie postrzegane zmysłowo i jako naturalne (1634) {944} <473>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Minerały – w sumie: (147) {89} <23>;
b. Powierzchnia ziemi i jej ukształtowanie – w sumie: (147) {209} <63>;
c. Woda i płyny w stanie ciekłym – w sumie: (658) {288} <164>;
d. Brak wody – w sumie: (125) {15} <10>;
e. Powietrze i klimat – w sumie: (186) {119} <59>;
f. Ogień – w sumie: (46) {56} <89>;
g. Zjawiska kosmiczne – w sumie: (325) {168} <65>].
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Pt (631) {333} <149>:
a. Minerały (69) {36} <7>: cynk (5), diament (4), gips (3) {3}, glina <4>, kamień (27) {9}, metal 

(3) [substancja], magnez (7), mika (3), minerał (6), srebro {7} [metal], potas (4), wapień (3), złoto 
(4) {17} <3> [metal].

b. Powierzchnia ziemi i jej ukształtowanie (41) {42} <32>: błoto {4} <4>, gleba <3>, piasek (13) 
{9}, skała (4) {3}, ziemia (24) {26} <25>.

c. Woda i płyny w stanie ciekłym (276) {140} <53>: ciecz <4>, lód (14) {8} <10>, morze (41) 
{35} <6>, ocean (10) {21} <4>, piana (6), płyn (26) <3>, rzeka (9) {10} <5>, woda (160) {60} <21>, 
wodospad (3) {6}, wrzątek (4), zdrój (3). 

d. Brak wody (8) {3} <3>: pył (3), proch <3>, proszek (5) {3}. 
*
*
g. Zjawiska kosmiczne (237) {112} <54>: glob (5), gwiazda (20) {12} <7> [w kosmosie], kosmos 

(12) {16} <5>, księżyc (71) {14} <14>, niebo (23) {17} <10> [w znaczeniu przyrodniczym], planeta 
(36) {24} <11>, słońce (67) {29} <7>, słoneczko (3). 

Zo-At (456) {368} <195>:
*
b. Powierzchnia ziemi i jej ukształtowanie (93) {159} <31>: dno (8) {7} [pod wodą], góra (27) 

{12} <15> [wzgórze, szczyt], grota {5}, jama (5), jaskinia {16}, klif (3), kontynent (5) {6}, ląd {3}, 
plaża (28) {35} <3>, pustkowie <4>, step {4} [równina], wybrzeże (4) {11}, wysepka {4}, wyspa 
(10) {44} <6>, wzgórze {5} <3>, zatoka (3) {7}. 

c. Woda i płyny w stanie ciekłym (117) {51} <62>: chłonność (12), głębina (3) <4>, głębia (10) 
{6} <13>, jezioro (20) {8} <5>, kałuża (3), kropla (22) {4}, kropelka (4), nawilżenie (4), nurt (3) 
{24} <8>, powódź {4} <15>, przepływ (4) <5>, strumień (5), upływ (10) {5} <3>, przypływ <5>, 
toń (3), wilgoć (14), wir <4>.

d. Brak wody (13) {6} <7>: pustynia (3) {6} <7>, suchość (6), wysuszenie (4). 
e. Powietrze i klimat (169) {103} <55>: aura (8), burza (15) {11}, błyskawica <4>, piorun (5) 

{5} <9>, chmura (3) {5} <3>, obłok (4) {5}, deszcz (17) {14} <6>, dym (5) {3} <12>, grad {3}, 
grom (3) <5>, huragan (3), klimat (5) [atmosferyczny], mgła {4}, para (4) [wodna], pogoda (20) 
{13} <6>, powietrze (38) {25} <5>, śnieg (10) {6}, tajfun (4), wiatr (25) {12} <5>.

f. Ogień (29) {38} <40>: ogień (15) {35} <25>, ognisko (10) <4>, płomień (4) <11>, pożar {3}. 
g. Zjawiska kosmiczne (35) {11} <0>: galaktyka (3), nów (14), orbita {3}, półksiężyc (3), świt 

(5), wszechświat (7) {4}, zmierzch (3) {4}. 

Wć (298) {143} <27>:
a. Minerały (78) {53} <16>: kamienny (5) {3} <3>, kryształowy (3), metaliczny (6), miedziany 

(4), mineralny (24), srebrny (10) {11} <5> [ze srebra], platynowy {11} <3>, złoty (23) {16} <5> [tc. 
ze złota], żelazny (4) {10}. 

b. Powierzchnia ziemi i jej ukształtowanie (13) {8} <0>: górski (5) {3}, plażowy (5), polny (3), 
skalny {5}. 

c. Woda i płyny w stanie ciekłym (97) {22} <0>: chłonny (7), lodowy (4), mokry (14) {4}, morski 
(33) {10}, na mokro (3), płynny (6), wilgotny (14), wodny (16) {8}. 

d. Brak wody (47) {6} <0>: sucho (6), suchy (30) {6}, sypki (6), wodoodporny (5). 
e. Powietrze i klimat (10) {9} <0>: deszczowy (5), powietrzny {6}, śnieżny {3}, wietrzny (5). 
*
g. Zjawiska kosmiczne (53) {45} <11>: globalny {3}, gwiezdny {13}, kosmiczny (10) {17} <4>, 

księżycowy (6) <3>, słoneczny (34) {7} <4>, przeciwsłoneczny (3), ziemski {5}. 
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Cć-Ps (249) {100} <102>:
*
*
c. Woda i płyny w stanie ciekłym (168) {75} <49>: gotować się (3) [wrzeć], kapać (3), kipieć <4>, 

lanie {4} [płynu], moczyć <4>, nasączyć (6), nawilżać (51) {3}, nawilżanie (5), nawilżyć (5), nur-
kować (4), nurkowanie (4), płynąć (3) {3} <8>, pływać (11) {19} <3>, pływanie (7) {4}, pogrążyć 
się {3}, popłynąć {5}, przelewać się <3>, przemoczyć (5), przesiąknąć <5>, sączyć się {3}, spływać 
(3) [płynąć w dół], tonąć (3) {9}, tryskać (6) {6}, upłynąć (5) {11}, upływać (4), wlać [coś, gdzieś] 
(8), wlewać <4>, wrzeć (9), wypłynąć (3) <7>, wypływać <5>, zalać (8) {5} <6>, zanurzyć (4), za-
nurzyć się (4), zwilżyć (4).

d. Brak wody (57) {0} <0>: osuszyć (5), przesuszyć (6), schnąć (3), suszenie (4), suszyć (11), 
wyschnąć (7), wysuszać (7), wysuszyć (10), wysychać (4). 

e. Powietrze i klimat (7) {7} <4>: padać {4} [opady deszczu], rozwiać (4), wiać (3) {3} <4>.
f. Ogień (17) {18} <49>: odpalać {10}, palenie <4> [bez palenia papierosów], palić (5) {8} <10> 

[bez palenia papierosów], palić się <9>, płonąć (3) <13>, podpalić <3>, spalić (5) <10>, zapalić (4). 

X. Przyroda ożywiona [1; 2; 3; 4] (14238) {7614} <5512>:

W tym łącznie: 
Oa (2930) {2001} <1024>; Pt (4918) {1526} <1508>; Zo-At (1941) {1081} <542>; Wć (1384) {844} 
<581>; Cć-Ps (3066) {2162} <1857>.

* * * * * *

1. Świat roślin [A, B] (1014) {218} <111>:

W tym łącznie: 
Oa (0) {0} <0>; Pt (823) {193} <100>; Zo-At (0) {0} <0>; Wć (187) {21} <4>; Cć-Ps (4) {4} <7>.

* * *

A. Substancje, części składowe, funkcje organizmu roślinnego (215) {71} <27>:

Pt (185) {60} <20>:
bukiet (7) {4}, drewno (3) {3}, grono (17) {12} <14>, jagoda (6), kiełek (3), kora (7), korzeń (9), 
liść (27) {25}, łyko (3), natka (4), owoc (58) {10} <6>, patyczek (4), pień {6}, płatek (7) [kwiatów], 
sok (16), włókno (8), ziarno (6). 

Wć (26) {7} <0>:
drewniany (9) {7}, owocowy (11), pełnoziarnisty (3), soczysty (3). 

Cć-Ps (4) {4} <7>:
kwitnąć (4) {4}, zaowocować <7>.

* * *

B. Rośliny, ich klasy i kompleksy (799) {147} <84>:

Pt (638) {133} <80>:
alga (10), aloes (4), avokado (4), banan (6) {6}, bawełna (5), bez (6) [rzecz.], bratek (4) [kwiat], 
brzoskwinia (10), brzoza (7), buk (5), burak (4) [warzywo], cytryna (16), czosnek (3), dąb (5), 
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dmuchawiec {11}, drożdże (4), drzewko (5) <3>, drzewo (42) {13} <10>, dynia <3>, dziurawiec 
(4), fasola (5), groch (4), groszek (5), gruszka (3), grzyb {8} <3>, grzybek <4>, choinka (18) {13}, 
jabłko (15) {4} <4>, jarzębina (4), jodła (3), kapusta (14), kartofel (3), kasztan (6) {3}, kasztano-
wiec (12), klon {3} <3>, kozik (3) [roślina], krwawnik (5), krzak (3) <3>, kwiat (43) {15}, kwiatek 
(5) {3} <6>, kwiatuszek (3) <3>, las (28) {16} <30>, lawenda (8), lipa (8) [drzewo], lubczyk (3), 
łąka (5) {4}, malina (6), marchewka (7), marihuana {4}, melisa (6), mięta (11), migdał (9) {3}, 
morela (3), nagietek (3), nektar <3>, olcha (5), ogórek (5), orzech (11), papirus (4), papryka {3}, 
pietruszka (5), pomarańcza (7), pomidor (4), roślina (12) {5}, róża (26) {11}, rumianek (16), ryż 
(4) {5}, siano (8), skrzyp (4) [roślina], słonecznik (3), soczewica (3), soja (6), sosna (6), szałwia (7), 
śliwka (5), świetlik (3) [roślina], trawa (8) [rośliny łąkowe], tymianek (3), warzywo (21) {3}, wierz-
ba (6), wiśnia (9), ziele (12), zioło (34), ziemniak (6) <5>.

Wć (161) {14} <4>:
bawełniany (25), brzoskwiniowy (9), cytrynowy (4), lawendowy (16), morelowy (4), kakaowy (5), 
kwiatowy (18), leśny (6) <4>, lniany (5), malinowy (4), orzechowy (4), pomarańczowy (15) {11}, 
pomidorowy (5) {3}, pszenny (4), roślinny (9), sosnowy (4), śliwkowy (4), wiśniowy (3), ziemnia-
czany (3), ziołowy (14). 

* * * * * * 

2. Świat ludzi rozumianych biologicznie i zwierząt [A, B, C, D] (3771) {2646} <1309>:

W tym łącznie: 
Oa (2885) {1971} <935>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (254) {104} <27>; Wć (546) {524} <331>; Cć-Ps 
(86) {47} <16>.

* * *

A. Ludzie dzieleni ze względu na wiek (bez wyraźnego zaznaczania ich związków społecznych, 
rodzinnych, erotycznych) (640) {703} <361>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Wskazani ogólnie – w sumie: (30) {47} <6>;
b. Dzieciństwo i młodość – w sumie: (493) {503} <237>;
c. Dorosłość i starość – w sumie: (117) {153} <118>].

Oa (261) {262} <110>:
a. Wskazani ogólnie (30) {47} <6>: rówieśniczka (3), rówieśnik (12) {10}, generacja (6) {3}, 

pokolenie (9) {31} <6>, pokoleniowy {3}. 
b. Dzieciństwo i młodość (213) {204} <101>: dzidziuś {3}, dzieciak (4) {18} <8>, dziecinka (3), 

dziecko (169) {137} <51>, junior (3) {6} <6>, maluch (4) [dziecko], mała (5) [rzecz.], mały {3} 
[rzecz.], młody (3) {4} [rzecz.], młodzież (13) {33} <32>, niemowlę (9), pociecha <4> [dziecko].

c. Dorosłość i starość (18) {11} <3>: dorosły (18) {11} [rzecz.], senior <3>.

Zo-At (42) {35} <10>:
*
b. Dzieciństwo i młodość (37) {27} <10>: dzieciństwo (30) {23} <6>, młodość (7) {4} <4>.
c. Dorosłość i starość (5) {8} <0>: dorosłość {4}, dojrzałość (5) {4}. 
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Wć (291) {367} <225>:
*
b. Dzieciństwo i młodość (206) {233} <110>: dziecięcy (10) {10} <3>, dziecinny (4) {5} <4>, 

młodszy (28) {26} <9>, młody (128) {143} <79>, młodzieżowy (10) {17}, młodziutki {3} <3>, 
najmłodszy (6) {16} <5>, nastoletni (10) {4} <4>, niedojrzały (5), od dziecka (5) {9} <3>.

c. Dorosłość i starość (85) {134} <115>: dorosły (20) {20} <4> [przym.], dojrzały (10) {9} <7>, 
najstarszy (3) {7} [o człowieku], podstarzały {4}, starszy (40) {43} <16> [nie taki młody], stary 
(12) {51} <86> [niemłody].

Cć-Ps (46) {39} <16>:
*
b. Dzieciństwo i młodość (37) {39} <16>: dojrzeć (9) {5} [do czegoś], dojrzewać (7) <4>, doj-

rzewanie (17) {19}, dorastać (4) {9} <8>, dorastanie {3}, dorosnąć {3} <4>.
c. Dorosłość i starość (9) {0} <0>: starzenie się (5), starzeć się (4). 

* * *

B. Podział ludzi ze względu na płeć i wiek (2242) {1362} <672>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Dziewczęta – w sumie: (887) {445} <88>;
b. Kobiety – w sumie: (344) {198} <134>;
c. Chłopcy – w sumie: (738) {457} <133>;
d. Mężczyźni – w sumie: (255) {254} <279>;
e. Płeć męska w wieku nieokreślonym – w sumie: (18) {8} <38>].

Oa (2153) {1306} <637>:
a. Dziewczęta (871) {437} <88>: dziewczę (41) {38} <3>, dziewczyna (739) {306} <27>, dziew-

czynka (24) {32} <7>, dziewka <5>, kobietka (5), laska (5) <25> [dziewczyna], nastolatka (29) 
{20}, osiemnastolatka (3), panienka (12) {15} <8>, panna (13) {20} <13>, piętnastolatka {3}, 
trzynastolatka {3}. 

b. Kobiety (312) {176} <112>: baba (10) <13>, babka {3} <10> [kobieta], kobieta (174) {112} 
<46>, miss (7) {5}, niewiasta {3} <10>, pani (121) {53} <33>. 

c. Chłopcy (727) {451} <130>: boy {3}, chłopaczek {3}, chłopak (532) {229} <78>, chłopczyk 
(4) <3>, chłopiec (171) {185} <29>, gnojek <4>, gówniarz <5>, młodzieniec {6} <4>, nastolatek 
(16) {25} <4>, superchłopak (4), szczeniak <3> [człowiek].

d. Mężczyźni (225) {234} <269>: chłop <12> [mężczyzna], facet (71) {52} <31>, jegomość <3>, 
mężczyzna (88) {71} <8>, mister {4} <40>, pan (66) {107} <175>.

e. Płeć męska w wieku nieokreślonym (18) {8} <38>: gnój <6> [człowiek], gostek <13> [facet], 
gościu <9> [mian.l.poj.; tc. gość], łebek <6> [tc. gość, typ – trochę pogardliwie], macho (8) {3}, typ 
(10) {5} <4> [człowiek].

Zo-At (8) {5} <0>:
*
b. Kobiety (8) {0} <0>: kobiecość (8). 
*
d. Mężczyźni (0) {5} <0>: męskość {5}. 

Wć (81) {51} <35>:
a. Dziewczęta (16) {8} <0>: dziewczęco (7), dziewczęcy (9) {8}. 
b. Kobiety (24) {22} <22>: babski (4) {4}, damski (7) {4} <3>, kobiecy (17) {8} <12>, żeński 

{6} <7>.
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c. Chłopcy (11) {6} <3>: chłopięcy {6}, młodzieńczy (11) <3>.
d. Mężczyźni (30) {15} <10>: męski (30) {15} <10>.

* * *

C. Podział ludzi ze względu na cechy wyglądu (395) {182} <64>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Uroda i seksualność ogólnie – w sumie: (204) {99} <20>;
b. Kolor włosów – w sumie: (48) {15} <14>;
c. Rasa biologiczna – w sumie: (0) {22} <12>;
d. Tusza – w sumie: (143) {46} <18>].

Oa (49) {36} <11>:
a. Uroda i seksualność ogólnie (9) {15} <0>: piękność (9) {4} [kobieta], przystojniak {11}. 
b. Kolor włosów (40) {15} <8>: blondyn (16) {7} <4>, blondynka (13) {4}, brunetka (3), bru-

net (5) {4}, łysy <4> [przym.], ruda (3) [rzecz.].
c. Rasa biologiczna (0) {6} <3>: czarny <3> [rzecz..], Murzyn {6}. 

Zo-At (189) {53} <17>:
a. Uroda i seksualność ogólnie (134) {34} <17>: postawa (7) [ciała], prezencja <3>, rasa (3) <5> 

[jakość], seksappeal (5) {3}, uroda (81) {15} <4>, wzrost (38) {16} <5> [wysokość kogoś].
b. Kolor włosów (5) {0} <0>: blond (5) [rzecz.; dop.l.poj. -u].
*
d. Tusza (50) {19} <0>: fi gura (18) {7}, nadwaga (4) {5}, niedowaga {3}, otyłość (4), sylwetka 

(24) {4}. 

Wć (117) {85} <36>:
a. Uroda i seksualność ogólnie (61) {50} <3>: najprzystojniejszy (3), pociągający {4} <3>, przy-

stojniejszy (3), przystojny (25) {26}, seksownie (3), seksowny (11) {9}, sexy (8) [ndm.], zmysłowy 
(8) {3}, superprzystojny {3}, urodziwy {5}. 

b. Kolor włosów (3) {0} <6>: rudowłosy (3), siwy <6>. 
c. Rasa biologiczna (0) {16} <9>: biały {8} <3> [rasa], czarnoskóry {8}, skośnooki <6>.
d. Tusza (53) {19} <18>: chudy (6) [o człowieku – z niedowagą], gruby (10) {8} <7> [o człowie-

ku – z nadwagą], smukły (4), szczupły (14) {4} [niegruby], zgrabnie (5) <7>, zgrabny (9) {4} <4>, 
zwiewny (5) {3}. 

Cć-Ps (40) {8} <0>:
*
*
*
d. Tusza (40) {8} <0>: chudnąć (5), odchudzanie (3), odchudzać (7), odchudzać się (3), przytyć 

(9) {4}, schudnąć (13) {4}. 

* * *

D. Zwierzęta i inne stworzenia (494) {396} <212>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Ogólnie – w sumie: (99) {66} <32>;
b. Ssaki – w sumie: (203) {148} <123>;
c. Ptaki – w sumie: (46) {39} <0>;
d. Ryby – w sumie: (42) {69} <16>;
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e. Gady, płazy – w sumie: (35) {9} <6>;
f. Owady – w sumie: (17) {20} <20>;
g. Drobnoustroje – w sumie: (45) {14} <0>;
h. Istoty ludzkie/zwierzęce fantastyczne lub rzadkie – w sumie: (7) {31} <15>].

Oa (422) {364} <177>:
a. Ogólnie (66) {42} <14>: bydło <3>, czworonóg (6), stado <4>, zwierzak (18) {3}, zwierzątko 

(5), zwierzę (37) {39} <7>.
b. Ssaki (180) {145} <106>: baran <3>, byk {4} <3>, kot (24) {12} <8>, koza (8), kozioł <12>, 

krowa (6) <4>, konik (3) [mały koń], koń (26) {9}, kundel <6>, lew (3) {5} [zwierzę], lis {14}, 
lwiątko {3}, małpa {4}, mysz (3), myszka (6) {8}, niedźwiedź {3}, nietoperz {4}, orka (20) [zwie-
rzę], owca {4} <3>, pies (48) {39} <27>, piesek (6) <8>, psiak {3}, słoń {9}, sowa (17), suczka {3}, 
suka <4>, świnia {4} <6> [zwierzę], świnka (3), tygrys (3) {5} <3>, tygrysek <3>, wielbłąd <3>, 
wieloryb (4) {3}, wilk {3} <13>, zając {4}. 

c. Ptaki (46) {39} <0>: bocian {4}, gołąb {5}, kruk {6}, kura (5), kurczak (15) {10}, orzeł (4), 
papuga (3), pingwin {5}, ptak (19) {6}, sokół {3}. 

d. Ryby (42) {69} <16>: karp (5), łosoś {6}, ośmiornica {4}, rekin {3} [ryba], ryba (29) {48} 
<13>, rybka (8) {8} <3>.

e. Gady, płazy (35) {9} <6>: gad {4}, wąż (8) {5} <6>, żółw (17), żółwik (7), żaba (3). 
f. Owady (17) {15} <20>: biedroneczka (3), insekt <3>, motyl (5), mrówka {6}, mucha {6}, osa 

(5) {3}, pająk <3>, pijawka <3>, pszczoła (4), robactwo <3>, robak <5>, żuczek <3>.
g. Drobnoustroje (29) {14} <0>: bakcyl {3}, bakteria (17) {3}, drobnoustrój (4), wirus (5) {8}, 

pierwotniak (3). 
h. Istoty ludzkie/zwierzęce fantastyczne lub rzadkie (7) {31} <15>: androgen (3), bestia <7>, di-

nozaur {7}, kosmita {7}, smok (4) {8} <8>, superman {9}. 

Zo-At (15) {11} <0>:
a. Ogólnie (15) {6} <0>: dzikość (4), zoo (11) {6}. 
*
*
*
*
f. Owady (0) {5} <0>: mrowisko {5}. 

Wć (57) {21} <35>:
a. Ogólnie (18) {18} <18>: drapieżny (3) {4}, dziki (8) {14} <15> [przym.], stadny <3>, zoolo-

giczny (3), zwierzęcy (4). 
b. Ssaki (23) {3} <17>: konno (6), konny (6) {3}, koński (8), psi (3) <7> [ut. od pies], świński 

<3>, wilczy <7>.
*
*
*
*
g. Drobnoustroje (16) {0} <0>: antybakteryjnie (6), antybakteryjny (5), bakteryjny (5). 

* * * * * *

3. Ciało i jego funkcje [A, B, C, D, E] (7229) {3150} <2807>: 

W tym łącznie: 
Oa (37) {25} <89>; Pt (4094) {1333} <1408>; Zo-At (1509) {871} <462>; Wć (632) {295} <239>; 
Cć-Ps (957) {626} <609>.



256

* * *

A. Związki i substancje organiczne (309) {20} <9>:

Pt (245) {12} <5>:
adrenalina (7) {3} <5>, alantoina (6), białko (18), błonnik (6), cholesterol (3), enzym (3), glukoza 
(3), hormon (20), keratyna (4), koenzym (19), kofeina (4), kolagen (6), kolastyna (4), łój (5), pig-
ment (4), proteina (5), prowitamina (7), rodnik (3), sukralfat (3) [rodzaj polisaharydu], testosteron 
{3}, tłuszcz (25) {6}, tłuszczyk (4), węglowodan (4), witamina (82). 

Wć (61) {8} <4>:
beztłuszczowy (4), chudy (4) [bez tłuszczu], hormonalny (9) {8}, półtłusty (3), tłusty (25) <4>, 
tłuszczowy (9), witaminowy (4), witaminowo-mineralny (3). 

Cć-Ps (3) {0} <0>: 
przetłuszczać się (3). 

* * *

B. Budowa ciała (3973) {1334} <1406>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Podstawowe elementy budowy istot żywych – w sumie: (205) {70} <46>;
b. Wydzieliny i odchody ludzkie i zwierzęce – w sumie: (188) {124} <212>;
c. Wydzieliny specyfi cznie zwierzęce – w sumie: (47) {13} <7>;
d. Części i fragmenty ciała istot żywych swoiste dla różnych istot – w sumie: (2399) {751} <786>;
e. Części i fragmenty ciała postrzegane jako specyfi cznie ludzkie – w sumie: (1009) {340} <226>;
f. Części i fragmenty ciała postrzegane jako specyfi cznie zwierzęce (125) {36} <129>].

Pt (3803) {1297} <1369>:
a. Podstawowe elementy budowy istot żywych (196) {70} <46>: ciało (156) {59} <46>, błona (9), 

gen {4}, komórka (22) {7} [element ciała lub organizacji], tkanka (9). 
b. Wydzieliny i odchody ludzkie i zwierzęce (121) {100} <191>: glut <5>, gówno {6} <88>, krew 

(41) {24} <49>, kupa <6> [kał], łajno <4>, łza (22) {30} <9>, mleko (20) {7}, mocz {4} <4>, nasie-
nie (4) {11} [sperma], odchody <3>, pot (8) {7} <5>, shit <4> [tc. gówno], sperma <4>, stolec <7> 
[kał], szczyny <3>, ślina (5), śluz (8) {7}, wydzielina (13) {4}. 

c. Wydzieliny specyfi cznie zwierzęce (39) {13} <7>: perła (3) {3}, wosk (15) {6}, żółtko (4), jad 
<7>, miód (17) {4} [substancja].

d. Części i fragmenty ciała istot żywych swoiste dla różnych istot (2362) {744} <783>: blizna (7), 
broda (19) {3} <3>, brodawka {3}, brzuch (26) {14} <3>, brzuszek (18), cewka moczowa {4}, 
chuj <128>, chujek <10>, cipa <12>, cipka <4>, czaszka <10>, członek (3) {13} [członek męski], 
członek {3} [kończyna], czoło (21) {8} <7>, dupa {5} <60>, dupsko <9>, dziąsło (7), fl ak <7> [ele-
ment wnętrzności], gardło (8) {8} <17>, głowa (187) {69} <87>, główka <5> [mała głowa], gruczoł 
(12) {6}, grzbiet (5) {3}, jaja <9> [jądra męskie], jądro (4) {11} [męskie], język (10) {4} <8>, kark 
(9) {6} <6>, kącik (8) [oka lub ust], klatka piersiowa (10), kolano (37) {18} <14>, kosmyk (10), 
kostka (9) [u nogi], kość (7) {5} <5>, kręgosłup (31) {3}, kutas <6>, łopatka (4) [część ciała], łydka 
(5), macica (7) {3}, mięsień (66) {9} <3>, moszna {3}, mózg (11) {12} <43>, naczynie (4) {3} 
[krwionośne/wieńcowe], naczynko (5) [krwionośne], naplet <9>, napletek {7} <29>, narząd (13) 
{5}, nasieniowód {3}, naskórek (20), nerka (4), noga (116) {36} <18>, nos (43) {21} <22>, nosek 
(3), oczko (3) <3>, oko (255) {95} <69>, organ <5>, organizm (100) {13} <4>, owłosienie (10) {3}, 
pacha (9), penis {17} <4>, pęcherz (3), piegi (25), pieprzyk (7), piersi (13) {7} [część tułowia], pierś 
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(20) {27}, pizda <17>, plecy (31) {7} <15>, plemnik {8}, pochwa (29) {9}, podniebienie {4}, por 
(9) [skóry], pośladek (12), powieka (54), przewód pokarmowy (3), przyzębie (3), receptor {3} 
[nerwowy], rzęsa (46) [u powieki], serce (122) {110} <48>, serduszko (9) {6}, siurek <4>, skóra 
(242) {25} <9>, skórka (16) <3>, spojówka (10), staw (4) [część ciała], sutek (4), szczęka {4} <4>, 
szyja (38) {7} <5>, tęczówka (5), tułów (13), tyłek {3} <4>, ucho (29) {37} <54>, udo (12) {3}, 
uszko {3} [małe ucho], wątroba (3) <4>, włos (390) {40} <35>, włosek (19), zarost (3) {6}, ząb (41) 
{9} <23>, źrenica (3), żebro (3), żołądek (15) {3} <3>, żołądź {4}, żyła {3} <5>.

e. Części i fragmenty ciała postrzegane jako specyfi cznie ludzkie (991) {340} <217>: barki (7), 
biodro (17) {5}, biust (9) {14}, błona dziewicza (7) {5}, brew (29), buzia (10) {4} <4>, buźka (3), 
cera (80) {4} [kolor skóry], dekolt (19) {3}, dłoń (52) {24} <8>, gęba {4} <16>, gęsia skórka {3}, 
karnacja (11), kciuk (3) {7}, łepetyna <4>, łono {3}, łokieć (9) {4}, nadgarstek (3), oblicze (3) {8} 
<28>, palec (41) {11} <17>, paluszek (3), pała <5> [głowa], pas (8), paznokieć (52), pępek (5) {3}, 
pięść (4) {5} <5>, pięta (9) {3}, pióra <6> [długie włosy], podbródek (4), przedramię (3), pupa (4), 
ramię (69) {19} <6>, rączka {4}, ręka (139) {96} <65>, stopa (50) {18} [część ciała], talia (10), 
twarz (149) {50} <44>, twarzyczka <3>, usta (70) {23} <22>, warga (14) {6} <3>, policzek (17) 
{4}, rysy {3} [twarzy], skronie (6), cellulit/cellulitis (6), krostka (3), pryszcz (9) {4} [na skórze], 
przebarwienie (9), rozstęp (5) [niedoskonałość ciała], siniak {3}, wyprysk (16), zmarszczka (10), 
znamię (9) <3>, żylak (5). 

f. Części i fragmenty ciała postrzegane jako specyfi cznie zwierzęce (94) {30} <125>: kieł <3>, 
łapa (3) <16>, morda {3} <21>, pysk <5>, ryj <23> [gęba], zad <3>, dziób (3), futro {4}, grzywa 
(4), jajko (12) {3}, jajo (3) {4}, kopyto (6), kudły <3>, łeb (4) <30>, nozdrze (3), ogon (11) {3} <6>, 
pazur <3>, pazurek (3), piórko (3), pióro (4 ) [ptaka], rożek (3), róg {3} <4> [zwierzęcy], sierść (3), 
skrzydełko (12), skrzydło (11) {10} <8>, wełna (6). 

Zo-At (20) {5} <3>:
*
b. Wydzieliny i odchody ludzkie i zwierzęce (12) {5} <3>: krążenie (9) [krwi], puls {5} <3>, tętno 

(3). 
*
*
*
f. Części i fragmenty ciała postrzegane jako specyfi cznie zwierzęce (8) {0} <0>: puszystość (8). 

Wć (114) {26} <31>:
a. Podstawowe elementy budowy istot żywych (9) {0} <0>: genetycznie (5), genetyczny (4). 
b. Wydzieliny i odchody ludzkie i zwierzęce (19) {13} <15>: hemolityczny {3}, krwawy {4} <8>, 

krwionośny (4) {3}, krwisty <3>, łojowy (6), mleczny (5), serologiczny {3}, spocony <4>, śluzowy 
(4). 

c. Wydzieliny specyfi cznie zwierzęce (8) {0} <0>: perłowy (8). 
d. Części i fragmenty ciała istot żywych swoiste dla różnych istot (37) {7} <3>: analny <3>, ana-

tomiczny (3), dopochwowy (4), mięśniowy (3), umięśniony (3), nożny (5) {3}, owłosiony (3), serco-
wy (10) {4}, skórny (3), żołądkowy (3). 

e. Części i fragmenty ciała postrzegane jako specyfi cznie ludzkie (18) {0} <9>: brwiowy (5), łono-
wy (4), paznokciowy (3), ręcznie <3>, ręczny <6>, ustny (3), własnoręcznie (3). 

f. Części i fragmenty ciała postrzegane jako specyfi cznie zwierzęce (23) {6} <4>: jajowy (4) {3}, 
puchowy {3}, puszysty (5), rogaty <4>, wełniany (11), zrogowaciały (3). 

Cć-Ps (36) {6} <3>:
*
b. Wydzieliny i odchody ludzkie i zwierzęce (36) {6} <3>: krwawienie (29), krwawić (4) <3>, 

pocenie się {3}, pocić się (3) {3}. 
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* * *

C. Funkcje organizmu ludzi i zwierząt (1455) {1186} <746>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Życie – w sumie: (663) {572} <350>;
b. Żywotność – w sumie: (91) {28} <26>;
c. Śmierć i rozkład – w sumie: (98) {101} <233>;
d. Kondycja – w sumie: (59) {28} <7>;
e. Zmęczenie – w sumie: (45) {38} <16>;
f. Oddychanie – w sumie: (75) {27} <20>;
g. Zasypianie, spanie, budzenie się – w sumie: (136) {109} <42>;
h. Płodność, ciąża, poród, rodzenie się – w sumie: (288) {283} <52>].

Oa (29) {17} <46>:
a. Życie (8) {11} <20>: istota (8) {7} <5> [stworzenie], osobnik <11>, stwór {4} <4>.
*
c. Śmierć i rozkład (8) {0} <19>: nieżyjący <3>, śmiertelnik <3>, zmarły (5), trup (3) <13>.
*
*
*
*
h. Płodność, ciąża, poród, rodzenie się (13) {6} <7>: dziewica (10) {3} <7>, płód (3) {3}. 

Pt (0) {0} <28>:
*
*
c. Śmierć i rozkład (0) {0} <28>: ścierwo <13> [tu zwykle – ktoś lub coś bezwartościowe], zgni-

lizna <3>, zwłoki <12>.

Zo-At (809) {579} <314>:
a. Życie (432) {330} <191>: ożywienie (4), przeżycie (5) {5} [zespół czynności, przetrwanie], 

zmartwychwstanie {3}, życie (423) {319} <185>, żywot {3} <6>.
b. Żywotność (11) {3} <0>: odświeżenie (4), regeneracja (4), świeżość (3) {3}. 
c. Śmierć i rozkład (38) {44} <88>: agonia <5>, śmierć (38) {44} <80>, zgon <3>.
d. Kondycja (56) {28} <7>: forma (11) {14} <3> [samopoczucie], kondycha {4}, kondycja (17) 

{4} <4>, samopoczucie (25) {6}, wigor (3). 
e. Zmęczenie (12) {11} <0>: zmęczenie (8) {11}, znużenie (4). 
f. Oddychanie (40) {11} <10>: dech (4) {6} <4>, oddech (19) {5} <6>, wdech (4), westchnienie 

(4), wydech (9). 
g. Zasypianie, spanie, budzenie się (44) {56} <13>: pobudka (3) {3} [budzenie kogoś], sen (38) 

{53} <13>, senność (3). 
h. Płodność, ciąża, poród, rodzenie się (176) {96} <5>: ciąża (33) {28}, cykl (5) {4} [euf. mie-

siączki], dziewictwo (3), menstruacja (7), miesiączka (69) {21}, narodziny {8} <5>, okres (20) {3} 
[miesiączka], owulacja {5}, płeć (15) {16}, płodność {3}, poród (5) {5}, urodzenie (10) {16}, za-
płodnienie (6) {3}, zajście w ciążę (3). 

Wć (212) {167} <119>:
a. Życie (49) {77} <60>: biologiczny (3), fi zjologiczny (6), nieśmiertelny (3) {4} <4>, życiowy 

(18) {18} <6>, żywcem <5>, żywo (6) {35} <31> [szybko, energicznie, żwawo], żywy (13) {20} 
<14>.
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b. Żywotność (48) {25} <23>: najświeższy {4}, świeżo (14) {3} <6>, świeży (34) {18} <17>. 
c. Śmierć i rozkład (22) {5} <29>: śmiertelnie (5) {5}, śmiertelny (5) <4>, martwy (9) <18>, 

nieświeży (3), zgniły <7>.
d. Kondycja (3) {0} <0>: raźniej (3) [pod względem samopoczucia].
e. Zmęczenie (30) {18} <7>: zmęczony (30) {18} <7>.
f. Oddychanie (7) {0} <0>: na wdechu (4), oddechowy (3). 
g. Zasypianie, spanie, budzenie się (4) {5} <0>: nasenny (4), senny {5}. 
h. Płodność, ciąża, poród, rodzenie się (49) {37} <0>: ciążowy {3}, dziewiczy (7) {5}, miesiącz-

kowy (13), płciowy (15) {16}, płodny {7}, rodny (5), wrodzony (9) {6}. 

Cć-Ps (405) {423} <239>:
a. Życie (174) {154} <79>: ożywiać (4), ożywić (5), przeżyć (34) {38} <7>, przeżywać (29) {36}, 

przeżywanie (5), żyć (97) {80} <72>.
b. Żywotność (32) {0} <3>: regenerować (12), odrastać (4), odświeżać (8), odświeżyć (5) <3>, 

orzeźwiać (3). 
c. Śmierć i rozkład (30) {52} <69>: gnić <7>, obumrzeć (3), umierać (9) {13} <14>, umrzeć (10) 

{9} <30>, zamrzeć (3), zdechnąć <10>, zdychać <5>, zemrzeć (5) {30} <3>. 
*
e. Zmęczenie (3) {9} <9>: męczyć się <3> [odczuwać zmęczenie], męczyć (3) {9} <6> [związane 

ze zmęczeniem].
f. Oddychanie (28) {16} <10>: chrapać <3>, dmuchać {4}, nadmuchiwać {3}, oddychać (7), 

oddychanie (7), rzęzić <4>, wdychać (4), wzdychać (3) {9} <3>, wykrztusić (3), zapierać dech 
(4). 

g. Zasypianie, spanie, budzenie się (88) {48} <29>: budzić (3) [ze snu], budzić się (3) {8}, czuwać 
(4) <3>, obudzić (7) {7}, obudzić się (9) {4} <7>, rozbudzić (3), spać (34) {19} <16>, spanie (3), 
śnić (5) {4}, śnić się (5) {3} <3>, zasnąć (5) {3}, zaspać (4), zasypiać (3). 

h. Płodność, ciąża, poród, rodzenie się (50) {144} <40>: miesiączkować (7), narodzić się (3) {8} 
<4>, płodzić <3>, przyjść na świat {6}, rodzić (4) {3} <5>, rodzić się (3) {15}, spłodzić {3} <6>, 
urodzić (8) {84} <5>, urodzić się (15) {17} <12>, zalęgnąć się <5>, zachodzić w ciążę (5), zajść 
w ciążę (5) {8}. 

* * *

D. Zdrowie i choroba (613) {175} <104>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Zdrowie i odporność – w sumie: (139) {40} <28>;
b. Choroba i okaleczenie – ogólnie – w sumie: (306) {84} <70>;
c. Konkretne choroby somatyczne, ich objawy, uszkodzenia ciała – w sumie: (168) {51} <6>].

Oa (8) {8} <40>:
*
b. Choroba i okaleczenie – ogólnie (8) {8} <40>: chora (3) [rzecz.], chory (5) {5} <40> [rzecz.], 

niepełnosprawny {3} [rzecz.].

Zo-At (367) {99} <40>:
a. Zdrowie i odporność (48) {24} <13>: odporność (7), zdrowie (41) {24} <9>, zdrówko <4>.
b. Choroba i okaleczenie – ogólnie (186) {47} <24>: choroba (83) {29} <14>, dolegliwość (22) 

{4}, gorączka (3) {5}, infekcja (15), obrzęk (9), odczyn (4), okaleczenie <3>, osłabienie (3) [stan], 
otarcie (3) [ranka], przypadłość (3), rana (8) {9}, schorzenie (6), wstrząs (5) [stan chorobowy – zwy-
kle wskutek wypadku], zakażenie (9), zapalenie (13), zaraza <7>.
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c. Konkretne choroby somatyczne, ich objawy, uszkodzenia ciała (133) {28} <3>: alergia (3), 
anoreksja (12), bulimia (8), bezsenność (4) {4}, cienie pod oczami (3), cukrzyca (3), grypa (3), 
HIV (4) {3}, jęczmień (6) [choroba], katar (8), kontuzja {4}, miażdżyca (4), nieprzytomność {3}, 
nowotwór (4), oparzenie (8), próchnica (3), przeziębienie (10), rak (6) {8} [choroba], syf <3> [tylko 
jako choroba], toksoplazmoza (11) [choroba], trądzik (5), uczulenie (3), upławy (5), uraz (6) {3} 
[fi zyczny], wypieki {3} [na twarzy], zawroty głowy (7) [choroba], zaczerwienienie (7). 

Wć (175) {61} <24>:
a. Zdrowie i odporność (81) {12} <15>: odpornościowy (4), zdrowo (11) <11>, zdrowszy (6), 

zdrowy (60) {12} <4>. 
b. Choroba i okaleczenie – ogólnie (72) {29} <6>: chorobliwie (3), chorobliwy (3) <3>, chorobo-

twórczy (3), chorobowy (3), chory (21) {14} [przym.], inwalidzki {4}, niepełnosprawny (3) {5} 
[przym.], niezdrowo (5), niezdrowy (5) {3}, patologiczny <3>, podatny (7) [na choroby], przeciw-
zapalny (3), upośledzony {3}, zapalny (16). 

c. Konkretne choroby somatyczne, ich objawy, uszkodzenia ciała (22) {20} <3>: blady (8), niemy 
{3} <3> [przym.], nieprzytomny {4}, niewidomy {5} [przym.], ślepo {3}, ślepy (4) {5}, trądzikowy 
(3), weneryczny (4), zaczerwieniony (3). 

Cć-Ps (63) {7} <0>:
a. Zdrowie i odporność (10) {4} <0>: dojść do siebie {4}, uodpornić (5), wyzdrowieć (5). 
b. Choroba i okaleczenie – ogólnie (40) {0} <0>: chorować (9), rozchorować się (3), spuchnąć 

(3), zachorować (4), zakazić (4), zarazić (5), zarazić się (8), zarażać (4). 
c. Konkretne choroby somatyczne, ich objawy, uszkodzenia ciała (13) {3} <0>: spierzchnąć (4), 

zemdleć (3), zblednąć (3), złamać (3) {3} [nogę, rękę, itd.; tj. o uszkodzeniu ciała].

* * *

E. Czynności i funkcje organizmu ludzi i zwierząt (po części intencjonalne) (879) {435} <542>: 

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Jedzenie – w sumie: (168) {70} <85>;
b. Karmienie – w sumie: (81) {0} <0>;
c. Picie (bez picia alkoholu) – w sumie: (49) {43} <44>;
d. Procesy i czynności towarzyszące jedzeniu – w sumie: (28) {16} <44>;
e. Zwracanie – w sumie: (13) {0} <35>;
f. Wydalanie – w sumie: (3) {0} <35>;
g. Uprawianie seksu – w sumie: (487) {277} <174>;
h. Wydawanie odgłosów – w sumie: (50) {29} <125>].

Oa (0) {0} <3>:
a. Jedzenie (0) {0} <3>: kanibal <3>.

Pt (46) {24} <6>:
a. Jedzenie (16) {12} <0>: jedzenie (16) {7} [coś do jedzenia], jedzonko {5}. 
b. Karmienie (14) {0} <0>: pokarm (4), żywność (5), pożywienie (5). 
c. Picie (bez picia alkoholu) (16) {12} <3>: napój (16) {12} <3>.
*
e. Zwracanie (0) {0} <3>: rzygi <3>.

Zo-At (313) {188} <105>: 
a. Jedzenie (9) {0} <3>: kanibalizm <3>, zjedzenie (9). 
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*
c. Picie (bez picia alkoholu) (0) {0} <6>: wypicie <6>.
d. Procesy i czynności towarzyszące jedzeniu (10) {3} <6>: kąsek (7) {3} <6>, łyk (3). 
e. Zwracanie (9) {0} <0>: mdłości (4), wymioty (5). 
f. Wydalanie (3) {0} <3>: biegunka (3), piardy <3> [tc. pierdy].
g. Uprawianie seksu (275) {178} <38>: buziak (5), całus {4}, erekcja {7}, masturbacja (7) {4}, 

objęcia {5}, orgazm (3) {11} <13>, petting (3) {6} [technika seksualna], pierwszy raz (12) {17} <3> 
[pierwszy stosunek], pieszczota (12) {17}, pocałunek (109) {30}, seks (69) {22} <22>, stosunek (14) 
{8} [akt płciowy], współżycie (23) {23} [uprawianie seksu], wzwód {5}, wytrysk (8) {10}, zbliżenie 
(7) {5} [stosunek płciowy], zmysły (3) {4}. 

h. Wydawanie odgłosów (7) {7} <49>: bełkot <3>, jęk <3>, krzyk (7) {3} <13>, okrzyk {4} <3>, 
ryk <5>, wrzask <10>, pisk <5>, pojękiwanie <3>, zawodzenie <4> [głos].

Wć (70) {33} <61>: 
a. Jedzenie (0) {3} <0>: spożywczy {3}. 
b. Karmienie (35) {0} <0>: kaloryczny (9), odżywczy (19), pożywny (4), pokarmowy (3). 
*
d. Procesy i czynności towarzyszące jedzeniu (3) {0} <0>: ciężkostrawny (3). 
*
*
g. Uprawianie seksu (32) {30} <61>: erogenny {4}, erotyczny (15) {8}, lubieżny <3>, seksualny 

(17) {15} <8>, jebany <28> [ekspresywne określ. negatywne], pierdolony <22> [ekspr.], z języcz-
kiem {3} [o pocałunku, całowaniu].

Cć-Ps (450) {190} <367>:
a. Jedzenie (143) {55} <79>: jadać (7), jedzenie (27) {3} <6> [czynność], jeść (64) {26} <26>, 

konsumować {3} [jeść], objadać się (3), odżywiać się (6) {4}, odżywianie się (6), pożreć <5>, spo-
żywać (4), wpierdalać [coś] <4> [jeść], zeżreć <4>, zjadać (4) <4>, zjeść (22) {19} <25>, żreć <5>.

b. Karmienie (32) {0} <0>: karmić (8), częstować (3), odżywiać (4), odżywianie (7), odżywić (5), 
żywienie (5). 

c. Picie (bez picia alkoholu) (33) {31} <35>: drink <3> [czas. ang.], napić się {3}, picie (4) {5} 
[wyjąwszy alkohol], pić (19) {17} <20>, pijać {3}, popić (4), popijać {3}, wypić (6) <12>.

d. Procesy i czynności towarzyszące jedzeniu (15) {13} <38>: gryźć {3} <4> [zębami], lizać 
<10>, łykać <3>, obgryzać (3), pluć {3} <7>, połknąć {3}, przełknąć {4}, ssanie (7), trawić <5> 
[przyswajać, akceptować], ugryźć <3>, wyssać <3>, żuć <3>, żucie (5). 

e. Zwracanie (4) {0} <32>: rzyganie <10>, rzygać <16>, rzygnąć <3>, wymiotować (4), wyrzy-
gać <3>. 

f. Wydalanie (0) {0} <32>: srać <12>, zesrać się <5>, pierdzieć <3>, sikać <12>.
g. Uprawianie seksu (180) {69} <75>: całowanie (33) {4}, całować (50) {18} <3>, całować się 

(28) {13}, jebać <17> [kopulować], obciągać <4> [czynność seks.], obejmować (9) {7} [rękami 
w pieszczotliwym geście], objąć (5) [rękami w pieszczotliwym geście], pieprzyć <7> [kopulować], 
pierdolić <7> [kopulować], pierdolić się <3> [onanizować się], pieścić {3}, pocałować (24) {6} <6>, 
przespać się [z kimś] {3} [odbyć z nim stosunek], przytulać (5), przytulać się (10) {5}, przytulić (8) 
{3}, ruchać <11> [kopulować – akcja męska], ruchanie <4> [kopulowanie], rżnąć <4> [kopulować 
– akcja męska], walenie konia <3>, walić konia <6> [onanizować się], współżyć (8) {7} <0> [upra-
wiać seks].

h. Wydawanie odgłosów (43) {22} <76>: charczeć <3>, gwizdać {3}, krzyknąć (10) {4}, krzy-
czeć (21) {12} <29>, piać <3>, piszczeć <5>, ryczeć {3} <13>, skrzeczeć <3>, szczekać (3), wrzesz-
czeć (6) <6>, wycie <3>, wyć (3) <11>.
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* * * * * *

4. Poruszanie się istoty żywej [A, B] (2224) {1600} <1285>:

W tym łącznie: 
Oa (8) {5} <0>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (178) {106} <53>; Wć (19) {4} <7>; Cć-Ps (2019) {1485} 
<1225>.

* * *

A. Ruchy (1183) {975} <768>:

Główne podkategorie tematyczne:
a. Ruchy polegające na mniejszym przesunięciu lub geście – w sumie: (222) {120} <70>;
b. Bezruch lub dążenie do niego – w sumie: (140) {64} <57>;
c. Ruchy polegające na wyraźnym przesuwaniu się w przestrzeni – w sumie: (770) {705} <586>;
d. Stopniowy ruch na linii wertykalnej – w sumie: (13) {26} <14>;
e. Loty naturalne – w sumie: (38) {60} <41>].

Oa (8) {5} <0>:
*
*
c. Ruchy polegające na wyraźnym przesuwaniu się w przestrzeni (8) {5} <0>: pieszy (4) [rzecz.], 

przechodzień (4) {5}. 

Zo-At (129) {85} <47>:
a. Ruchy polegające na mniejszym przesunięciu lub geście (84) {48} <31>: gest (8) {9} <4>, krok 

(56) {39} <27>, przysiad (3), rozkrok (6), siadanie (3), siedzenie (3) [czynność], skłon (5). 
*
c. Ruchy polegające na wyraźnym przesuwaniu się w przestrzeni (37) {28} <13>: bieg (7) {4} 

[szybkie chodzenie], pójście {4}, przejście (5) {5} <3> [czynność], wejście (6) {8} <10> [czynność], 
wyjście (19) {7} [czynność lub okoliczność związana z wychodzeniem].

*
e. Loty naturalne (8) {9} <3>: skok (8) {9} <3>.

Wć (13) {4} <7>:
a. Ruchy polegające na mniejszym przesunięciu lub geście (10) {0} <0>: ruchliwy (5), siedzący 

(5) [przym.].
*
c. Ruchy polegające na wyraźnym przesuwaniu się w przestrzeni (3) {0} <0>: pieszo (3). 
*
e. Loty naturalne (0) {4} <7>: skoczny {4} <7>.

Cć-Ps (1033) {881} <714>:
a. Ruchy polegające na mniejszym przesunięciu lub geście (128) {72} <39>: cisnąć się (3), garbić 

się (5), kierować się (10) {5} <7>, miotać się {3}, odstępować {4} <3>, odwracać się (4), odwrócić 
się (5), pchać się <3>, pochylić (7), posiedzieć {5}, posunąć się (4) <5>, przeciągnąć się <3>, przy-
siąść {3}, skulić (3), ugiąć (8), uginać (3), usiąść (25) {13} <4>, wsiadać (4) {10}, wsiąść (5), wstać 
(12) {6}, wstawać (8) {9} <11>, wstąpić (6) {4}, wstępować {3}, wypiąć (3) [do przodu, do góry], 
wyrwać się (3), wysiadać (4), wysiąść {4}, zasiąść {3} <3>, zgiąć (3), zginać (3). 
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b. Bezruch lub dążenie do niego (140) {64} <57>: kłaść się (4), położyć się (12), siadać (8) {14} 
<5>, siedzieć (91) {44} <49>, ułożyć się (3) {3} <3>, ustawiać się (4), ustawić się (4), wylegiwać się 
(4), wystawać (10) {3}. 

c. Ruchy polegające na wyraźnym przesuwaniu się w przestrzeni (722) {672} <573>: biec/biegnąć 
(13) {10} <4>, biegać (13) {10} <11>, bieganie (4), brnąć <3>, chodzenie (9) {4}, chodzić (92) {74} 
<55>, dobiec <3>, dobiegać {5}, dobrnąć <4>, dochodzić (16) {9} <22>, dojść (8) {23} <27>, gnać 
(4), iść (104) {64} <45>, łazić {4}, nadejść {3} [przyjść – dosłownie], nadchodzić {3} [dosłownie], 
odchodzić (13) {9} <9>, odejść (13) {33} <19>, pałętać się <3> [chodzić], pobiec (3) {5}, podbiec 
{3}, podchodzić (11) {14} <13>, podejść (19) {16} <8> [przybliżyć się idąc], pójść (92) {42} <57>, 
przebrnąć <6>, przechodzić (15) {22} <19>, przejść (34) {30} <55>, przejść się (4), przekraczać (9) 
{10}, przekroczyć (7) {7}, przychodzić (29) {38} <22> [zmieniać miejsce przebywania], przyjść (29) 
{62} <31> [zmienić miejsce przebywania], rozejść się {6} <7>, spierdalać <15> [odejść, iść precz], 
spierdolić <3> [odejść], wchodzić (40) {29} <37>, wejść (26) {31} <27>, wkraczać {8}, wkroczyć 
(3) {4}, wleźć <3>, wybiec (5), wybiegać (6) {3}, wybrnąć {3}, wychodzenie {3}, wychodzić (56) 
{29} <22> [zmieniać położenie], wyjść (39) {56} <43> [zmienić położenie], zakręcić (6). 

d. Stopniowy ruch na linii wertykalnej (13) {26} <14>: piąć się {4}, schodzić (4) {7} <7>, wdra-
pać się {3}, wspiąć się {4}, wspinać się (4) {3}, zejść (5) {5} <7> [ruch w dół].

e. Loty naturalne (30) {47} <31>: fruwać {3}, odlecieć {5}, przeskoczyć <3>, przylecieć {5}, 
rzucać się (4) {12} <5>, rzucić się (4) <9>, skoczyć (9) {6} <3>, wskakiwać (3) {3}, wskoczyć (3) 
{10}, wyskakiwać {3} <3>, wyskoczyć (7) <8>.

* * *

B. Manipulacje – proste czynności możliwe dla ludzi i zwierząt, bez narzędzi i wysiłku myślowego 
(1041) {625} <517>:

Zo-At (49) {21} <6>:
podanie (9) {4} [czynność], przeniesienie (3) [dosłowne, z miejsca na miejsce], przerwanie (3) {3} 
[rozerwanie], rzut {4}, umieszczenie (9) {4} <3>, uścisk (3) {3}, utrzymanie (4) {3}, wprowadzenie 
[czegoś gdzieś] (5) [czynność; czynność fi zyczna, tc. włożenie], wyciągnięcie <3>, wyjęcie (3), zało-
żyć [coś] (5) [założyć coś na coś lub do czegoś], zdjęcie (5) [czynność].

Wć (6) {0} <0>:
łamliwy (6). 

Cć-Ps (986) {604} <511>:
chwycić (6) {5}, chwytać (9), ciągnąć (3) {3} [ciągnąć dosłownie, fi zycznie], dopaść (6) {7} <3>, 
dopchać <3>, dorwać <3>, kłaść {4} [gest położenia czegoś na czymś, zmiany położenia], kopać {3} 
<7> [nogą], kopsnąć <4> [przesłać, rzucić], kręcić (14) {12} [nadawać kształt lub poruszać okrężnie], 
łamać (5) <4>, łapać (3) {4} [np. ręką], machać {3} <14>, nastawić (7) {5} <9>, nasuwać <4>, na-
walić [czegoś gdzieś] <4>, nieść (16) {8} <8>, nosić (79) {56} <31>, objąć (8) {3} <5>, obejmować 
(15) {12}, obrócić (3), oderwać <3>, odkryć (4) [w sensie fi zycznym], odkrywać (4) [w sensie fi -
zycznym], odrywać (4), odstawić {5} <3>, odsunąć (5), odwrócić (3) {6} <12>, ogarnąć {3}, ogar-
niać (10) {3} <3>, okryć (3), opierać (4), oprzeć (11) {20} <11>, opuścić (4) [z góry na dół], pchać 
{4} <3>, pociągnąć (5) [szarpnąć i ciągnąć, powodować ruch], podawać (6) {17} <17>, podać (52) 
{31} <38>, podbić (3) {13}, podnieść (16) {8} <3>, podnosić (8) {3} <6>, podrzucić (3), podsunąć 
(3) <3>, podsuwać {3}, połamać (4), pokryć (16) {5} [czymś powierzchnię], pokrywać (7) [czymś 
powierzchnię], popuścić <4>, poruszać (7) {8} <9>, poruszyć (9) {5} <13>, porwać (4) {13} <3> 
[pochwycić, zawłaszczyć itd.], porywać (3) {11}, podłożyć (3) <3>, położyć (23) {10} <5>, postawić 
(14) {3} <4> [umieścić, wznieść czysto fi zycznie], posunąć (3), potrzymać (3), przechwycić {3}, 
przełamać (8) {4}, przełamywać (3), przenosić (3) [dosłownie, z miejsca na miejsce], przenieść (7) 
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[dosłownie, z miejsca na miejsce], przełożyć (6) {4}, przerzucić (3), przesuwać (3) [konkretnie, 
w czasie i przestrzeni], przewrócić (3), przyciągać (12) {6} <7>, przyciągnąć (3) {5}, przyczepić 
(4), przykładać (5), przykrywać (3), przyłożyć (3), przynieść (8) {9} <3> [zanieść coś], przynosić 
(3) <4> [zanosić], przytrzymać (3), przytrzymywać (4), puścić (9) {3} <5>, puszczać (9) {13} <6>, 
rozbić (8) {3} <3>, rozbijać {3}, rozciągnąć (4) <3>, rozjebać <8>, rozłożyć (10), rozwalać [coś] 
<3>, rozruszać (3), rozrzucić (4), ruszać (9) {12} <4>, ruszyć (12) {22} <14>, rzucać [coś gdzieś] 
(7) {8} <4> [rzucać ręką, przewracać itd.], rzucić [coś gdzieś] (5) {3} [rzucić ręką], składać (13) {6} 
<8>, sięgać (20) {18} <10>, sięgnąć (14) {16} <12>, skopać <3> [wymierzyć szereg kopniaków], 
spuścić (3), spuszczać (4), szarpać {3}, ściągać (5) [zdejmować], ściskać (3) <3>, targać <3> [szar-
pać], trzymać (24) {15} <24> [coś ręką], trzymać się [czegoś] (9) {3} [trzymać się fi zycznie, ręką], 
trzymanie (3), uchylić (3) [zmienić położenie, lekko otworzyć], unieść (13) {4}, urwać (3), utrzymać 
(9) {12} <12>, utrzymać się (4) <4> [fi zycznie], utrzymywać się (3) [fi zycznie], walić (3) {8} <3> 
[uderzać], wbić {5} <4>, wbijać <4>, wciągać (6) {11}, wciągnąć (9) {4} <4>, wciskać (5) <5> [fi -
zycznie], wcisnąć (3) [fi zycznie], wepchnąć <3>, wkładać (9) {8} <7>, włożyć (27) {13} <6>, wpy-
chać <3>, wrzucać (6) <5>, wsadzić (3) {3} <4>, wsuwać (4), wtrącić (3), wyciągać (8) {4} [czyn-
ność rozumiana jako aktywność fi zyczna], wyciągnąć (15) [czynność rozumiana jako aktywność fi -
zyczna], wycisnąć (3) [fi zycznie], wydobyć (6) {4}, wydobywać (3), wydostać {3}, wydusić (3), 
wyjąć (20) {4} <4>, wyjmować (9), wykopać [kogoś skądś] <3> [wyrzucić go skądś], wykopywać 
<3> [z ziemi], wyłapać <3>, wyrzucać [coś/kogoś z czegoś] (6) {7} <3>, wyrzucić [coś/kogoś z cze-
goś] (16) {14} <8>, wystawiać (3) [wykonywać gest, lub dokonywać przeniesienia czegoś], wystawić 
(3) [wykonać gest, lub przenieść coś], wypierdolić <3> [usunąć, wybić, wyrzucić itd.], wyrwać (4) 
<3>, wyrywać [coś] (5) <3>, wrzucić (7) <5>, wysunąć (5) <4>, wywijać {3}, wznosić {3} <4>, 
zaciągnąć (3), zakryć (3), zakrywać (5), zakładanie [czegoś] (4) [czegoś na coś lub do czegoś], za-
kładać [coś] (11) {3} [nakładać lub wkładać], założenie [czegoś] (3) [założenie czegoś na coś, do 
czegoś], zarzucić [coś na coś] (4) [przykryć coś czymś], zdejmować (5) {4}, zdjąć (5) {4}, złamać 
(3) {3} [w sensie fi zycznym, poza uszkodzeniem ciała], złapać (16) {16} <9>, złożyć (12) {6} <19>, 
zrzucić (3) {3}. 

Sfera 3. Osoba (30048) {24622} <26423>

* * * * * * * * *

XI. Zmysły ludzkie i zwierzęce [1; 2; 3; 4; 5] (3933) {2468} <2370>:

W tym łącznie: 
Oa (19) {54} <3>; Pt (127) {52} <32>; Zo-At (1026) {524} <506>; Wć (1118) {504} <402>; Cć-Ps 
(1643) {1334} <1427>.

* * * * * *

1. Wzrok [A, B] (2904) {1765} <1457>:

W tym łącznie: 
Oa (12) {45} <0>; Pt (96) {44} <14>; Zo-At (720) {273} <242>; Wć (755) {361} <268>; Cć-Ps (1321) 
{1042} <933>.
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* * *

A. Przedmiot poznawany (1950) {938} <761>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Światło – w sumie: (215) {88} <70>;
b. Brak światła – w sumie: (97) {64} <162>;
c. Kolor – w sumie: (1116) {349} <206>;
d. Widok i jego elementy oraz widoczność – w sumie: (522) {437} <323>].

Pt (70) {18} <11>: 
a. Światło (12) {11} <7>: latarka {3}, refl ektor {4}, świeca (9) {4} <4>, świeczka (3), świecznik 

<3>. 
*
c. Kolor (22) {0} <0>: barwnik (4), farba (18). 
d. Widok i jego elementy oraz widoczność (36) {7} <4>: lusterko (5), lustro (28) {7} <4>, zwier-

ciadło (3). 

Zo-At (637) {219} <223>:
a. Światło (78) {36} <42>: blask (15) <3>, błysk (3), światło (22) {28} <39>, oświetlenie {3} 

[stan rzeczy], promień (12), lśnienie {5}, połysk (23), poświata (3). 
b. Brak światła (16) {26} <76>: cień (13) {20} <17> [efekt świetlny], ciemność {6} <41>, mrok 

(3) <18>.
c. Kolor (435) {68} <32>: barwa (41) {16} <8>, beż (6), biel (5) <3>, błękit (11), brąz (15) [ko-

lor], czerń <10> [kolor], czerwień (21) {3}, fi olet (5), granat (6) [kolor], kolor (191) {40} <8>, kolo-
rystyka (3), lila (6), odcień (66) {5} <3>, pomalowanie (5), róż (14), szarość (11), ton (7) [kolory-
styczny], tonacja (14) [kolorystyczna], zieleń (8) {4}. 

d. Widok i jego elementy oraz widoczność (108) {89} <73>: obraz (15) {13} <3> [widok], pano-
rama {3}, przejrzystość <3>, tło (11) {13} <12>, widok (23) {16} <16>, wizja (4) {13} <20>, wy-
gląd (55) {31} <19>.

Wć (741) {342} <265>:
a. Światło (48) {7} <9>: jasny (30) {3} <9> [odcień], jaśniejszy (6), jaśniutki (3), odblaskowy 

(3), promienny (3) {4}, świetlisty (3). 
b. Brak światła (65) {35} <86>: ciemniej <3>, ciemniejszy (7) <3>, ciemno (4) {5}, ciemny (37) 

{18} <25>, matowy (9), mroczny (8) {12} <47>, najciemniejszy <4>, najmroczniejszy <4>.
c. Kolor (583) {278} <150>: barwny (10) {4} <3>, bezbarwny (5), beżowy (7), biały (83) {45} 

<11> [kolor], błękitny (11) {7}, brązowy (27) {7} <4> [kolor], ciemnobrązowy (6), ciepły (8) [kolo-
rystycznie], czarno {11} <3>, czarno-biały (4) {4}, czarny (59) {61} <74>, czerwony (51) {21} <8>, 
fi oletowy (13), granatowy (11) {4}, jasnoniebieski (3), jasnoróżowy (4), kolorowo (3), kolorowy 
(47) {45} <11>, kolorystycznie (4), kolorystyczny (6), liliowy (6), na czerwono {3}, niebieski (52) 
{16} [kolor], pastelowy (3), piwny (4), różowy (22) {8}, sinoczerwony (3), srebrny (7) {3} [kolor], 
szary (25) {10} <16>, śnieżnobiały (3), zielony (56) {17} <10>, złocisty (4), złoty (8) {3} <4> [ko-
lor], żółty (32) {9} <6>.

d. Widok i jego elementy oraz widoczność (45) {22} <20>: niewidoczny (7), niewidzialny (3) {4}, 
obrazowo <3>, przejrzysty {4} <3>, przezroczysty (13) {5}, widocznie (4) {3}, widoczny (18) {6} 
<14>.

Cć-Ps (502) {359} <262>:
a. Światło (77) {34} <12>: błysnąć {3}, błyszczeć (27) {3}, lśnić (9) {3} <4>, mienić się (4) {3} 

[kolorami], nabłyszczać (8), naświetlać się {10}, oświetlić (5) {5}, połyskiwać (6), rozjaśniać (9), 
rozjaśnić (4), świecić (5) {4} <4>, zabłysnąć {3} <4>.
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b. Brak światła (16) {3} <0>: ciemnieć {3}, cieniowanie (3), matować (9), wycieniować (4). 
c. Kolor (76) {3} <24>: czerwienić się {3}, farbować (3) [na dany kolor], farbowanie (6), kolo-

ryzować (8) [tc. farbować (zwykle włosy); zmieniać kolor], malować (15) <5>, malować się (3) <3> 
[pokrywać farbami], malowanie (6) <4>, malowanie się (3), pomalować (17) <8>, stonować (5), 
wymalować <4>, umalować (3), wybielać (7). 

d. Widok i jego elementy oraz widoczność (333) {319} <226>: okazać się (75) {106} <52>, oka-
zywać się (33) {31} <18>, pokazać się (6) {7}, pokazywać się {7}, prezentować się (15) {6} <9>, 
rzucać się w oczy {3}, widać (28) {32} <30>, widnieć (4) <7>, wyglądać (172) {121} <110>, wyła-
niać się {3}, zaprezentować się {3}. 

* * * 

B. Punkt widzenia podmiotu; tego, kto patrzy (954) {827} <696>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Patrzenie, oglądanie – w sumie: (723) {576} <561>;
b. Umożliwianie patrzenia – w sumie: (231) {251} <135>].

Oa (12) {45} <0>:
a. Patrzenie, oglądanie (12) {45} <0>: widz (12) {45}. 

Pt (26) {26} <3>:
*
b. Umożliwianie patrzenia (26) {26} <3>: kalejdoskop <3>, okulary (17) {23}, pryzmat {3}, 

soczewka (6), szkła (3) [okulary].

Zo-At (89) {60} <19>:
a. Patrzenie, oglądanie (73) {32} <15>: obejrzenie {7}, rzut oka (8) <3> [spojrzenie], spojrzenie 

(31) {9} <9>, wejrzenie (11) {3}, wzrok (23) {13} <3>.
b. Umożliwianie patrzenia (16) {28} <4>: pokaz (12) {12}, pokazanie {4}, prezentacja (4) {8} 

<4> [ukazanie, pokaz], zaprezentowanie {4}. 

Wć (8) {13} <3>:
a. Patrzenie, oglądanie (8) {13} <3>: optycznie (8), wizualnie {3}, wizualny {7} <3>, wpatrzony 

{3}. 

Cć-Ps (819) {683} <671>:
a. Patrzenie, oglądanie (630) {486} <543>: dostrzec (10) {10} <7>, dostrzegać (16) {10} <5>, ga-

pić się (4) {3}, obejrzeć (18) {26} <15>, obejrzeć się (3) [zwykle za siebie], oglądać (38) {47} <23>, 
oglądanie (3) {7}, patrzeć/patrzyć (116) {59} <74>, patrzenie (4), podejrzeć (3), podpatrzyć (3), 
popatrzeć/popatrzyć (17) {10} <7>, przeglądać (5), przejrzeć <3>, przyglądać się (12) {8} <3>, 
przyjrzeć się (17), rozejrzeć się (19) {4}, rozglądać się (5) {7}, spoglądać (4) {6}, spojrzeć (41) 
{31} <18>, spostrzec (7), ujrzeć (7) {11} <28>, vide <9>, widzenie (8) {4} <5>, widzieć (107) {133} 
<225>, widywać {5}, widywać się (8), widzieć się (6) {3} <6>, wpatrywać się (10) <3>, wypatrzyć 
(3), zajrzeć (12) {5}, zaglądać (11) {6}, zapatrzony <3>, zerkać (4), zerknąć (3), zobaczyć (103) 
{91} <106>, zobaczyć się (3) <3>.

b. Umożliwianie patrzenia (189) {197} <128>: eksponować {5}, odsłaniać (5) {3}, okazać (12), 
okazywać (28) {8}, podkreślać (15) [eksponować w ramach widoku], podkreślić (7) [wyeksponować 
w ramach widoku], pokazać (51) {55} <45>, pokazywać (26) {37} <17>, prezentować (18) {44} 
<33>, prezentowanie (3), ukazać {4} <3>, ukazywać (3) <7>, wskazać (7) {7} <3>, wskazywać (14) 
{19} <7>, wyeksponować {3}, zaprezentować {12} <13>.
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* * * * * *

2. Słuch [A, B] (353) {526} <746>:

W tym łącznie: 
Oa (7) {4} <3>; Pt (16) {8} <0>; Zo-At (94) {183} <221>; Wć (49) {80} <77>; Cć-Ps (187) {251} 
<445>.

* * * 

A. Przedmiot – to, czego się słucha, wyjąwszy muzykę i odgłosy wydawane bardziej intencjonal-
nie przez istoty żywe (211) {384} <476>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Dźwięki i ich cechy – w sumie: (188) {358} <443>;
b. Defi cyt dźwięków i jego cechy – w sumie: (23) {26} <33>].

Pt (16) {8} <0>:
a. Dźwięki i ich cechy (16) {8} <0>: dzwon {3}, dzwonek (16) {5}. 

Zo-At (89) {178} <206>:
a. Dźwięki i ich cechy (78) {163} <193>: decybela (4) <3>, echo {11} <11>, dźwięk (12) {51} 

<80>, głos (46) {95} <49> [dźwięk], gwar (5), hałas (7) <20>, huk <5>, łoskot {3}, nagłośnienie 
<6>, odgłos (4) <8>, szum {3} <7>, trzask <4>.

b. Defi cyt dźwięków i jego cechy (11) {15} <13>: cisza (11) {15} <13>.

Wć (49) {80} <77>:
a. Dźwięki i ich cechy (37) {69} <60>: akustyczny {10} <23>, akustycznie {4}, dźwiękowy (9) 

{24} <6>, głośniej (3) <7>, głośno (14) {15} <7>, głośny (8) {10} <5>, hałaśliwy <4>, huczny (3) 
{3}, po cichu {3}, słyszalny <8>.

b. Defi cyt dźwięków i jego cechy (12) {11} <17>: cicho (5) {8} <5>, cichutko <5>, cichy (7) {3} 
<7>.

Cć-Ps (57) {118} <193>:
a. Dźwięki i ich cechy (57) {118} <190>: brzmieć (18) {57} <100>, chrupać {3} [trzeszczeć], 

pukać (4) {3}, rozbrzmiewać {3}, rozlec się (4) [o dźwięku], słychać (15) {37} <70>, strzelać (4) 
{5} <9> [odgłos], wybijać (4) [wystukiwać, wydawać określony dźwięk], zabić (3) {4} [o sercu], 
zabrzmieć (5) {6} <11>.

b. Defi cyt dźwięków i jego cechy (0) {0} <3>: wyciszyć <3>.

* * * 

B. Odbieranie bodźców dźwiękowych (142) {142} <270>:

Oa (7) {4} <3>:
słuchacz (7) {4} <3> [tego, co nie jest muzyką].

Zo-At (5) {5} <15>:
rzut ucha <4> [szybkie przesłuchanie], słuch {5} <4> [zmysł], słuchanie (5), usłyszenie <7>.
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Cć-Ps (130) {133} <252>:
nasłuchać się <4>, posłuchać (7) {6} [tego, co nie jest muzyką], słuchać (35) {13} <29> [tego, co nie 
jest muzyką], słyszeć (51) {62} <170>, usłyszeć (24) {47} <46>, wsłuchiwać się <3>, wysłuchiwać 
(6) {5}, wysłuchać (7) [tego, co nie jest muzyką].

* * * * * *

3. Dotyk [A, B] (481) {100} <69>:

W tym łącznie: 
Oa (0) {0} <0>; Pt (7) {0} <18>; Zo-At (105) {24} <7>; Wć (272) {53} <44>; Cć-Ps (97) {23} <0>.

* * *

A. Perspektywa obiektu poznania (to, co wyczuwany dotykiem i uznajemy za obiektywnie istnie-
jące) (384) {72} <51>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Temperatura, ciepło – w sumie: (150) {36} <7>;
b. Defi cyt ciepła – w sumie: (74) {23} <24>;
c. Miła faktura powierzchni, jej spoistość, działanie na dotyk – w sumie: (130) {10} <7>;
d. Niemiła faktura powierzchni, jej spoistość, działanie na dotyk – w sumie: (30) {3} <13>].

Zo-At (93) {15} <7>:
a. Temperatura, ciepło (58) {10} <0>: kaloria (18), kaloryczność (3), kcal (5) [kilokaloria], tem-

peratura (21) {6}, upał (11) {4}. 
b. Defi cyt ciepła (20) {5} <7>: chłód (6) [pod względem temperatury], mróz (10) <7>, zimno (4) 

{5} [rzecz.].
c. Miła faktura powierzchni, jej spoistość, działanie na dotyk (15) {0} <0>: elastyczność (3), gład-

kość (6), miękkość (6). 

Wć (272) {53} <44>:
a. Temperatura, ciepło (92) {26} <7>: cieplej (3), cieplutki (3), ciepło (6) {6} [przysł.; pod wzglę-

dem fi zycznym, temperatury], ciepły (39) {10} <7> [fi zycznie, pod względem temperatury], gorąco 
(3) [przysł.; pod względem temperatury], gorący (28) {10} [pod względem temperatury], letni (3) 
[temperatura], upalny (7). 

b. Defi cyt ciepła (48) {14} <17>: chłodny (13) [pod względem temperatury], lodowaty <3> [pod 
względem temperatury], mroźny <3>, zimno (7) [przysł.], zimny (28) {14} <11>.

c. Miła faktura powierzchni, jej spoistość, działanie na dotyk (108) {10} <7>: elastyczny (13), 
gładki (34) {3}, gładko (10) {3}, jedwabisty (3), jedwabiście (3), jędrny (6), kruchy (10) [łatwo się 
kruszący], miękki (29) {4} <7>. 

d. Niemiła faktura powierzchni, jej spoistość, działanie na dotyk (24) {3} <13>: ostry (8) <4> 
[w kształcie, dotyku, smaku], szorstki (5) [cecha wyczuwalna dotykiem], sztywny (5) {3} <6>, twardy 
(6) <3> [cecha wyczuwalna dotykiem].

Cć-Ps (19) {4} <0>:
*
b. Defi cyt ciepła (6) {4} <0>: marznąć {4}, wystygnąć (3), zmarznąć (3). 
c. Miła faktura powierzchni, jej spoistość, działanie na dotyk (7) {0} <0>: mięknąć (3), uelastycz-

niać (4). 
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d. Niemiła faktura powierzchni, jej spoistość, działanie na dotyk (6) {0} <0>: szczypać (3) [wraże-
nie], uciskać (3) [mechanicznie, stwarzać dyskomfort].

* * * 

B. Perspektywa podmiotu poznania (wyczuwanie dotykiem i ingerencje w stan przedmiotu) (97) 
{28} <18>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Temperatura, jej podnoszenie – w sumie: (17) {3} <10>;
b. Defi cyt temperatury, jego pogłębianie – w sumie: (15) {0} <8>;
c. Dotykanie – w sumie: (48) {25} <0>;
d. Polepszanie jakości dotyku – w sumie: (17) {0} <0>].

Pt (7) {0} <18>:
a. Temperatura, jej podnoszenie (4) {0} <10>: grzejnik <3>, kaloryfer <4>, piec (4) <3> [do 

ogrzewania].
b. Defi cyt temperatury, jego pogłębianie (3) {0} <8>: lodówka (3) <8>.

Zo-At (12) {9} <0>:
*
*
c. Dotykanie (12) {9} <0>: dotyk (9) {9}, dotknięcie (3). 

Cć-Ps (78) {19} <0>:
a. Temperatura, jej podnoszenie (13) {3} <0>: rozgrzać (5) {3}, rozgrzewać (3), odgrzewać (5). 
b. Defi cyt temperatury, jego pogłębianie (12) {0} <0>: chłodzić (3), mrozić (5), ostudzić (4). 
c. Dotykanie (36) {16} <0>: dotknąć (15) {8}, dotykać (15) {8}, głaskać (3), musnąć (3). 
d. Polepszanie jakości dotyku (17) {0} <0>: ujędrniać (4), wygładzać (5), wygładzić (5), zmięk-

czać (3). 

* * * * * *

4. Smak (92) {50} <36>:

Oa (0) {5} <0>:
smakosz {5}. 

Pt (8) {0} <0>:
smakołyk (5), specjał (3). 

Zo-At (27) {18} <19>:
smaczek {3} <7>, smak (27) {15} <12>.

Wć (45) {22} <13>:
gorzki (6) [smakowo], kwaśny (4), mdły <3>, pyszny (10) {9} [bardzo smaczny], słodki (16) {3} 
[smakowo], słony (6), smacznie <3>, smaczny {4} <4>, smakowity (3) {6} <3>.

Cć-Ps (12) {5} <4>:
smakować (12) {5} <4>.
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* * * * * *

5. Zapach (103) {27} <62>:

Zo-At (68) {14} <17>:
aromat (7), smród <6>, woń (5), zapach (56) {14} <11>.

Wć (9) {0} <0>:
aromatyczny (5), bezzapachowy (4). 

Cć-Ps (26) {13} <45>: 
pachnieć/pachnąć (26) {6} <14>, śmierdzieć <24>, trącić [czymś] {3} [tj. zalatywać], wąchać {4}, 
zajeżdżać [czymś] <7> [dosł. śmierdzieć czymś; tu: przypominać to].

* * * * * * * * *

XII. Emocje [A, B, C, D] (4594) {3353} <2243>:

W tym łącznie: 
Oa (112) {100} <11>; Pt (0) {0} <3>; Zo-At (1592) {1046} <592>; Wć (1034) {897} <567>; Cć-Ps 
(1856) {1310} <1070>.

* * *

A. Ogólne określenia sfery emocjonalnej (860) {534} <309>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Emocja rozumiana bardziej jako coś obiektywnego w stosunku do podmiotu – w sumie: (163) {104} 
<67>;
b. Emocja rozumiana bardziej jako coś zaistniałego w ramach podmiotu – w sumie: (697) {430} 
<242>].

Zo-At (440) {277} <184>:
a. Emocja rozumiana bardziej jako coś obiektywnego w stosunku do podmiotu (136) {89} <56>: 

emocja (45) {27} <18>, humor (47) {47} <34>, nastrój (44) {15} <4> [jako odczucie subiektywne 
lub intersubiektywne].

b. Emocja rozumiana bardziej jako coś zaistniałego w ramach podmiotu (304) {188} <128>: do-
znanie {5} <4>, odczucie (3) <10>, poczucie (52) {25} <14>, uczucie (166) {69} <26>, wrażenie 
(63) {73} <69>, wrażliwość (17) {11}, nastawienie (3) {5} <5> [psychiczne].

Wć (62) {30} <8>:
a. Emocja rozumiana bardziej jako coś obiektywnego w stosunku do podmiotu (14) {9} <8>: emo-

cjonalnie (8) {4}, emocjonalny (6) {5} <8>.
b. Emocja rozumiana bardziej jako coś zaistniałego w ramach podmiotu (48) {21} <0>: uczuciowy 

(14) {7}, wrażliwy (34) {14}. 

Cć-Ps (358) {227} <117>:
a. Emocja rozumiana bardziej jako coś obiektywnego w stosunku do podmiotu (13) {6} <3>: po-

nieść (4) [przez emocje], ruszać [kogo] <3> [ekscytować, interesować], ogarnąć {3} [proces psychicz-
ny], ogarniać (9) {3} [proces psychiczny].
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b. Emocja rozumiana bardziej jako coś zaistniałego w ramach podmiotu (345) {221} <114>: czuć 
(63) {64} <48>, czuć się (178) {89} <32>, doznać (4) {3} <3>, odczuć (6) {5} <5>, odczuwać (9) 
{16} <11>, poczuć (41) {17} <3>, poczuć się (32) {18} <5>, wyczuć (5) {6}, wyczuwać (7) {3} 
<7>.

* * *

B. Fizyczny wyraz uczuć (298) {164} <101>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Określany jako neutralny oraz pozytywny lub negatywny – w sumie: (15) {10} <12>;
b. Zwykle uważany za pozytywny – w sumie: (227) {122} <80>;
c. Zwykle uważany za negatywny – w sumie: (56) {32} <9>].

Zo-At (109) {66} <32>:
a. Określany jako neutralny oraz pozytywny lub negatywny (15) {10} <12>: mimika (3), mina 

(12) {10} <12> [wyraz twarzy].
b. Zwykle uważany za pozytywny (84) {49} <20>: śmiech (22) {23} <9>, uśmiech (62) {26} 

<11>.
c. Zwykle uważany za negatywny (10) {7} <0>: płacz (6) {4}, rozrzewnienie {3}, uśmieszek 

(4). 

Wć (26) {14} <28>:
*
b. Zwykle uważany za pozytywny (26) {14} <28>: śmiesznie (5) <3>, śmieszniej <3>, śmieszny 

(12) {11} <22>, uśmiechnięty (9) {3}. 

Cć-Ps (163) {84} <41>:
*
b. Zwykle uważany za pozytywny (117) {59} <32>: śmiać się (46) {39} <13>, śmieszyć (3) <6>, 

uśmiać się <4>, uśmiechać się (36) {17} <5>, uśmiechnąć się (23) {3} <4>, zaśmiać się (9). 
c. Zwykle uważany za negatywny (46) {25} <9>: płakać (40) {22} <9>, szlochać (3), wypłakać 

się (3), zapłakać {3}. 

* * *

C. Wrażenia bardziej cielesne (79) {23} <6>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Głód – w sumie: (24) {14} <3>;
b. Dyskomfort (bardziej fi zyczny niż psychiczny) – w sumie: (47) {9} <3>;
c. Koniec dyskomfortu – w sumie: (8) {0} <0>].

Oa (3) {0} <0>:
a. Głód (3) {0} <0>: łakomczuch (3). 

Zo-At (49) {10} <0>:
a. Głód (17) {10} <0>: apetyt (9) {6}, głód (8) {4}. 
b. Dyskomfort (bardziej fi zyczny niż psychiczny) (28) {0} <0>: podrażnienie (14), pieczenie (4) 

[odczucie], swędzenie (3), świąd (4), bolesność (3). 
c. Koniec dyskomfortu (4) {0} <0>: ukojenie (4). 
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Wć (8) {4} <3>:
a. Głód (4) {4} <3>: głodny (4) {4} <3>. 
*
c. Koniec dyskomfortu (4) {0} <0>: kojąco (4). 

Cć-Ps (19) {9} <3>:
*
b. Dyskomfort (bardziej fi zyczny niż psychiczny) (11) {9} <3>: dać się [komu] we znaki (4) [nie 

o osobie], drażnić {5} <3>, dokuczać (3) [odczuwać przykrość], doskwierać {4}, podrażnić (4). 
c. Koniec dyskomfortu (8) {0} <0>: koić (4), ukoić (4). 

* * *

D. Wrażenia psychofi zyczne (3357) {2632} <1827>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Przyjemność i rozkosz – w sumie: (254) {165} <177>;
b. Nieprzyjemność, ból – w sumie: (246) {133} <98>;
c. Podniecenie, podekscytowanie – w sumie: (103) {214} <124>;
d. Brak wrażeń – w sumie: (67) {41} <74>;
e. Zdenerwowanie, złość, stres – w sumie: (211) {123} <106>;
f. Ulga i spokój – w sumie: (195) {124} <55>;
g. Emocje miłosne (odczuwanie ich w stosunku do kogoś) – w sumie: (759) {518} <95>;
h. Emocje miłosne (wzbudzanie ich u kogoś) – w sumie: (121) {93} <22>;
i. Przeciwieństwo miłości – w sumie: (16) {26} <98>;
j. Odczuwanie różnorodnej sympatii – w sumie: (398) {369} <355>;
k. Wzbudzanie różnorodnej sympatii – w sumie: (462) {422} <392>;
l. Inne emocje i odczucia, przejawy antypatii – w sumie: (42) {17} <10>;
ł. Radość – w sumie: (218) {178} <111>;
m. Smutek – w sumie: (177) {160} <84>;
n. Wyrzuty sumienia i skrępowanie – w sumie: (88) {49} <26>].

Oa (109) {100} <11>:
*
*
*
*
*
*
g. Emocje miłosne (odczuwanie ich w stosunku do kogoś) (34) {16} <0>: kochanek (10) {9}, 

pożeracz serc (8), uwodziciel (4), zakochany (12) {7} [rzecz.].
h. Emocje miłosne (wzbudzanie ich u kogoś) (65) {51} <5>: kochanie (10) {11} [rzecz. + zwrot 

do kogoś], kochany (3) {5} <5> [rzecz.], miły {5} [rzecz.], sympatia (8) {10} [człowiek], ukochana 
(10) {7} [rzecz.], ukochany (23) {6} [rzecz.], wybranek (4) {3}, wybranka (7) {4}. 

*
j. Odczuwanie różnorodnej sympatii (0) {4} <0>: sympatyk {4}. 
k. Wzbudzanie różnorodnej sympatii (10) {24} <6>: ulubieniec (10) {24} <6>.
*
*
m. Smutek (0) {5} <0>: smutas {5}. 
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Pt (0) {0} <3>:
*
*
*
*
*
*
*
*
i. Przeciwieństwo miłości (0) {0} <3>: obrzydlistwo <3>.

Zo-At (994) {693} <376>:
a. Przyjemność i rozkosz (85) {69} <60>: frajda (3) {6} <3>, przyjemność (36) {37} <44>, roz-

kosz (15) {4}, satysfakcja (9) {10} <13>, ulga (11) {3} [stan psychofi z.], wygoda (3) {3}, zadowole-
nie (5) {3}, zaspokojenie (3) {3}. 

b. Nieprzyjemność, ból (89) {54} <52>: ból (65) {31} <36>, cierpienie (7) {4} <9>, męczarnia 
<3>, niedosyt <4>, przykrość (4) {6}, tęsknota (13) {9}, udręka {4}. 

c. Podniecenie, podekscytowanie (37) {43} <22>: amok {4}, dreszcz (3) {5}, euforia (4) {3}, 
odlot (3) {6} [wrażenie], podniecenie (4) {4} <3>, szok (11) {11} <14>, trans (3) {7} <5>, uniesienie 
(4), wstrząs {3} [wstrząs psychiczny, emocjonalny], zawrót głowy (5) [przyjemne oszołomienie].

d. Brak wrażeń (13) {0} <9>: nuda (13) <5>, nudy <4>.
e. Zdenerwowanie, złość, stres (107) {53} <23>: gniew (8) {6} <5>, histeria {3}, irytacja (3), 

kurwica <3> [złość], nerwica {3}, nerwy (10) {5} <10>, oburzenie {6}, stres (57) {18}, wściekłość 
(3) {5}, zdenerwowanie (4), złość (22) {7} <5>.

f. Ulga i spokój (60) {46} <7>: cool (14) {10} [spokój ducha], luz (8) {9} [spokój], spokój (38) 
{27} <7>.

g. Emocje miłosne (odczuwanie ich w stosunku do kogoś) (340) {238} <22>: miłość (301) {224} 
<22>, namiętność (20) {5}, pożądanie (4) {4}, zakochanie (3), zauroczenie (12) {5}. 

h. Emocje miłosne (wzbudzanie ich u kogoś) (9) {3} <0>: wzajemność (3) {3} [zwykle w miłości, 
przyjaźni], względy (6). 

i. Przeciwieństwo miłości (4) {8} <60>: nienawiść (4) {5} <60>, obrzydzenie {3}. 
j. Odczuwanie różnorodnej sympatii (42) {47} <40>: fascynacja (6) {13} <20>, sympatia (21) 

{9} <3> [uczucie], upodobanie (7) {5} <3>, uwielbienie (4) {5} <8>, więzy {3} [związki, ogranicze-
nia mentalne/emocjonalne], zachwyt (4) {7}, zamiłowanie {5} <6>.

k. Wzbudzanie różnorodnej sympatii (24) {3} <0>: bliskość (13) {3} [dotycząca stosunków emo-
cjonalnych], ciepło (11) [rzecz.; emocjonalne].

l. Inne emocje i odczucia, przejawy antypatii (14) {5} <3>: dystans (14) {5} <3> [w stosunkach 
emocjonalnych].

ł. Radość (72) {66} <43>: entuzjazm (11) {6} <8>, otucha (6) {7}, pocieszenie {4}, radocha 
<5>, radość (47) {43} <20>, uciecha <6>, zapał (8) {6} <4>.

m. Smutek (60) {46} <21>: chandra (6) {7}, depresja (10) {9}, dołek (6) [depresja], frustracja 
(3), humory (3) [dąsy], melancholia {3} <9>, rozpacz (12) {5} <4>, smutek (10) {11} <8>, załama-
nie (3) {7}, zmartwienie (7) {4}. 

n. Wyrzuty sumienia i skrępowanie (38) {12} <14>: niesmak {4}, skrępowanie (4), wstyd (21) 
{8} <14>, wyrzut (6) [sumienia], zakłopotanie (3), zażenowanie (4). 

Wć (938) {849} <528>:
a. Przyjemność i rozkosz (141) {77} <91>: bezbolesny {3}, błogi (4), najprzyjemniejszy (3), 

przyjemnie (6) {8} <7>, przyjemniejszy (4), przyjemny (23) {10} <23>, przytulny (7) {6}, słodki 
(30) {25} <5> [emocjonalnie], słodko (4) {3} [pod względem emocjonalnym; tc. miło], wygodnie (7), 
wygodny (36) {5} <3>, zadowolony (17) {17} <53>.
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b. Nieprzyjemność, ból (66) {26} <12>: bolesny (10) {10} <4>, boleśnie (6) {3}, nieprzyjemny 
(9), obolały (4), przykro (8) {7} <4>, przykry (19) {6} <4>, nieznośny (7), uciążliwy (3). 

c. Podniecenie, podekscytowanie (27) {108} <21>: odjazdowy (7) {17}, odjechany {4} <3>, 
odlotowy (12) {35}, oszałamiający {5}, pokręcony {5} <5> [zob. wariacki, dziwny], podniecający 
(5), porywający {12}, wstrząsający {5}, zakręcony (3) {22} <9> [zwariowany, dziwny], zawrotny 
{3} <4>.

d. Brak wrażeń (19) {24} <33>: nudno (4) <3>, nudny (15) {17} <30>, znudzony {7}. 
e. Zdenerwowanie, złość, stres (46) {28} <14>: burzliwy {3}, nerwowo (3), nerwowy (20) {11} 

<3>, spięty (4) [tu: znerwicowany, zdenerwowany], wściekły (19) {14} <11>.
f. Ulga i spokój (74) {59} <48>: bezstresowy (3), na luzie (3), spoko/spoko! {4} <13> [tc. spo-

kojny/spokojnie], spokojnie (29) {19} <25>, spokojniejszy (5) {3}, spokojny (31) {33} <10>, wylu-
zowany (3). 

g. Emocje miłosne (odczuwanie ich w stosunku do kogoś) (110) {65} <4>: miłosny (50) {16}, 
namiętnie (5) {4}, namiętny (12) {6}, platoniczny {3}, zakochany (43) {36} <4> [przym.].

h. Emocje miłosne (wzbudzanie ich u kogoś) (32) {33} <17>: kochany (8) {17} <11> [przym.], 
ukochany (15) {16} <6> [przym.], uwodzicielski (9). 

i. Przeciwieństwo miłości (0) {7} <5>: obrzydliwy {4} <5>, wstrętny {3}. 
j. Odczuwanie różnorodnej sympatii (48) {53} <32>: gorąco (13) {11} <18> [przysł.; emocjonal-

nie], gorący (21) {28} <4> [emocjonalnie], zachwycony (14) {14} <7>, z lubością <3>.
k. Wzbudzanie różnorodnej sympatii (276) {270} <201>: bliski (29) {17} <3> [przym.; dotyczy 

stosunków emocjonalnych], blisko (10) {4} [dotyczy stosunków emocjonalnych], bliższy (6) {7} [do-
tyczy stosunków emocjonalnych], ciepło {5} <3> [przysł.; pod względem emocjonalnym], ciepły (7) 
{7} <5> [emocjonalnie], czarujący (4) {5}, fascynujący (5) {7} <4>, mile (10) {14} <11>, miło (21) 
{20} <51>, milutki (3), miły (77) {66} <66> [przym.], najbliższy (3) {6} [przym.; uczuciowo i psy-
chicznie], najgorętszy {6} [raczej emocjonalnie], najmilszy (3), przemiły {3}, przesympatyczny 
{3}, sympatycznie {6}, sympatyczny (25) {23} <8>, ulubiony (73) {71} <50>.

l. Inne emocje i odczucia, przejawy antypatii (28) {12} <7>: chłodno (3) [pod względem uczucio-
wym], chłodny (5) {3} [pod względem uczuciowym], niemiły (6), obojętnie (3) {3} <3>, obojętny 
(8) {6} <4>, zamknięty w sobie (3) [cecha charakteru].

ł. Radość (17) {12} <0>: radosny (17) {9}, radośnie {3}. 
m. Smutek (40) {69} <43>: gorzki {5} [emocjonalnie], melancholijny {6} <11>, ponury (4) {5} 

<8>, posępny <4>, smętny <3>, smutno (4), smutny (13) {17} <17>, zagubiony {6}, zakłopotany 
(5), załamany (5) {17}, zdesperowany (5), zrozpaczony (4) {13}. 

n. Wyrzuty sumienia i skrępowanie (14) {6} <0>: skrępowany (3), wstydliwy (7) {3}, zawstydzo-
ny (4). 

Cć-Ps (1316) {990} <909>:
a. Przyjemność i rozkosz (28) {19} <26>: być w siódmym niebie (6) [odczuwać niezwykłe szczęś-

cie], delektować się {3} <3>, rozkoszować się (4), rozwalać <3> [sprawiać przyjemność estetyczną], 
satysfakcjonować (3) <4>, usatysfakcjonować <7>, zadowalać {3} <10>, zadowolić (3) {6} <6>, 
zaspokajać (5) {3}, zaspokoić (7) {4}. 

b. Nieprzyjemność, ból (91) {53} <34>: boleć (18) {11} <14> [związane z bólem], cierpieć (25) 
{10} <12> [odczuwać cierpienie], dręczyć (11) {8}, męczyć (8) {3} <3> [związane z cierpieniem], 
męczyć się (6) {3} [cierpieć], tęsknić (23) {18} <5>.

c. Podniecenie, podekscytowanie (39) {63} <81>: ekscytować (9) {5}, hipnotyzować {3} [wy-
wierać wrażenie], kręcić [kogo] {9} [podniecać, ekscytować], pobudzać (18), podniecać <3>, pod-
niecać się <4>, podniecić {3}, porazić {5} <4>, porażać (3) {3}, przyprawiać [kogoś o coś] <4>, 
przyprawić [kogo o co] (3), rajcować <10>, razić {3} <5>, sparaliżować (3) {4}, szokować (3) {15} 
<14>, szokowanie {3}, zabić <6> [dostarczyć miłych wrażeń], zabijać <23> [dostarczać wrażeń], 
zaszokować {7} <4>, zszokować {3} <4>.

d. Brak wrażeń (35) {17} <32>: nudzić (4) <12>, nudzić się (21) {9} <10>, znudzić (3) {5}, znu-
dzić się (7) {3} <10>.
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e. Zdenerwowanie, złość, stres (58) {42} <69>: chuj [komu] strzela <6>, denerwować (11) {10} 
<3>, denerwować się (8) {3}, irytować (4) {4}, oburzyć {3} <3>, stresować (6), szlag trafi a <5>, 
wkurwiać [kogo] <29> [denerwować], wkurwiać się <4> [denerwować się], wkurwić [kogo] <13> 
[zdenerwować], wkurwić się <6> [zdenerwować się], wkurzać [kogo] (3) {3}, wkurzyć [kogo] {4} 
[zdenerwować], wyprowadzić [kogoś] z równowagi (3), zdenerwować się {5}, zdenerwować (15) 
{10}, zestresować (4), złościć się (4). 

f. Ulga i spokój (61) {19} <0>: odprężać (15), odprężyć (4), odprężyć się (4), otrząsnąć się (3) 
[emocjonalnie; tc. wyjść ze stresu], oswoić (5), rozluźnić się (3) [uspokoić], uspokajać (16) {5}, uspo-
koić (8) {5}, uspokoić się (3) {5}, wyluzować się {4}. 

g. Emocje miłosne (odczuwanie ich w stosunku do kogoś) (275) {199} <69>: kochać (164) {106} 
<61>, kochać się (13) {32} <3>, podbić [czyje] serce (3) {5} [rozkochać kogoś w sobie], podkochi-
wać się (3), pokochać (18) {9}, uwieść (5), uwodzić (6) {3}, uwodzenie (4), zaiskrzyć {3} [określe-
nie rodzenia się uczuć miłosnych], zakochać się (41) {28} <5>, zakochać się po uszy (3) {7}, zako-
chiwać się (15) {6}. 

h. Emocje miłosne (wzbudzanie ich u kogoś) (15) {6} <0>: kokietować (3), zawrócić [komu] 
w głowie {3} [rozkochać go], zauroczyć (3) {3}, zdobyć [czyje] serce (9) [rozkochać kogoś w so-
bie].

i. Przeciwieństwo miłości (12) {11} <30>: nienawidzić (12) {11} <25>, znienawidzić <5>.
j. Odczuwanie różnorodnej sympatii (308) {265} <283>: lubić (210) {190} <245>, lubić się (18) 

{3}, polubić (12) {8} <8>, przepadać (11) {8} <7> [za czymś], upodobać sobie {3}, uwielbiać (52) 
{49} <23>, zachwycać się (5) {4}. 

k. Wzbudzanie różnorodnej sympatii (152) {125} <185>: fascynować (3) {6} <7>, oczarować (6) 
{3}, podobać się (89) {61} <137>, spodobać się (34) {36} <23>, ująć [kogo] (3) [zapewnić sobie 
czyjąś sympatię], urzec <3>, wpaść [komu] w oko (5) {4} [spodobać się komuś], zachwycać (8) {3} 
<8>, zachwycić {4}, zafascynować (4) {8} <7>.

*
ł. Radość (129) {100} <68>: cieszyć (11) {11} <18>, cieszyć się (77) {60} <47>, nacieszyć się (3) 

{3}, pocieszać (7) {5}, pocieszyć (8) {4}, pocieszyć się (4), promienieć (3), rad <3> [jako orzecznik], 
ucieszyć (7) {7}, ucieszyć się (9) {10}. 

m. Smutek (77) {40} <20>: łamać [komu] serce (3) [martwić kogoś, krzywdzić], martwić (3) {4} 
<3>, martwić się (36) {22} <11>, kłopotać się <3>, przygnębić {3}, rozpaczać (5), smęcić <3>, 
smucić (3), załamać się (5), załamywać się (4) {5}, zamartwiać się (5), zasmucić {3}, zranić [czyje] 
serce (3) [zmartwić kogoś], złamać [komu] serce (9) {3} [bardzo go zasmucić].

n. Wyrzuty sumienia i skrępowanie (36) {31} <12>: wstydzić się (23) {22} <12>, krępować (13) 
{9} [onieśmielać, żenować].

* * * * * * * * *

XIII. Stałe tendencje emocjonalne, charakter, jego cechy [1; 2] (2809) {2179} <2415>:

W tym łącznie: 
Oa (360) {220} <123>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (945) {699} <600>; Wć (1003) {771} <694>; Cć-Ps 
(462) {422} <319>; Inne (39) {67} <679>.

* * * * * *

1. Widziane w aspekcie bardziej indywidualnym [A, B, C] (1588) {1344} <1681>:

W tym łącznie: 
Oa (34) {31} <30>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (640) {515} <409>; Wć (567) {460} <350>; Cć-Ps (308) 
{271} <213>; Inne (39) {67} <679>.
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* * *

A. Osobowość i jej trwałe cechy i części składowe (757) {510} <438>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Części składowe osobowości i cechy z nimi związane – w sumie: (174) {118} <117>;
b. Niekonieczne komponenty osobowości – w sumie: (114) {86} <83>;
c. Dobrze oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) – w sumie: (374) {255} 
<204>;
d. Źle oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) – w sumie: (95) {51} <34>].

Oa (21) {8} <3>:
*
*
c. Dobrze oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) (21) {4} <0>: perfek-

cjonistka (5), romantyczka (7), romantyk (9) {4}. 
d. Źle oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) (0) {4} <3>: twardogłowy 

<3>, twardziel {4}. 

Zo-At (338) {216} <217>:
a. Części składowe osobowości i cechy z nimi związane (146) {97} <109>: charakter (30) {15} 

[psychiczny], duch (16) {17} <23> [siły duchowe], ego <5>, indywidualność (4) <6>, instynkt (6) 
{3} <3>, jaja <7> [charakter, temperament], kompleks (15) {9} <3> [kompleks w psychice], motyw 
(4) {3} <4> [postępowania], motywacja <4>, osobowość (20) {15} <13>, podświadomość (4), posta-
wa {3} <13> [moralna, uczuciowa i ideologiczna], psychika (11) {7} <3>, sumienie (8) {5} <7>, 
świadomość (15) {11} <18>, temperament (10) {5}, usposobienie {4}, zahamowanie (3) [stan psy-
chiczny, kompleks].

b. Niekonieczne komponenty osobowości (85) {57} <47>: gust (16) {20} <31>, możliwości (6) 
[predyspozycje, zdolności], nawyk (9), pociąg (3) [skłonność], powołanie (3), predyspozycje (3), 
przyzwyczajenie (7), sentyment {3} <4>, skłonność (16) {5}, talent (11) {21} <7>, zdolność (11) 
{8} <5> [zwykle l.mn. – zdolności, talenty].

c. Dobrze oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) (74) {49} <54>: ambi-
cja (4) {12} <9>, aspiracje <3>, cierpliwość (13) {7}, fantazja (13) {8} <8>, inicjatywa (11) <6> 
[przedsiębiorczość], inwencja <4>, konsekwencja <3>, kreatywność <9>, odpowiedzialność (3) {3} 
[cecha charakteru], ostrożność (3), otwartość {3} <4> [cecha charakteru], perfekcja {5}, przebojo-
wość {3}, romantyzm (4) {3} [uczuciowość], stanowczość (3), spontaniczność (4), umiar (5), wy-
obraźnia (6) {5} <8>, wytrwałość (3). 

d. Źle oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) (33) {13} <7>: naiwność 
{3}, niecierpliwość (4) {5} <7>, nieśmiałość (29) {5}.

Wć (345) {228} <152>:
a. Części składowe osobowości i cechy z nimi związane (28) {21} <8>: duchowo (3), duchowy (6) 

{8} <3>, psychicznie {4}, psychiczny (19) {9} <5>.
b. Niekonieczne komponenty osobowości (14) {19} <17>: obiecujący (3) <7>, przywiązany <3>, 

sentymentalny (3), utalentowany (8) {10} <4>, uzdolniony {3}, zdolny {6} <3> [uzdolniony].
c. Dobrze oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) (241) {162} <109>: 

ambitny (5) {6} <7>, bezkompromisowy {3} <5>, cierpliwie (7) {3}, cierpliwy (4) {4}, czujny (3) 
{5}, defi nitywnie (3) {3}, kategorycznie {4}, konsekwentnie {3} <3>, konsekwentny (3) {5}, kre-
atywny (6), odpowiedzialny (8) {3} [odpowiedzialny w ogóle – cecha charakteru], opanowany (4) 
[psych.], ostrożnie (3) {4}, ostrożny (5), otwarcie (16) {11} [przysł.], otwarty (16) {10} <4> [otwar-
ty charakterologicznie], perfekcyjny (9) {4} <5>, przebojem {3} [przysł.], przebojowy (6) {13}, 
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przedsiębiorczy (3), romantycznie (7), romantyczny (69) {32} <5>, równy <3> [o człowieku, tc. 
fajny, przyzwoity], solidarny (3), spontanicznie (3), spontaniczny (5), sprytny {4}, stanowczo (6) 
{8} <3>, stanowczy (5), twardo <6> [tc. konsekwentnie, z charakterem], twardy (3) {3} <3> [cecha 
charakteru], wymagający (4) <4>, zdecydowanie (25) {23} <54> [przysł.], zdecydowany (6) {8} 
<7>, zrównoważony (4) [emocjonalnie].

d. Źle oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) (62) {26} <18>: beztroski 
(6) {4}, drętwy (3), kapryśny (3) <3>, lekkomyślny (4), naiwny <3>, niecierpliwie <8>, nieodpo-
wiedzialny (3), nieśmiały (32) {15}, pochopny (4), wybredny (4) {3}, zaborczy (3), zagorzały {4}, 
zatwardziały <4>.

Cć-Ps (53) {58} <66>:
*
b. Niekonieczne komponenty osobowości (15) {10} <19>: przywiązać się (3), przyzwyczaić (3) 

{4} <5>, przyzwyczaić się (9) {3} <4>, przyzwyczajać się {3}, zwykł [zwykła, zwykło] <10>.
c. Dobrze oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) (38) {40} <41>: trzy-

mać [za kogo] kciuki {7}, wyobrazić (18) {15} <22>, wyobrażać (20) {18} <19>.
d. Źle oceniany styl myślenia i działania (charakter w sensie węższym) (0) {8} <6>: dać dupy <3> 

[dać się wykorzystać], dawać dupy {3} [dawać się wykorzystać], onieśmielić {5}, wychylać się <3> 
[wyróżniać się zachowaniem].

* * *

B. Zmienne lub chwilowo się przejawiające komponenty osobowości (792) {767} <564>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Choroby umysłowe (tu zwykle oznaczają nadmierną, stosunkowo stałą intensywność przeżyć psy-
chicznych lub skłonność do niej) – w sumie: (148) {196} <125>;
b. Pozytywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie samego – w sumie: (166) 
{167} <161>;
c. Negatywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie samego – w sumie: (72) 
{51} <60>;
d. Odwaga – w sumie: (76) {74} <60>;
e. Strach i tchórzostwo – w sumie: (330) {279} <158>].

Oa (13) {23} <27>:
a. Choroby umysłowe (tu zwykle oznaczają nadmierną, stosunkowo stałą intensywność przeżyć 

psychicznych lub skłonność do niej) (7) {14} <24>: lunatyk {4}, pojeb <7> [wariat, dureń], psychol 
<3> [wariat], psycholka <4> [wariatka], szaleniec {3} <6>, świr {4} <4>, wariat (7) {3}. 

*
*
d. Odwaga (6) {9} <3>: bohater (3) {5} <3> [dzielny człowiek], bohaterka (3) [dzielna kobieta], 

kozak {4} [człowiek odważny].

Zo-At (302) {299} <192>:
a. Choroby umysłowe (tu zwykle oznaczają nadmierną, stosunkowo stałą intensywność przeżyć 

psychicznych lub skłonność do niej) (30) {52} <28>: mania {4}, obłęd {4}, obsesja {3}, paranoja 
(3) <3>, pierdolec <7> [wariactwo], szaleństwo (24) {37} <18>, szał (3) {4}. 

b. Pozytywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie samego (114) {101} 
<117>: duma (11) {5} <9>, nadzieja (87) {93} <108>, optymizm (6) {3}, pewność siebie (10). 
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c. Negatywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie samego (19) {12} <0>: 
beznadzieja {3}, pesymizm (5), rozczarowanie (8) {6}, zawód (3) [niespełnienie], zniechęcenie {3}, 
zwątpienie (3). 

d. Odwaga (29) {20} <3>: odwaga (29) {20} <3>.
e. Strach i tchórzostwo (110) {114} <44>: groza {16} <5>, horror (7) [coś strasznego], koszmar 

(10) {11} <4>, lęk (36) {15} <3>, niepokój (8) {4}, obawa (22) {27} <11>, panika (7) {5}, postrach 
{6}, przerażenie (3) <5>, strach (14) {26} <16>, trema {4}, zgroza (3). 

Wć (222) {232} <198>:
a. Choroby umysłowe (tu zwykle oznaczają nadmierną, stosunkowo stałą intensywność przeżyć 

psychicznych lub skłonność do niej) (75) {78} <48>: jebnięty <9> [zwariowany], opętany <6>, poje-
bany <16> [głupi, wariacki], nawiedzony {5} <4> [zwariowany], szalony (40) {31} <9>, szaleńczo 
(3), szaleńczy {5}, szalenie (7) {6} <4>, zwariowany (25) {31}. 

b. Pozytywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie samego (49) {55} <40>: 
dumnie <3>, dumny {11} <21>, optymistycznie (3), optymistyczny (6) {4}, pewny siebie (12) {6}, 
pogodny (8) {5} [stan psychiczny], wesoło (6) {9} <5>, wesoły (14) {20} <11>.

c. Negatywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie samego (14) {4} <28>: 
dekadencki <4>, beznadziejnie <6>, beznadziejny (7) {4} <9>, niezadowolony (7) <4>, nostalgicz-
ny <5>.

d. Odwaga (37) {35} <24>: dzielnie {6}, dzielny (3) {6} <3>, kozacki {3}, nieustraszony {5}, 
odważnie (3), odważniejszy (3), odważny (21) {12} <5>, śmiało (3) {3} <13>, śmiały (4) <3>.

e. Strach i tchórzostwo (47) {60} <58>: koszmarnie (3), koszmarny (3) <3>, niespokojny {4}, 
przerażający {10} <5>, straszliwie <4>, strasznie (17) {29} <24>, straszny (24) {14} <22>, trau-
matyczny {3}. 

Cć-Ps (255) {213} <147>:
a. Choroby umysłowe (tu zwykle oznaczają nadmierną, stosunkowo stałą intensywność przeżyć 

psychicznych lub skłonność do niej) (36) {52} <25>: opętać <6>, oszaleć (8) {10}, szaleć (20) {27} 
<11>, wariować {5} <3>, zaszaleć (4), zwariować (4) {10} <5>. 

b. Pozytywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie samego (3) {11} <4>: 
chwalić się (3) {3}, pochwalić się {8} <4>.

c. Negatywne sposoby myślenia związane z nastawieniem do życia i siebie samego (39) {35} 
<32>: mieć przejebane <7>, narzekać (12) {6} <7>, rozczarować (10) {10} <3>, rozczarowywać 
{3}, zawieść (17) {16} <12> [sprawić zawód], zawieść się <3>.

d. Odwaga (4) {10} <30>: odważyć się (4) {6} <7>, ośmielić się {4} <4>, śmieć <19> [czas.].
e. Strach i tchórzostwo (173) {105} <56>: bać się (106) {71} <28>, niepokoić (6) <6>, niepokoić 

się (4), obawiać się (26) {16} <8>, odstraszać (3), przerazić (12) <5>, przerażać (3) {6} <9>, prze-
straszyć się (3) {3}, straszyć (4) {6}, wystraszyć (3), zaniepokoić (3) {3}. 

* * *

C. Bezpośrednie zaprezentowanie uczuć (39) {67} <679>:

Inne (39) {67} <679>:
ach! (6) {8} <24>, aha! (3) {4} <44>, a co? <8>, ba! {3} <6>, bomba! {4}, cholera! {3} <12>, da-
waj! <4>, dobra! (4) {5} <17>, do cholery! <7>, do chuja! <3>, ej! <3>, fuj! <3>, halo! {4}, he, he 
/hehe/ <173>, he, he, he /hehehe/ <43>, hehehehe <6>, hej! (7) {13} <4>, jak cholera! <5>, kurczę! 
{4}, kurde! <6>, kurwa! <183>, kurwa [twoja, jego itd.] mać! <6>, kurwa mać <40>, och! (5) {7} 
<9>, oh! <13> [właściwie: och!], oj! (6) {9} <19>, o kurwa! <4>, o rany! (8), po cholerę? <7> [ekspr. 
po co?], przejebane! <4>, rany! <8>, rety! {3}, tfu! <3>, uchu! <4>, uhhhh <3>, uła! <3>, za cho-
lerę! <3> [ekspr.; tc. na pewno nie].
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* * * * * *

2. Widziane w aspekcie bardziej ponadindywidualnym (tj. cnoty społeczne lub ich brak) [A, B] 
(1221) {835} <734>:

W tym łącznie: 
Oa (326) {189} <93>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (305) {184} <191>; Wć (436) {311} <344>; Cć-Ps (154) 
{151} <106>.

* * *

A. Moralność (357) {294} <425>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Wysoka moralność i jej praktykowanie – w sumie: (217) {189} <204>;
b. Niska moralność i jej praktykowanie – w sumie: (140) {105} <221>].

Oa (19) {10} <62>:
*
b. Niska moralność i jej praktykowanie (19) {10} <62>: drań (4) {7}, dupek <6>, intrygantka 

(5), kreatura <3>, pozer <22>, sezonowiec <3> [nieautentyczny metalowiec], skurwiel <12>, skur-
wysyn <3>, szelma (3), świnia (4) <10> [człowiek], świntuch <3>, winowajca {3}, ziółko (3) [ktoś 
niemiły].

Zo-At (113) {73} <135>:
a. Wysoka moralność i jej praktykowanie (39) {27} <30>: cnota {4}, dobro (7) {7} <13>, dobro-

dziejstwo (3) <3>, dyskrecja {5}, honor (4), lojalność (6), łaska <4>, moralność <6>, skromność 
<4>, szczerość (7) {3}, uczciwość {5}, wdzięczność (4), wierność (8) {3}. 

b. Niska moralność i jej praktykowanie (74) {46} <105>: bagno {4} [życiowe], evil <5> [źle, zły, 
zło], intryga (11) {4}, krzywda (5) {5} <5>, nielojalność (3), podstępek <3> [tc. podstęp], poza <8> 
[rzecz.], pozerstwo <10>, wina (13) {12} <15>, zdrada (12) {3}, zemsta (4) {6} <3>, zło (26) {12} 
<56>.

Wć (164) {157} <180>:
a. Wysoka moralność i jej praktykowanie (143) {130} <139>: bezinteresownie (3), bezinteresow-

ny (5), charytatywny {8}, czysty (6) <6> [czysty moralnie], dobroczynny (3), dyskretnie (3) {4}, 
dyskretny (9), fair {5} <3>, honorowy {8}, lojalny (3), moralny {6} <6>, na dobre i na złe (5), 
najwierniejszy (4), niewinnie (3), niewinny (9) {4} <4>, oddany {5} <8>, prosto z mostu <4> 
[szczerze], prosto z serca {3} [szczery/szczerze], skromnie {3}, skromny (12) {10} <5>, słusznie (3) 
[pragmatycznie i uczciwie], słuszny (5) {3} [pragmatyczny i uczciwy], sprawiedliwy {4}, szczerze 
(23) {18} <59>, szczery (12) {16} <25>, szlachetny (4) {7}, uczciwy (5) {7} <7>, wierny (26) {19} 
<5> [przym.], z całego serca <7> [przysł.; szczerze, bardzo].

b. Niska moralność i jej praktykowanie (21) {27} <41>: cyniczny {3}, fałszywy {3} <11> [nie-
szczery], niesprawiedliwy (3), nieuczciwy {5}, perfi dnie <4>, perfi dny <5>, podły (3) {4}, pod-
stępny (5), pozerski <12>, przewrotny {3}, skurwiały <3>, świński <3>, winny [coś komuś] (10) 
{9} <3>.

Cć-Ps (61) {54} <48>:
a. Wysoka moralność i jej praktykowanie (35) {32} <35>: usprawiedliwić się (3), wybaczać (3), 

wybaczyć (11) {7} <13>, zasłużyć (4) {5} <3>, zasługiwać (8) {14} <14>, zawdzięczać (6) {6} 
<5>.
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b. Niska moralność i jej praktykowanie (26) {22} <13>: gnoić <4>, knuć <3>, krzywdzić (4), 
mścić się <3>, skrzywdzić (4) {8} <3>, zdradzać (8) {5} [kogoś lub coś], zdradzić (10) {6} [kogoś 
lub coś], zemścić się {3}. 

* * *

B. Stopień empatii, życzliwość (864) {541} <309>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Wysoka empatia – w sumie: (287) {186} <103>;
b. Brak empatii – w sumie: (11) {41} <136>;
c. To, co związane z przyjaźnią – w sumie: (477) {277} <44>;
d. To, co dowodzi nieprzyjaźni – w sumie: (89) {37} <26>].

Oa (307) {179} <31>:
*
b. Brak empatii (4) {0} <0>: egoista (4). 
c. To, co związane z przyjaźnią (303) {179} <31>: przyjaciel (151) {136} <31>, przyjaciółka 

(152) {43}. 

Zo-At (192) {111} <56>:
a. Wysoka empatia (45) {38} <16>: czułość (12), delikatność (3) {4}, dobroć (3) {4}, litość (6), 

serdeczność {4}, troska (8) {6} <3>, współczucie (3), wyczucie (5) <3>, wyrozumiałość <3>, wzru-
szenie {7}, żal (5) {13} <7>. 

b. Brak empatii (0) {4} <27>: brutalność {4} <24>, politowanie <3>.
c. To, co związane z przyjaźnią (111) {61} <7>: przyjaźń (73) {38} <7>, zaufanie (38) {18}, 

życzliwość {5}. 
d. To, co dowodzi nieprzyjaźni (36) {8} <6>: zazdrość (36) {8} <6>.

Wć (272) {154} <164>:
a. Wysoka empatia (193) {83} <45>: czule (8) {6} <3>, czuły (15) {17}, delikatnie (42) {6} <6>, 

delikatny (86) {21} <5>, łagodniejszy <3> [pod względem moralnym, emocjonalnym], łagodny (6) 
{4} [pod względem moralnym, emocjonalnym], najdelikatniejszy (4) [zwykle fi zykalnie], oględnie 
{3}, opiekuńczy (5), serdecznie (10) {12} <11>, serdeczny (3) {8}, troskliwy (5), wyrozumiały (4) 
{3}, żal (5) {3} <3> [przysł.], żałosny <11>, żałośnie <3>.

b. Brak empatii (7) {37} <109>: bezlitośnie {3}, bezpardonowy <4>, bezwzględny (3) {3} <3>, 
brutal <9> [ang.], brutalnie (4) <5>, brutalniejszy <4>, brutalny {6} <75>, niemiłosiernie <3>, 
okrutny {25} <6>.

c. To, co związane z przyjaźnią (33) {17} <0>: przyjacielski (5) {5}, przyjaźnie (4), przyjazny 
{8}, zaprzyjaźniony (5), życzliwie (3), życzliwy (16) {4}. 

d. To, co dowodzi nieprzyjaźni (39) {17} <10>: zazdrosny (32) {7} <4>, złośliwie {3}, złośliwy 
(7) {7} <6>.

Cć-Ps (93) {97} <58>:
a. Wysoka empatia (49) {65} <42>: łagodzenie <3> [tc. osłabianie, zmniejszanie energii], pożało-

wać {3}, przejmować się (15) {19} <7>, troszczyć się (4) {3}, wczuć się {6} <4>, współczuć {4} 
<4>, wzruszać (3) {15}, wzruszyć <3>, załagodzić (3), zatroszczyć się {3}, złagodzić (3) <3>, żało-
wać (21) {12} <18>.
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*
c. To, co związane z przyjaźnią (30) {20} <6>: przyjaźnić się (10) {4} <3>, trzymać się razem 

<3> [przyjaźnić się, być solidarnym], zaprzyjaźniać się (3) {3}, zaprzyjaźnić się (15) {8}, zdać się 
[na kogo, co] {3} [polegać na nim/na czym].

d. To, co dowodzi nieprzyjaźni (14) {12} <10>: zazdrościć (9) {7} <10>, pozazdrościć (5) {5}. 

* * * * * * * * *

XIV. Wola [A, B, C] (9204) {7463} <8188>:

W tym łącznie: 
Oa (49) {65} <28>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (1230) {1175} <937>; Wć (2229) {1762} <2421>; Cć-Ps 
(3737) {2991} <2492>; Inne (1959) {1470} <2310>.

* * *

A. Sytuacje i akty wolicjonalne (5234) {4380} <3396>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Obecność jasnej intencji pozytywnej – w sumie: (1916) {1722} <1349>;
b. Brak jasnej intencji pozytywnej, wahanie się – w sumie: (55) {34} <0>;
c. Zgoda na coś – w sumie: (275) {193} <138>;
d. Poddanie i podporządkowanie się – w sumie: (129) {99} <101>;
e. Rezygnacja – w sumie: (124) {90} <61>;
f. Sprzeciwianie się – w sumie: (103) {94} <57>;
g. Lekceważenie – w sumie: (17) {23} <109>; 
h. Podejmowanie decyzji, posiadanie wolności decyzji – w sumie: (665) {532} <378>;
i. Dobrowolna rezygnacja z wolności (zobowiązanie) – w sumie: (141) {122} <46>;
j. Brak pełnej wolności decyzji – w sumie: (949) {664} <570>;
k. Władanie, zarządzanie wolnością – w sumie: (146) {155} <110>;
l. Czynne ograniczanie, reglamentacja wolności – w sumie: (137) {112} <85>;
ł. Stymulowanie (z pozycji wyższej) kogoś do działania – w sumie: (430) {400} <295>;
m. Stymulowanie kogoś do działania – z pozycji niższej – w sumie: (147) {140} <97>].

Oa (49) {65} <28>:
a. Obecność jasnej intencji pozytywnej (31) {32} <13>: amator {11}, chętny (6) <4> [rzecz.], 

kandydat (12) {8}, kandydatka (5), kolejka (4) {6} [chętnych/klientów], zwolennik (4) {7} <9>.
*
*
*
*
f. Sprzeciwianie się (10) {24} <3>: buntownik (6) {5}, przeciwnik (4) {19} <3>.
*
*
*
*
k. Władanie, zarządzanie wolnością (8) {9} <0>: przewodnik (3) {4} [osoba], przywódca (5) 

{5}. 
*
*
m. Stymulowanie kogoś do działania – z pozycji niższej (0) {0} <12>: faworyt <12>.
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Zo-At (1109) {1065} <752>:
a. Obecność jasnej intencji pozytywnej (373) {350} <330>: chęć (23) {27} <36>, dążenie (5), in-

tencja (6) {6}, marzenie (57) {61} <18>, ochota (64) {32} <19>, pasja (20) {16} <9>, plan (71) 
{84} <53>, pragnienie (12) {7} <5> [chęć], projekt (10) {40} <83>, racja (31) {16} <42>, staranie 
(5), wola (14) {4} <6>, wymagania (13) {8} <6>, zachcianka (4), zamierzenie <4>, zamiar (15) 
{11} <39>, zapotrzebowanie (4), żądanie {5}, żądza <3>, życzenie (19) {33} <7>.

b. Brak jasnej intencji pozytywnej, wahanie się (31) {17} <0>: rozterka (6) {3}, wahanie (4) {5}, 
niechęć (7) {6}, niepewność (7) {3}, opory (3), za i przeciw (4). 

c. Zgoda na coś (41) {24} <0>: akceptacja (14) {4}, zgoda (27) {20}. 
*
e. Rezygnacja (7) {9} <0>: porzucenie (3) [odrzucenie, rezygnacja z czegoś], rezygnacja (4) {6}, 

wyrzeczenie {3} [rezygnacja].
f. Sprzeciwianie się (25) {14} <22>: bunt <10>, odmowa (3), odrzucenie (5) [sprzeciw], powsta-

nie (3) {3} [bunt], protest (7) {7} <6>, sprzeciw (3), zastrzeżenie (4) {4} <6>.
*
h. Podejmowanie decyzji, posiadanie wolności decyzji (198) {152} <92>: decyzja (73) {35} <16>, 

deklaracja (4) {4}, dobór (10) {5} <5>, dostęp (4) {4} <10>, niepodległość {3}, niezależność (5) 
{5} <5>, samodzielność (4), samorealizacja <7>, selekcja <4>, swoboda (10) {16}, tolerancja (9) 
{4} <5>, władza (5) {8} <5> [możliwość], wolność (19) {23} <12>, wybór (37) {35} <15>, wyjście 
(18) {10} <8> [możliwość, swoboda postępowania].

i. Dobrowolna rezygnacja z wolności (zobowiązanie) (29) {30} <17>: gwarancja (4) {6}, kon-
wencja (3) {8}, obietnica (12) {4} <3>, przyrzeczenie (3), umowa (4) {9} <9>, zobowiązanie (3) 
{3} <5>. 

j. Brak pełnej wolności decyzji (181) {162} <131>: dyscyplina (9) {4}, konieczność (5), kropka 
(4) [brak możliwości działania, koniec], norma (8) {10} <6>, normalka <12>, obowiązek (34) {27} 
<13>, odpowiedzialność (7) {16} <6> [obowiązek, potencjalna lub rzeczywista konsekwencja postę-
powania], pułapka (3) {5} [sytuacja], reguła (25) {3} <7>, warunek (11) {9} <38>, zadanie (24) 
{48} <14> [do wykonania], zaległość (6) {4}, zasada (49) {36} <35>.

k. Władanie, zarządzanie wolnością (33) {33} <23>: kontrola (13) {17} <10>, manipulacja (5), 
panowanie {6}, przeciwwskazanie (3), regulamin (5), władza (3) {10} <3>, zakaz (4) <7>, zdomi-
nowanie <3>.

l. Czynne ograniczanie, reglamentacja wolności (12) {15} <22>: groźba <5> [uczynek], szlaban 
{3} [zakaz], mus <5> [przymus], nacisk {3} [jako przejaw woli], nietolerancja <4>, niewola (3), 
ostrzeżenie {3}, polecenie (4) {4} [nakaz], presja (5) <3>, przestroga <3>.

ł. Stymulowanie (z pozycji wyższej) kogoś do działania (174) {245} <109>: aplauz {3}, zachęta 
{3}, zaoferowanie <6>, nagroda (73) {147} <16>, oferta (6) {5} <33>, polecenie (4) <10> [reko-
mendacja], propozycja (53) {57} <27>, przepustka <6>, przekonanie {3} [czynność], sugestia (4) 
<3>, supernagroda {7}, typ {11} [coś typowanego], wskazanie (4), wskazówka (7) {3} <3>, wy-
zwanie (19) {6} <5>, wyróżnienie (4) [nagroda].

m. Stymulowanie kogoś do działania – z pozycji niższej (5) {14} <6>: prośba (5) {14} <6>.

Wć (451) {312} <207>:
a. Obecność jasnej intencji pozytywnej (156) {112} <52>: chętnie (36) {34} <23>, chętny (3) {3} 

<3> [przym.], dobrowolnie (4), dobrowolny (5), do woli (5) {4}, dowolny (12) {7}, najchętniej (21) 
{15}, ochoczo {3}, pasjonujący {3}, skłonny (9) <7>, spragniony <4>, uparcie (3) {7}, uparty (3) 
{5}, upragniony (4) {5} <3>, wymarzony (34) {12}, z racji <7>, za wszelką cenę (14) {10} <5>, 
żądny (3) {4}. 

b. Brak jasnej intencji pozytywnej, wahanie się (15) {14} <0>: niechcący (5) {8}, niechciany (4) 
[przym.], niechętnie (6), niechętny {3}, niepożądany {3}. 

*
*
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*
f. Sprzeciwianie się (0) {3} <3>: przeciwny {3} <3> [tc. sprzeciwiający się – o człowieku].
*
h. Podejmowanie decyzji, posiadanie wolności decyzji (147) {103} <86>: bezkarnie <4>, dostęp-

ny (33) {14} <24>, na własną rękę [zrobić coś] (4) [samemu, bez zgody innych], niewykluczony 
{3}, niezależnie (8) {5} <4>, niezależny (7) {15} <7>, samodzielnie (5) {5}, samodzielny (12) {6}, 
swobodnie (19) <5>, swobodny (4) <7>, tolerancyjny {3} <5>, wchodzić w rachubę <4>, wolny 
(55) {52} <26> [swobodny].

i. Dobrowolna rezygnacja z wolności (zobowiązanie) (0) {3} <0>: gwarantowany {3}. 
j. Brak pełnej wolności decyzji (119) {77} <63>: koniecznie (36) {25} <10>, konieczny (16) {10} 

<9>, niedostępny (6) {8}, niekoniecznie (5) {4} <9>, nieodłączny (5) {4} <4>, nieunikniony <8>, 
obowiązkowo (7) {4}, obowiązkowy (4) <8> [o czymś], odpowiedzialny (6) {10} <6> [odpowie-
dzialny za coś], pod warunkiem (12) {7} <9>, w zależności [od czego, kogo] (19) {5}, zależny (3).

*
*
ł. Stymulowanie (z pozycji wyższej) kogoś do działania (14) {0} <3>: wskazany (14) <3> [zaleca-

ny].

Cć-Ps (3625) {2938} <2409>:
a. Obecność jasnej intencji pozytywnej (1356) {1228} <954>: chcieć (672) {606} <493>, chcieć 

się (7) {14}, ciągnąć [kogoś do] (3) {6} [odczuwać sympatię, chęć], dać z siebie wszystko {6} [bardzo 
się postarać], dążyć (9) {15} <14>, domagać się (3) {8} <3>, faworyzować {3}, liczyć [na kogo, co] 
(27) {25} <9>, liczyć [że] {3} <3>, marzyć (73) {59} <13>, marzyć się (4) [komuś coś], pasjono-
wać się {3}, planować (21) {46} <33>, planowanie (3) {3}, podkreślać (15) {8} <7> [wskazywać 
na ważność], podkreślić {3} <4> [wskazać na ważność], pomarzyć (3) {5} <3>, postarać się (25) 
{26} <10>, postawić {5} <7> [czynność rozumiana jako przejawienie woli], potrzebować (77) {49} 
<23>, pożądać (4), pragnąć (44) {41} <21>, preferować (5) {4} <6>, pretendować {3}, przykładać 
się <5>, przyłożyć się (4) {3} <3>, raczyć <3> [zechcieć], rwać się [do czego] {3}, silić się (3) <5>, 
starać się (94) {81} <70>, stawiać (9) {3} <5> [jako aktywność woli; np. stawiać warunki, stawiać 
oceny, pytania], stawiać [na coś/kogoś] <3> [tc. liczyć na coś lub kogoś], ubiegać się (3), uganiać się 
[za kimś, czymś] (3) [bardzo czego/kogo chcieć i się o to lub o niego starać], uprzeć się <4>, woleć 
(30) {28} <56>, wymagać (51) {34} <16>, zabiegać [o coś, kogoś] (12), zachciewać się <3>, zadbać 
(30) {13} <3>, zależeć [komu na czymś/kimś] (35) {25} <17> [pragnąć go/tego], zamierzać (17) {20} 
<31>, zamierzyć <5>, zaplanować (14) {15} <5>, zapragnąć (10) {3} <3>, zaprogramować <3>, 
zaprojektować (6) {7} <4>, zażądać {9}, zechcieć (7) {10} <15>, żądać (8) {8} <3>, życzyć (19) 
{25} <43>.

b. Brak jasnej intencji pozytywnej, wahanie się (9) {3} <0>: marudzić (3), wahać się (6) {3}. 
c. Zgoda na coś (234) {169} <138>: akceptować (18) {6} <3>, dopuścić (5) {7}, dopuszczać (5) 

{3}, dozwolić (6), godzić się (3), nie mieć nic przeciwko [czemuś, komuś] (3) <10>, podzielać (5), 
pozwalać (40) {26} <15>, pozwolić (73) {52} <32>, przyjąć się <4>, przystać <4> [zgodzić się], 
tolerować (6) {4} <7>, udostępnić <4>, zgadzać się (23) {25} <25>, zgodzić się (32) {30} <28>, 
zaakceptować (15) {16} <6>.

d. Poddanie i podporządkowanie się (129) {99} <101>: cierpieć [coś, kogoś] (6) {3} [godzić się 
na], dać się (22) {16} <44>, dawać się (4) {4} <5> [zezwalać], dostać się w [czyje] ręce {3}, mieć 
[coś, kogoś] na głowie {5} [np. jakieś sprawy], poddać się (13) {4} <5>, poddawać się (11) {9} <3>, 
pogodzić się (16) {17} <4>, ponieść (4) [stratę, konsekwencje itd.], ponosić [coś] (4) {10} <6> [być 
obciążonym przez coś, np. konsekwencje], posłuchać {5} [podporządkować się], ulec (6) {3} <8>, 
ulegać (14) {4} <7>, znieść (8) {8} <9>, znosić (21) {8} <10> [akceptować, wytrzymywać].

e. Rezygnacja (117) {81} <61>: dać sobie spokój <4>, dać spokój (7) {6} <3>, dać za wygraną 
(9), dawać za wygraną (4) {3}, darować [coś] sobie <3>, iść w pizdu <3>, obejść się (3) <3>, obyć 
się (3), odwołać (5) {6} <3>, opamiętać się {3}, opanować się {3}, porzucić (3) {3} <6> [zrezygno-
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wać z czegoś], powstrzymać się (8) {3}, rezygnować (19) {8} <7>, rzucić [coś] (3) {4} <4> [zrezyg-
nować z czegoś], rzucić [coś, kogoś] w pizdu <4>, ustąpić (3) {3}, ustępować (8) {3}, wycofać się 
{6}, wymiękać <3> [rezygnować z czegoś; obawiać się czegoś], wyrzekać się (4), zaniechać {3}, 
zaniedbać (6), zaniedbywać (4) {3}, zrezygnować (28) {24} <18>.

f. Sprzeciwianie się (68) {53} <29>: buntować się (5), być przeciw <7>, negować <5>, nie dać 
się (27) {21}, odcinać się <4>, odmawiać (7), odmówić (15) {12} <6>, odrzucać (5) {3} [nie akcep-
tować czegoś], odwoływać się {4}, protestować (5), skarżyć się {4}, przeczyć {3} <3>, sprzeciwić 
się {3}, wykluczać {3} <4>, wykluczyć (4). 

g. Lekceważenie (17) {23} <109>: fuck <13> [dosł. pieprzyć – tzn. tu: lekceważyć coś], ignorować 
(6) {4} <5>, jebać [kogoś, coś] <4> [tc. lekceważyć], lekceważyć (5) {8} <3>, mieć [coś, kogoś] gdzieś 
<4> [lekceważyć], mieć [coś, kogoś] w dupie <26> [lekceważyć], mieć [coś, kogoś] w nosie {5} [lek-
ceważyć], nie przywiązywać wagi [do czegoś, kogoś] (3) [uważać za nieistotne/nieistotnego], olać <4> 
[zlekceważyć], olewać <6> [lekceważyć], pierdolić <19> [lekceważyć], pomijać (3) <7>, pominąć 
{3} <8>, wywinąć się [z czegoś/od czegoś] {3} [uniknąć konsekwencji, odpowiedzialności].

h. Podejmowanie decyzji, posiadanie wolności decyzji (320) {277} <200>: decydować (18) {10} 
<4>, decydować się (19) {8} <9>, deklarować (3), dopuszczać się <3>, obrać <6> [wybrać], poku-
sić się {3} <6>, postanawiać (27) {16} <4>, postanowić (56) {73} <50>, przesądzić {5}, skusić się 
(3), upatrzyć (5), usamodzielnić się {3}, uwolnić się (4) {9}, uwolnić (7) {11}, wybierać (32) {14} 
<10>, wybrać (81) {64} <35>, wyzwalać <3>, wziąć [czyje] sprawy w swoje ręce {3} [zająć się 
nimi], zadecydować (3) {5} <10>, zdecydować (6) {8} <8>, zdecydować się (32) {32} <43>, zdobyć 
się (10) {5}, zdołać (6) {5}, zmierzyć się [z kimś, czymś] (3) {3}, zwolnić (5) [oswobodzić od].

i. Dobrowolna rezygnacja z wolności (zobowiązanie) (112) {89} <29>: dotrzymać (3), obiecać 
(18) {13} <8>, obiecywać (4) {12} <5>, podejmować się (3) <3>, podjąć się (4) {4} <4>, przyrzec 
{4}, trzymać się [czegoś] (7) {4} <4> [psychicznie,  wolicjonalnie, zachowywać dany stan, pogląd], 
umawiać się (7) {10}, umówić się (31) {17}, umówić (13) {3}, wytrzymać (19) {18} <5>, związać 
się [z kimś, czymś] (3) {4}. 

j. Brak pełnej wolności decyzji (649) {425} <376>: liczyć się [z kim, czym] (4) {7} [zważać na coś, 
na kogoś], musieć (469) {312} <316>, obowiązywać (16) {18}, odpowiadać <9> [ponosić odpowie-
dzialność], podlegać (3) <5>, popadać (3) [w coś], popaść (3) {6} [w coś], przestrzegać [czegoś] (8) 
{5} <5> [stosować się do], respektować <3> [kogoś lub coś], stosować się {5}, stronić {6}, unikać 
(30) {16} <5>, uniknąć (18) {10}, ustrzec się (4), uważać [na coś/kogoś] (45) {13} <10> [wezwanie 
do lub deklaracja ostrożności], uwzględniać (5), wystrzegać się {3}, zależeć [od kogoś/czegoś] (37) 
{24} <18> [być uzależnionym], zastosować się (4), zważać [na coś, na kogoś] <4>, zważyć [że coś] <5>.

k. Władanie, zarządzanie wolnością (105) {113} <87>: dominować (5) {13} <3>, dowodzić {5} 
[przewodzić], dysponować (3) {5} <8>, gwarantować (15) {9} <7>, kierować [kim] {4} <4> [rzą-
dzić], kontrolować (14) {12} <5>, limitować {5} <7>, opanować (5) <3> [poddać swej władzy], pa-
nować (24) {20} <18>, pilnować (3), podporządkować {3}, powierzyć (6), przewodzić {5}, rządzić 
(14) {5} <9>, sterować {6}, strzec (4), uzależnić (4) {4} <4>, wywierać (4) <3>, wywrzeć {5} <16>, 
zapanować (4) {3}, zawładnąć {5}, zdominować {4}. 

l. Czynne ograniczanie, reglamentacja wolności (125) {97} <63>: dyktować (5), grozić (4) {7} 
<6> [dopuszczać się gróźb], kazać (21) {20} <14> [nakazywać], naciskać [na kogoś] (3), nakazywać 
{3} <3>, nalegać (3), narzucać [coś komuś] (3) <5> [zmuszać do czegoś], ostrzec (3) {3}, ostrzegać 
(3) {4}, przestrzegać [kogoś] (3) [udzielać przestróg], trzymać [kogo] (3) {6} <5> [ograniczać wol-
ność], uprzedzać [kogo o czym] {3} [tc. ostrzegać], wtrącać się {3}, wycisnąć [coś z kogoś/czegoś] 
<3> [zmusić coś lub kogoś do czegoś], zabraniać (6) {3}, zadać (12) {4}, zadawać (8) {13} <8>, 
zakazać (4) {4} <7>, zalecać (11), zastrzegać (7) {8}, zmuszać (16) {3} <4>, zmusić (10) {10} <8>, 
zniewalać {3}. 

ł. Stymulowanie (z pozycji wyższej) kogoś do działania (242) {155} <183>: kusić (6) {3}, nama-
wiać/namówić (37) {18} <8>, nakłonić {3}, oferować (14) {10} <13>, podpowiadać/podpowie-
dzieć (10) {7}, polecić (4) <14> [zarekomendować], polecać (60) {31} <51> [rekomendować], pro-
ponować (49) {20} <34>, przekonywanie (3), rekomendować (4), skłonić (4) {3} <7> [namówić], 
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sugerować (3) {12} <8>, wabić (3), wyciągnąć (3) [być aktywnym w ramach stosunków międzyludz-
kich], wynagrodzić (3), wzywać {3}, zachęcać (6) {8} <16>, zachęcić (9) {6} <7>, zaoferować <8>, 
zaproponować (20) {17} <14>, zbuntować {6} <3>, zniechęcać (3), zniechęcić {5}, zobowiązać 
{3}, zobowiązywać (4). 

m. Stymulowanie kogoś do działania – z pozycji niższej (142) {126} <79>: błagać (9) {10}, ma-
glować {3} [uparcie indagować], poprosić (34) {22} <20>, prosić (99) {91} <59>.

* * *

B. Wartościowanie ogólne (2011) {1613} <2482>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Ocenianie ogólnie rzecz biorąc – w sumie: (108) {93} <140>;
b. Wskazywanie na wysoką wartość – w sumie: (1622) {1319} <1910>;
c. Wskazywanie na niską wartość – w sumie: (281) {201} <432>].

Zo-At (121) {110} <185>:
a. Ocenianie ogólnie rzecz biorąc (41) {50} <79>: ocena (12) {17} <3>, jakość (8) {15} <60>, 

wartość (21) {18} <16>.
b. Wskazywanie na wysoką wartość (43) {34} <44>: dobre {6} <4>, doskonałość {3} <3>, ideał 

(5) {9} <6>, poprawa (3) {3} <4>, rarytas <3>, walor (3) <6>, wyższość <3>, zaleta (32) {13} <9>, 
plus <6> [zaleta czegoś, walor pozytywny].

c. Wskazywanie na niską wartość (37) {26} <62>: chujnia <3> [coś bez wartości], chujoza <4> 
[coś bez wartości], kiła <3> [coś złego], lipa <3> [rzecz nieudana], mankament <7>, niedoskonałość 
(7), syf <27> [coś złego lub bez wartości], wada (30) {20} <3>, minus {3} <12> [wada czegoś, walor 
negatywny], żenada {3} [rzecz zła, wstydliwa].

Wć (1778) {1450} <2214>:
*
b. Wskazywanie na wysoką wartość (1537) {1275} <1847>: absolutnie (19) {11} <15>, absolut-

ny (10) {11} <8>, bombowy {3} [świetny], cacy <3>, czadowy {17}, doborowy (3), dobry (250) 
{182} <351>, dobrze (199) {164} <238>, doskonale (60) {40} <31>, doskonały (55) {19} <75>, 
ekstra (11) {12} <7>, fajnie (19) {17} <30>, fajniejszy (4), fajno <3>, fajny (39) {35} <77>, fajowy 
{6} <6>, fenomenalny {5}, idealnie (14) {11} <3>, idealny (45) {28} <8>, imponujący (11) {8}, jak 
chuj! <17> [dużo, fajnie, wspaniale], jako tako <5>, lepiej (130) {78} <112>, lepszy (46) {51} <89>, 
mega (3) {9}, miażdżący <4> [świetny], najfajniejszy (3) {3}, najlepiej (130) {57} <29>, najlepszy 
(153) {149} <140>, na wagę złota (3), nic dodać nic ująć <3>, nieoceniony (3) {3}, nieźle (14) {29} 
<62>, niezły (20) {37} <100>, normal (9) [normalny], normalnie (13) {9} <11>, normalny (42) {34} 
<37>, poprawnie <9>, poprawny (3) <11>, porządnie (7) {4} <7>, porządny (5) {3} <10>, pozy-
tywnie (3) {4} <6>, pozytywny (16) {13} <30>, przedni (4) [świetny], przyswajalny <3>, przyzwo-
ity <5>, solidnie {4} <10>, solidny (4) {10} <28>, super! (11) {5} <4> [ekspr.], super (20) {17} <13> 
[określenie cechy], super (7) [ang.], super-hiper {4} [tc. najświetniej/naświetniejszy], superowy {5}, 
świetnie (57) {36} <15>, świetny (57) {65} <50>, the best {3}, total <5>, wart (9) {17} <27>, war-
tościowy (9) {4} <5>, wystrzałowy {3} [świetny], wyśmienity {4} <4>, zajebisty <90> [cudowny, 
wspaniały], zajebiście <20>, z jajem <3> [z polotem, charakterem], znakomicie (9) {14} <13>, zna-
komity (8) {32} <23>, że głowa mała <3>.

c. Wskazywanie na niską wartość (241) {175} <367>: cholernie <9> [ekspr.], cholerny (4) [ekspr.], 
chujowo <11> [źle], chujowy <29> [zły], cienki <6> [tj. kiepski], co gorsza (3), denny <4> [bardzo 
zły], do bani {3} [źle], do dupy <7>, fatalnie (8), fatalny (4) <9>, gorszy (17) {17} <14>, gorzej (14) 
{16} <15>, gówniany <28>, gówno warty <4> [bezwartościowy], jakiś tam <37>, kiepski (4) {8} 
<3>, marny (3) <5>, najgorszy (25) {16} <12>, najgorzej <3>, negatywny (9) {3} <11>, niedosko-
nały <3>, nienajlepszy <3>, nienormalny (3) {4}, niepoprawny (3) {4}, [pójść, być] nie tak (7) <9>, 
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niewart <5>, nijak {3}, nijaki <4>, parszywy {4} <5>, tak sobie <19>, taki sobie {5} <6>, ujemny 
(3), zasrany <6>, zły (87) {59} <63>, źle (44) {31} <34>, żenujący (3) <3>.

Cć-Ps (112) {53} <83>:
a. Ocenianie ogólnie rzecz biorąc (67) {43} <61>: cenić (18) {15} <5>, cenić sobie (4) <5>, doce-

niać (11) <14>, docenić (11) {6} <13>, oceniać (8) {12} <18>, ocenić (15) {10} <3>, stawiać [coś/
kogoś gdzieś] <3> [dobrze lub źle oceniać]. 

b. Wskazywanie na wysoką wartość (42) {10} <19>: poprawiać (23) {5} <3>, poprawianie (8), 
poprawić (5) {5} <10>, poprawić się (3) <6>, znormalnieć (3). 

c. Wskazywanie na niską wartość (3) {0} <3>: podupaść <3>, pogarszać (3). 

* * *

C. Bezpośrednie gesty słowne (1959) {1470} <2310>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Bezpośrednie ukazanie swojego stanowiska – wahania, chęci lub niechęci – w stosunku do czegoś/
kogoś – w sumie: (255) {265} <638>;
b. Różne inne formy perswazyjnego nacisku – w sumie: (1704) {1205} <1672>].

Inne (1959) {1470} <2310>:
a. Bezpośrednie ukazanie swojego stanowiska – wahania, chęci lub niechęci – w stosunku do cze-

goś/kogoś (255) {265} <638>: a chuja! <3> [tc. a fi gę!], basta! <3>, bodaj {6} <4>, bodajże <6>, 
brawo! <4> [okrzyk], być może (27) {47} <51>, chuj tam <7> [tc. nieważne!], chuj z [kim, czym] 
<16> [mniejsza z nim, mniejsza o to], chuj [komu] w dupę <5> [nie jest ważny], co mi tam <3>, co 
najmniej (28) {10} <11>, fuck <24> [pieprzyć tzn. lekceważyć coś], gotowe! (9), i pojechali! <4> 
[ekspr.; tc. i stało się, i zaczęli], jasne (17) {12} <15> [mod. – tc. rozumiem, w porządku], łokej <5> 
[tc. OK], mniejsza o [coś, kogoś] <3>, naturalnie (3) <7> [mod.], ni chuja <9> [zaprzeczenie], nie-
jaki {11} <17>, niejako {3} <10>, nie ma co <11>, nie ma mowy (7) {3} <6>, niemniej (3) {3} <6>, 
niestety (95) {114} <159>, nie tędy droga <3>, niniejszym <6>, no dobra <8> [znak akceptacji], no 
jasne <3> [znak zgody], oby (8) {6} <24>, of course <14>, oh well <3>, OK (14) {19} <69>, osta-
tecznie (10) {3} [mod.], ot co <5>, po chuj? <21> [tc. po co?], po co? (19) {16} <38>, raz dwa (4) 
<3>, stop! {5} [tc. stać!, stój!], swoją drogą {5} <23>, tak trzymać! <4>, wszystko jedno (3), yeah! 
<8> [ukazanie entuzjazmu], za cholerę! <3> [ekspr.; tc. na pewno nie], za chuj <4> [tc. za nic], za 
chuja <5> [jw.], za nic (6) <5> [w żadnym wypadku].

b. Różne formy perswazyjnego nacisku (1704) {1205} <1672>: doprawdy <7>, fuck you <3> [pie-
przę ciebie], i dawaj! <4> [ekspr. robić, zaczynać], jak wiadomo (3) <10>, można (317) {231} <276>, 
najwyższy czas (6) {4}, należeć się (5) {3} <11>, należy (94) {55} <38>, na pewno (160) {132} 
<171>, naprawdę (221) {186} <281>, nawiasem mówiąc <18>, niech (50) {29} <84>, niechaj {3}, no 
wiesz <4>, powinien (267) {120} <179>, po prostu (170) {149} <259>, przystoi (4) {8} <7>, tak czy 
inaczej <4>, tak czy owak {3}, tak zwany (48) {31} <38>, trza <3> [tc. trzeba], trzeba (161) {114} 
<110>, warto (132) {60} <60>, w gruncie rzeczy (3) <7>, wolno (22) {22} <5> [można], wypada (7) 
{10} <8> [należy], zapewne (8) {22} <29>, z całą pewnością <4>, z pewnością (26) {23} <52>.

* * * * * * * * *

XV. Myśl i mowa [A, B, C, D] (9508) {9159} <11207>:

W tym łącznie: 
Oa (50) {43} <147>; Pt (4) {11} <6>; Zo-At (2598) {2650} <3214>; Wć (991) {1095} <1588>; Cć-Ps 
(5865) {5360} <6252>.
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* * *

A. Przedmiot poznawany, poznawanie z perspektywy przedmiotu (1541) {1800} <2557>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. To, co może zainteresować – w sumie: (615) {701} <1216>;
b. To, co jest poznane lub pomaga poznaniu – w sumie: (613) {777} <1020>;
c. To, co jest poznawczo negatywne, niemożliwe do poznania lub poznawczo nieistotne – w sumie: 
(94) {86} <188>;
d. To, co sprzeciwia się poznaniu – w sumie: (219) {236} <133>].

Zo-At (495) {598} <861>:
a. To, co może zainteresować (222) {278} <411>: ciekawostka {10} <13>, informacja (48) {65} 

<44>, kontekst {4}, kulisy {4}, kwestia (9) {14} <52>, nauka (5) {9} <5> [wiedza], nieznane (3) 
[rzecz.], paradoks {4} <3>, perspektywa {3} <3> [myślowa/światopoglądowa], problematyka {3}, 
tajnik (7) {5}, temat (112) {93} <221>, tematyka {3} <13>, treść (14) {11} <30>, wiedza (24) {39} 
<17>, zagadka {7} <6>, zagadnienie {4} <4>.

b. To, co jest poznane lub pomaga poznaniu (140) {203} <314>: co i jak <4>, esencja <6> 
[myślowa], fakt (38) {61} <119>, horyzont <8> [myślowy/światopoglądowy], kwintesencja <3>, 
meritum <3>, prawda (65) {79} <104>, prawdopodobieństwo {3}, sedno <3>, sens (22) {40} 
<41>, wyjaśnienie (5) {8} <3>, znaczenie (10) {12} <20> [sens].

c. To, co jest poznawczo negatywne, niemożliwe do poznania lub poznawczo nieistotne (55) {46} 
<104>: absurd {8} <5>, bezsens <3>, błąd (25) {18} <27>, bzdet <4>, bzdura (5) {11} <20>, fi kcja 
{3} <6>, głupota (4) <12> [coś głupiego], głupstwo {3}, niezrozumienie <4>, pierdolec <7> [głu-
pota, wariactwo], pierdoła <7> [coś głupiego], pomyłka (4) <6>, przesąd (3), stereotyp (5), sprzecz-
ność <3>, zapomnienie (5), złudzenie (4) {3}. 

d. To, co sprzeciwia się poznaniu (78) {71} <32>: fałsz {6} [nieprawda], farmazony <4>, nie-
prawda (3) {6} [rzecz.], pozór (9) {9} <6>, pretekst (7) {3} <4>, sekret (17) {9}, tajemnica (39) 
{38} <10>, tajemniczość (3) <5>, wymysł <3>.

Wć (743) {895} <1210>:
a. To, co może zainteresować (189) {251} <451>: arcyciekawy <5>, autentyczny (7) {6} <3>, 

ciekawie (3) {7} <23>, ciekawiej <3>, ciekawszy (5) {7} <16>, ciekawy (42) {63} <161> [przym.; 
tc. wzbudzający zainteresowanie], dziwnie (4) {4} <7>, dziwny (50) {52} <90>, informacyjny (3), 
interesująco (3), interesujący (22) {24} <43>, intrygujący (5) {11}, merytoryczny <4>, najcie-
kawszy (12) {22} <11>, najdziwniejszy {3} <4>, niebanalny (3) {5}, o dziwo <5>, osobliwy (3), 
paradoksalnie {3}, podobno (24) {36} <48>, ponoć {8} <21>, zadziwiający <4>, zagadkowy (3), 
zastanawiający <3>.

b. To, co jest poznane lub pomaga poznaniu (457) {535} <668>: czytelny {4} <5>, dosłownie (3) 
{12} <14>, faktycznie {9} <30>, istny (3) {3} <5>, istotnie (3) <4>, istotny (12) {7} <16>, jasno (7) 
{5} [zrozumiale, otwarcie], jasny (11) {6} <14> [zrozumiały], jednoznacznie {3} <5>, jednoznaczny 
(4), najprawdziwszy {3}, najwyraźniej (11) {3} <10>, niewątpliwie (4) {14} <21>, niewątpliwy (3) 
{3} <7>, oczywisty (4) {8} <20>, oczywiście (129) {98} <213>, prawdopodobnie (24) {26} <25>, 
prawdziwie (9) {4} <10>, prawdziwy (137) {133} <132>, rozpoznawalny {3}, rozpoznawczy {5}, 
sensowny <5>, słusznie (3) [prawdziwie], spektakularny {8}, wiadomo (28) {51} <51>, wiadomy 
<7>, wiarygodny {3}, wyrazisty {4}, wyraźnie (10) {25} <9>, wyraźny (6) {8} <7>, zauważalny 
<5>, znany (35) {78} <42> [przym.], znajomy (6) {5} <11> [przym.], zrozumiały (5) {4}. 

c. To, co jest poznawczo negatywne, niemożliwe do poznania lub poznawczo nieistotne (27) {29} 
<47>: absurdalny (3) {4}, banalnie (4), banalny (6) {5} <3>, bzdurny <3>, chuj wie <8> [nie 
wiadomo], dziwaczny {4} <3>, nieciekawy (6) {3} <5>, nieznajomy {4} [przym.], nieznany (8) {9} 
<16>, niezrozumiały <4>, wytarty <5> [zwykły, nieciekawy].
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d. To, co sprzeciwia się poznaniu (70) {80} <44>: fałszywy (3) <3> [nieprawdziwy], nieprawdzi-
wy (5), niewiarygodny (3) <3>, po kryjomu (3), pozornie (5) {8} <7>, rzekomo (3) {8}, rzekomy 
<3>, skrycie <3> [przysł.], tajemniczo {4}, tajemniczy (23) {29} <14>, tajemny (4) {4}, tajny (4) 
{5}, ukryty (13) {9} <8>, wątpliwy <3>, zamaskowany {4}, złudny {3}, z pozoru (4), z ukrycia 
{4}. 

Cć-Ps (303) {307} <486>:
a. To, co może zainteresować (204) {172} <354>: ciekawić (3) <6>, dziwić/zdziwić (11) {9} 

<23>, interesować/zainteresować (48) {35} <63>, intrygować/zaintrygować (4) {7} [poznawczo], 
kojarzyć się (7) {12} <23>, nasuwać się <8>, nurtować (3) <5>, obchodzić (5) {5} <44> [intereso-
wać kogoś], pociągać <5> [interesować poznawczo], wydawać się/wydać się (87) {77} <100> [być/
zostać tak lub inaczej postrzeganym/postrzeżonym], zaciekawiać/zaciekawić (3) <3>, zadziwiać/za-
dziwić (3) <8>, zastanawiać <7>, zdawać się (9) {12} <26> [wydawać się], zdumiewać (6) {3}, 
zwracać/zwrócić [czyjąś] uwagę (15) {12} <13> [budzić/wzbudzić zainteresowanie].

b. To, co jest poznane lub pomaga poznaniu (16) {39} <38>: potwierdzić się {3}, przemawiać [za 
czym] <7> [świadczyć], przypominać się {3}, przywodzić [coś] na myśl <3> [przypominać to coś], 
świadczyć [o czymś] (10) {18} <28> [czynić to wiadomym], ujawnić się {5}, wchodzić do głowy {4} 
[być zapamiętywanym], wyjść na jaw (6) {6}. 

c. To, co jest poznawczo negatywne, niemożliwe do poznania lub poznawczo nieistotne (12) {11} 
<37>: łudzić się (3), mylić się (6) {7} <33>, pomylić się (3) {4} <4>.

d. To, co sprzeciwia się poznaniu (71) {85} <57>: chować (5) <3> [skrywać], chować się <3> 
[skrywać się], kryć (6) {5} <6>, kryć się (8) {7} <9>, maskować (7), mylić (4) {9} <6>, ukrywać 
się (3) {6} <7>, pomylić (5), skrywać (6) {5}, uchodzić [za kogo, co] (4) {17} [być uważanym za], 
ukrywać/ukryć (23) {29} <23>, ukrywanie {4}, zwieść [kogo] {3} [wprowadzić w błąd].

* * *

B. Podmiot poznający, poznawanie z perspektywy podmiotu (3753) {3209} <3876>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Poznawanie udane, jego podmiot – własności, cechy, czynności – w sumie: (3558) {3065} <3570>;
b. Podmiot niezdolny do należytego poznawania, jego czynności i cechy – w sumie: (195) {144} 
<306>].

Oa (34) {40} <136>:
a. Poznawanie udane, jego podmiot – własności, cechy, czynności (11) {26} <51>: ciekawy (8) 

[rzecz.], geniusz {7} <12>, intelektualista (3), odkrywca {4}, pionier <3>, świadek <17>, wtajem-
niczony {4}, wynalazca {3}, zainteresowany {4} <16> [rzecz.], znawca {4} <3>.

b. Podmiot niezdolny do należytego poznawania, jego czynności i cechy (23) {14} <85>: debil {4} 
<18>, dureń <6>, fanatyk {4} <9>, głupek <5>, głupi {3} <3> [rzecz.], głupiec <6>, idiota (3) <21>, 
idiotka (9), kretyn (4) <14>, kretynka (7), laik {3}, pajac <3> [śmieszny głupiec].

Pt (4) {11} <6>:
a. Poznawanie udane, jego podmiot – własności, cechy, czynności (4) {11} <6>: pamiątka (4) {5}, 

wynalazek {6} <6>.

Zo-At (626) {509} <604>:
a. Poznawanie udane, jego podmiot – własności, cechy, czynności (621) {506} <568>: domysł 

{3}, doświadczenie (41) {27} <18> [element wiedzy życiowej], intelekt (3) {3}, inteligencja (6) {7} 
<6> [cecha], intuicja (9) {9}, koncentracja (7), koncept <17>, logika (5), mądrość (3) {5} <6>, 
mentalność {3}, mniemanie <3>, myśl (61) {55} <66>, namysł (5) {5}, natchnienie {3} <4>, nauka 
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(54) {48} <4> [uczenie się], obiektywizm <3>, odkrycie (13) {9} <6>, opanowanie {4} [poznanie], 
orientacja <4>, pamięć (19) {12} <16>, patent {3} <10> [tu: pomysł], pojęcie (17) {14} <51>, 
pomysł (71) {72} <92>, pomysłowość (3), poziom <16> [inteligencji, wiedzy, myśli], poznanie (10) 
<5>, praktyka (3) <5> [doświadczenie w czymś], przeczucie (3) {5}, przemyślenie {4} <11>, rozsą-
dek (8) {10}, rozeznanie <3>, rozszyfrowanie {3}, rozum <7>, skupienie (6), spostrzegawczość (3), 
ścisłość <3> [dotyczy wiedzy], ujawnienie {3}, umiejętność (34) {37} <29>, umysł (11) {8} <39>, 
uwaga (89) {84} <49>, warsztat <10> [umiejętności], wiara (17) {9} <8> [przekonanie], wprawa 
(8), wyobrażenie (3) {5}, zainteresowanie (57) {25} <45>, zaduma {3}, zamysł <3>, zastanowienie 
(3) {3} <5>, zapamiętanie (3), zapoznanie się <6>, zdumienie {5}, zmysł (3) <3>, znalezienie (7) 
{6} <8>, zdziwienie (9) {5} <7>, zrozumienie (25) {9}. 

b. Podmiot niezdolny do należytego poznawania, jego czynności i cechy (5) {3} <36>: debilizm 
<11>, fanatyzm <3>, głupota (5) {3} <18> [cecha], ignorancja <4> [niewiedza].

 
Wć (209) {173} <289>:

a. Poznawanie udane, jego podmiot – własności, cechy, czynności (167) {145} <187>: bacznie (5), 
bliżej (10) {6} <12> [stopień dokładności, szczegółowości], bliższy <7> [dotyczy stopnia dokładności, 
szczegółowości], błyskotliwy {6}, ciekawy/ciekaw (13) {5} <35> [tc. interesujący się], dogłębnie 
<3>, doświadczony (8), genialny (8) {8} <21>, intelektualny (3) {3} <3>, inteligentnie <3>, inteli-
gentny (13) {9} <11>, kompetentny (3), logiczny {4} <4>, mądry (13) {12} <9>, mądrzejszy {3} 
<4>, mieć w głowie poukładane <4>, myślący <3>, naukowy (10) {6}, niezapomniany (4) {13} 
<7>, pamiętny {6}, natchniony <3>, obiektywnie (3) <8>, obiektywny {4} <4>, odkrywczy <11>, 
pionierski {3}, pomysłowy (5) {3}, rozsądny (16), rzeczowo <3> [merytorycznie, konkretnie], scep-
tycznie <3>, specjalistyczny (3), stricte <3>, subiektywnie <5>, subiektywny <4>, szczegółowo (3) 
{6}, szczegółowy (4) {8} <4>, ścisły {3} [dotyczy sposobu rozumowania], ściśle {5} [dotyczy szcze-
gółowości; dokładności w postępowaniu], świadomie (7) {4}, świadomy (7) {3}, trzeźwo {3} <3>, 
umiejętnie (3), umysłowy (3), uważny (4) {3}, uważnie (16) {7} <3>, uważniej {4}, wnikliwie {3}, 
wyczerpujący <4> [pełny], zamyślony (3) {5}, z głową <3> [mądrze].

b. Podmiot niezdolny do należytego poznawania, jego czynności i cechy (42) {28} <102>: bezmózgi 
<3>, bezmyślnie <5>, debilny <7>, durny <3>, głupawy <6>, głupi (26) {16} <61> [przym.], głupio 
(6) {6} <4>, głupkowaty <3>, idiotyczny {3}, kretyński <3>, niedoświadczony (4), nieświadomy 
{3}, powierzchowny (3) [bez głębszej wiedzy i zaangażowania], przesądny (3), tępy <4> [głupi], 
zacofany <3>.

Cć-Ps (2880) {2476} <2841>:
a. Poznawanie udane, jego podmiot – własności, cechy, czynności (2755) {2377} <2758>: brać/

wziąć [coś, kogoś] pod uwagę (8) {6} <14>, czaić <4> [rozumieć], domyślać się/domyślić się/do-
myśleć się (4) {12} <9>, dopatrzyć się <3>, doświadczać/doświadczyć (3) {8} <8>, dowiadywać 
się/dowiedzieć się (100) {83} <69>, dziwić się/zdziwić się (10) {20} <29>, interesować się (23) {14} 
<41>, koncentrować się (6) {4} <4> [psychicznie], kumać <4> [rozumieć, wiedzieć], liczyć/policzyć 
(23) {21} <3> [poznawać/poznać liczbę], mniemać <5>, myśleć (202) {166} <437>, myślenie (7) 
{13} <9>, namyślać się (3), odgadnąć {3}, odkryć (21) {29} <13> [w sensie poznawczym], odkry-
wać (19) {10} <4> [w sensie poznawczym], odnaleźć (15) {24} <7>, odnaleźć się {5}, opanować (6) 
{12} <3> [poznać], orientować się/zorientować się (13) {8} <10>, pamiętać/zapamiętać (177) {88} 
<110>, pojmować/pojąć (6) {5} <18> [rozumieć/zrozumieć], pomyśleć (73) {43} <39>, postrzegać 
(7) {7} <10>, poszukiwać/poszukać (25) {26} <28>, poszukiwanie (10) {21} <10>, potrafi ć (149) 
{136} <86>, pouczyć się {3}, poznawać/poznać (177) {105} <47>, przekonywać się/przekonać się 
(37) {28} <17>, przemyśleć (5) {9} <9>, przewidywać/przewidzieć (12) {15} <8>, przychodzić/
przyjść [komu] do głowy (7) {7} <13> [o myśli], przypominać/przypomnieć (71) {95} <70>, roz-
myślanie <3>, rozpoznawać/rozpoznać (21) {20} <7>, rozumieć/zrozumieć (100) {83} <96>, skon-
centrować się (8) {4} <5> [psychicznie, myślowo], skupiać się/skupić się (12) {16} <19>, spodzie-
wać się (28) {39} <46>, stwierdzać/stwierdzić (31) {41} <46>, szukać/odszukać (84) {53} <37>, 
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śledzić (9) {21} <3>, uczenie się (60) {52} <4>, uczyć się/nauczyć się (136) {66} <36>, ujawniać 
{3}, ujawnić {12}, umieć (56) {24} <30>, ustalić (24) {11} <6>, uświadczyć <3>, wątpić {3} <16>, 
wątpienie {5} <17>, wiedzieć (446) {366} <701>, wyjaśniać/wyjaśnić (15) {29} <34>, wyjawić 
{3}, wykrywać/wykryć {6}, wymyślać/wymyślić [coś] (26) {33} <44> [tj. obmyślać], wymyślanie 
[czegoś] {4} [tj. obmyślanie], wynieść {3} [zyskać intelektualnie lub wychowawczo], wyszukać (4), 
zagłębiać się <4> [np. w problem, dyskusję], zagłębić się <7> [jw.], zainteresować się (9) <14>, za-
łapać <3> [pojąć], zapoznać się (4) <3>, zastanawiać się/zastanowić się (68) {52} <57>, zauważać 
(11) {13} <5>, zauważyć (50) {24} <64>, zdawać/zdać sobie sprawę (14) {9} <18>, zdradzać/zdra-
dzić (31) {33} [ujawniać/ujawnić], zgadnąć (5) {8} <7>, zgłębić {4}, znać (108) {161} <109>, znać 
się (16) {8} <16>, znaleźć (100) {96} <124>, znajdować (25) {27} <9>, zwracać/zwrócić uwagę [na 
co] (35) {19} <24> [interesować/zainteresować się].

b. Podmiot niezdolny do należytego poznawania, jego czynności i cechy (125) {99} <83>: nie 
zdawać sobie sprawy (9) {3}, przegapić (6) {9} <3>, przeoczyć {4}, zapominać/zapomnieć (110) 
{83} <80>.

* * *

C. Narzędzia i źródła poznania (835) {864} <1016>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Operacje myślowe i ich elementy – w sumie: (532) {553} <788>;
b. Znaki – w sumie: (303) {311} <228>].

Zo-At (447) {531} <595>:
a. Operacje myślowe i ich elementy (274) {346} <515>: analiza (5) {7}, argument (9) {6} <3>, 

badanie (49) {24}, charakterystyka {5}, dane (33) {10} <4>, defi nicja <5>, doktryna <3>, do-
wód (25) {15} <9>, eksperyment/experyment (9) {15} <9>, formuła (5) {5} <3>, hipoteza {3}, 
idea (5) {4} <29>, ideologia {7} <11>, interpretacja {5} <5>, klasyfi kacja {3} <6>, koncepcja 
<12>, omówienie {4}, opis {11} <5>, odróżnienie (3) {6}, odzwierciedlenie {3} <4>, określenie (4) 
{10} <24>, podejście (7) {9} <19> [pogląd, stosunek myślowy i emocjonalny], pogląd (9) {7} <29>, 
podsumowanie {8}, porównanie {4} <9>, przekonanie (4) {8} <4> [pogląd], punkt widzenia (4) 
{6} <7>, przypuszczenie <4> [hipoteza], refl eksja (6) {3} <6>, światopogląd <8>, sformułowanie 
{3} <4>, teoria (7) {4}, teza <16>, twierdzenie {3}, zapatrywanie <5>, obserwacja (4) {13} <5>, 
równanie (5), podejrzenie (3), pozycja <4> [myślowa/światopoglądowa], przekaz {6} <13> [idea, 
informacja], przesłanie {6} <18> [idea], punkt {5} <3> [w rozumowaniu], skojarzenie {4} <18>, 
spostrzeżenie (6) {3}, ustalenie {3}, wgląd (5), wniosek (13) {13} <17>, wzgląd (34) {32} <61>, 
założenie (5) <8> [przesłanka], zdanie (7) {55} <119> [wypowiedź, pogląd], zestawienie (8) {8} <3>, 
zróżnicowanie <3>.

b. Znaki (173) {185} <80>: kod (7) {3}, metafora {6}, objaw (18) {11}, oznaka (9) {4}, przejaw 
{3} <10>, strzałka (4), symbol (14) {17} <14>, symbolika (3), symptom (4), sygnał (11) {9}, ślad 
(16) {22} <9> [po kimś lub czymś], trop (5) {13}, wskaźnik {4}, wyraz (8) {10} <10> [przejaw], 
wyznacznik <4>, znak (74) {80} <29>, zwiastun {3} <4> [informacja, oznaka].

Wć (8) {4} <32>:
a. Operacje myślowe i ich elementy (8) {4} <29>: bezbłędnie {4}, eksperymentalny/experymen-

talny <7>, ideologiczny <5>, teoretycznie (3), w porównaniu (5) <17>.
b. Znaki (0) {0} <3>: symboliczny <3>.

Cć-Ps (380) {329} <389>:
a. Operacje myślowe i ich elementy (250) {203} <244>: analizować {4}, badać/zbadać (13) {4}, 

charakteryzować {3} [wskazywać na cechy], dowodzić/dowieść (12) {7} [udowadniać/udowodnić], 
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eksperymentować (8) {6} <4>, interpretować (3) <4>, kojarzyć {7} <8>, kombinować {3} [wymy-
ślać], nawiązywać/nawiązać (21) {25} <13>, obserwować/zaobserwować (34) {26} <15>, porów-
nywać (6) {8} <21>, porównać (6) {6} <15>, określać/określić (17) {28} <49>, podsumowywać/
podsumować (3) <11>, odróżniać {3}, przenieść (3) {4} [myślowo, z kontekstu w kontekst], przyto-
czyć <4> [argument, dowód itp.], rozpatrywać <5>, podchodzić [do czego, kogo] (3) <8> [myślowo 
lub emocjonalnie], podejść <3> [myślowo lub emocjonalnie], przypuszczać (16) {8} <13> [zakładać 
myślowo], przyrównywać <4>, reasumować <7>, rozważać (4) {3}, sprawdzać/sprawdzić (63) 
{22} <20>, uogólniać (3), ująć <5> [pomieścić myślowo, zinterpretować], utożsamiać <5>, wliczyć 
<3>, wnioskować <5>, wychodzić z założenia <3>, wyciągnąć {5} [czynność rozumiana jako aktyw-
ność myślowa, tj. dowiedzieć się, wywnioskować], wykazywać/wykazać (15) {8} <3>, wyróżniać 
{4}, wyróżnić {4}, zahaczać [o coś] {3} <5> [nawiązywać do czegoś, odwiedzać coś], zakładać (5) 
[myślowo, tj. czynić założenie], zaliczać/zaliczyć (10) {9} <11>, zdefi niować <4>, zestawić (5), zróż-
nicować {3}.

b. Znaki (130) {126} <145>: odzwierciedlać <3>, oznaczać (41) {47} <32>, oznaczyć {5}, 
symbolizować (5) <4>, wyrażać/wyrazić (13) {19} <34>, wyznaczać/wyznaczyć (10) {8}, stawiać 
[kogo] w [jakim] świetle (3) [świadczyć o tym kimś], znaczyć (52) {47} <54>, zaznaczać/zaznaczyć 
(6) <18>. 

* * *

D. Porozumiewanie się ludzi między sobą (język i pragmatyka mentalna) (3379) {3286} <3758>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Fortunne narzędzia i działania służące porozumieniu – w sumie: (3084) {2925} <3136>;
b. Niefortunne narzędzia i działania porozumiewawcze – w sumie: (84) {78} <139>;
c. Język i jego elementy – w sumie: (211) {283} <483>].

Oa (16) {3} <11>:
a. Fortunne narzędzia i działania służące porozumieniu (16) {3} <0>: doradca (3), rozmówca (10) 

{3}, rozmówczyni (3). 
b. Niefortunne narzędzia i działania porozumiewawcze (0) {0} <11>: kłamca <3>, krzykacz <5>, 

niedowiarek <3>.

Zo-At (1030) {1012} <1154>:
a. Fortunne narzędzia i działania służące porozumieniu (786) {685} <662>: dialog (3) {12}, dys-

kusja (8) {10} <4>, gadanie (7), gadu-gadu <3>, głos (14) {28} <13> [opinia], info (4) {8} <3> 
[ndm.; utd. informacja], inspiracja (6) <22> [natchnienie], komenda {4}, komentarz (6) {5} <12>, 
komplement (3) {6} <6>, konsultacja (10) {4}, konwersacja <3>, mowa (4) {8} <11>, narzekanie 
<4>, nawiązanie (4) {6} <6>, negocjacje (7), odpowiedź (62) {64} <82>, opinia (33) {18} <85>, 
opowiadanie (18) {19} <6>, opowieść (26) {52} <12>, oświadczenie (5), pogawędka <4>, porada 
(12) {10}, potwierdzenie {6}, powiedzenie {4} [wypowiedź], powiedzenie (11) {6} <17> [czynność 
wypowiadania], przedstawienie {3} [czynność], przegląd (5) {4} <5>, przypomnienie {4} <4>, psy-
choporada {14}, pytanie (127) {81} <156> [zdanie lub problem], pytanko <15>, pytańsko <3>, 
rada (113) {38} <20>, relacja (3) {10} <4>, rozmowa (115) {66} <45>, słuch {7} <7> [wieść], 
sprawdzian (13), sprostowanie <3>, stwierdzenie {7} <19>, szept (4) <6>, świadectwo {3} [świad-
ka], test (46) {31}, twierdzenie {3}, uwaga (14) {19} <7> [stwierdzenie], wątpliwość (27) {19} <5>, 
wiadomość (21) {49} <18>, wieść (5) {6} <3> [rzecz.], wspomnienie (18) {16} <15>, wypowiedź (8) 
{5} <23>, wyznanie (4) {7} [zwierzenie], zapowiedź {8} <4>, zapytanie <3>, zgłoszenie (11) {3}, 
zwierzenie (4) {4}. 

b. Niefortunne narzędzia i działania porozumiewawcze (52) {57} <57>: bajer {3} <7>, gadka 
<10>, kamufl aż (3), kłamstwo {7} <11>, kit <3> [głupota, kłamstwo], milczenie (10) {5}, nieporo-
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zumienie (7) {10} <8>, ploteczka (3), plotka (18) {25} <15>, pogłoska (3) {7} <3>, plotkowanie 
(3), wymówka (5). 

c. Język i jego elementy (192) {270} <435>: angielski (9) {9} <11> [rzecz.], anglik <3> [język 
angielski], gramatyka <3>, język (29) {39} <46> [kod], miano {10} <16>, nawias {3}, nazwa (29) 
{71} <170>, nazwanie <3>, polski {12} [rzecz.], przymiotnik (3), slang {12}, twixonim (12) [neo-
logizm; tc. synonim twixa (rodzaju batonika)], słowo (102) {114} <170>, słówko (4) <7>, wyraz (4) 
<6> [słowo].

Wć (31) {23} <57>:
a. Fortunne narzędzia i działania służące porozumieniu (9) {10} <3>: komunikatywny (3), prze-

konująco {3}, wspominkowy <3>, wspomniany {7}, z przekonaniem (6). 
b. Niefortunne narzędzia i działania porozumiewawcze (3) {0} <6>: podejrzliwie (3), podejrzliwy 

<3>, wścibski <3>.
c. Język i jego elementy (19) {13} <48>: anglojęzyczny {3} <3>, językowy (6) <4>, niemiecko-

języczny <3>, po angielsku (7) {5} <15> [zwykle – mówić], po chińsku (3) [zwykle – mówić], po 
hiszpańsku (3) [zwykle – mówić], po niemiecku <3> [zwykle – mówić], po polsku {5} <13> [zwykle 
– mówić], po skandynawsku <3> [zwykle – mówić], po szwedzku <4> [zwykle – mówić].

Cć-Ps (2302) {2248} <2536>:
a. Fortunne narzędzia i działania służące porozumieniu (2273) {2227} <2471>: być przekonanym 

(21) {10} <9> [wierzyć, że coś jest prawdą], dać do zrozumienia (9), dać odczuć {3}, dać po sobie 
poznać (3), dawać znać <7>, dogadać się (11) {4} <7>, dojść do głosu {3}, donosić/donieść (3) {5} 
<8> [o czymś], doradzać/doradzić (9) {5}, dyskutować {6} <6>, gadać (18) {6} <42>, głosić (3) {6} 
<6>, informować/poinformować (22) {16} <16>, komentować/skomentować (5) {3} <6>, manife-
stować <4>, mawiać <5>, mienić się <3> [nazywać się], mówić (350) {349} <345>, mówienie (5), 
nadmienić <4>, nawiązywanie (5) {4}, nazywać/nazwać (28) {45} <68>, nazywać się/nazwać się 
(18) {48} <50>, nazywanie <4>, obgadać {3} <3>, odzywać się/odezwać się (18) {12} <7>, ogłosić 
(5) {10}, odeprzeć {3} [odrzec], odpowiadać/odpowiedzieć (75) {79} <83> [na pytania], odradzać 
(4), okrzyknąć {8}, omawiać {5} <3>, omówić (4), opowiadać/opowiedzieć (113) {138} <37>, 
oświadczać/oświadczyć (7) {4}, otworzyć [przed kim, dla kogo, komuś] serce (4) [zwierzyć się komu], 
oznajmiać/oznajmić (4) {8} <3>, podejrzewać (15) {12} <14>, pogadać (14) {11} <11>, pomówić 
<6>, poradzić (20) {16} <7>, poradzić się (4), porozmawiać (45) {29} <7>, porozumiewać się/po-
rozumieć się (11), porozumiewanie się (3), potwierdzać/potwierdzić (10) {19} <16>, powiadać/po-
wiedzieć (240) {250} <409>, powiadomić {3}, poznawać się/poznać się (14) {22} <4>, prawić {3}, 
przedstawiać (12) {29} <16>, przedstawić (14) {26} <29>, przedstawić się (5), przekonywać/prze-
konać (47) {31} <9>, przybliżyć <6> [tc. objaśnić, dostarczyć wiadomości, przypomnieć], przywoły-
wać/przywołać {9} <3>, przyznać (37) {29} <82>, przyznać się (8) {12} <8>, przyznawać (33) 
{21} <6>, przyznawać się (5) {6} <6>, pytać (58) {54} <44>, pytać się <8>, radzić (19) {13} <14>, 
rozmawiać (93) {77} <43>, rozpowszechniać <3>, rozumieć się (15) {5}, rozwodzić się <10> [roz-
wlekle opowiadać], rzec <12>, rzucać (3) {4} <4> [mówić coś], rzucić (3) [powiedzieć coś], sądzić 
(28) {44} <133>, skandować (3), skonsultować się (4), spopularyzować {3}, spowiadać się <4>, 
spytać (16) {24} <3>, spytać się <3>, szeptać (5) {5}, tłumaczyć/wytłumaczyć (37) {38} <15> [wy-
jaśniać/wyjaśnić], tłumaczyć się (5) <3>, twierdzić (55) {61} <38>, uczyć/nauczyć (33) {16} <15>, 
udowadniać (8) {3} <10>, udowodnić (14) {10} <16>, ufać (13) {13} <7>, upewnić się (4), uświa-
domić (11) {12} <3>, ustosunkować się <3>, uważać [że coś] (95) {99} <160> [deklaracja poglądu, 
woli], uważać się (6) {7} <6>, uznać (22) {26} <29>, uznawać (6) {7} <13>, walić <7> [mówić], 
wierzyć/uwierzyć (98) {109} <81>, wezwać (4) {5} <3>, wciskać <3> [sugerować], wołać (4) <6>, 
wpajać {3}, wspominać/wspomnieć (51) {67} <156>, wykrzykiwać {4}, wymawiać <4> [słowa, 
głoski itd.], wymieniać <11> [wspominać, napomykać], wymienianie <3> [wspominanie, mówienie 
o], wymienić (11) {10} <69> [wspomnieć, napomknąć], wypowiadać/wypowiedzieć (10) <8>, wypo-
wiadać się/wypowiedzieć się {5} <14>, wypowiadanie (3), wypytywać (13) {3}, wyrazić się <7>, 
wyrażanie <5>, wyznawać <3> [wierzyć w coś], wyznawać/wyznać (13) {20} <9> [ujawniać/ujaw-
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nić], wyzywać [kogo] {4} <4> [wyklinać np. od najgorszych], zagadywać/zagadnąć (3) {3}, zapew-
niać (47) {27} <21>, zapewnić (18) {13} <16>, zapowiadać/zapowiedzieć (18) {24} <7>, zapowia-
dać się (10) {6} <10>, zaprzeczać/zaprzeczyć (6) {4} <6>, zasięgnąć porady (4), zapytać (50) {24} 
<31>, zapytać się <7>, zasugerować {5}, zaufać (11) {8}, zawołać (3) {6}, zgłaszać się/zgłosić się 
(20) {10}, zgłosić {4}, zwać (17) {26} <18>, zwać się <6>, zwrócić [komu] uwagę (4) [pouczyć go], 
zwierzać się/zwierzyć się (18) {3}. 

b. Niefortunne narzędzia i działania porozumiewawcze (29) {21} <65>: kłamać (5) {10} <10>, 
milczeć (15) {6} <3>, milknąć (3), okłamywać (3) {5}, pierdolić <44> [głupio gadać], pieprzyć <3> 
[głupio gadać], plotkować (3), zamknąć się <5> [zamilknąć].

Sfera 4. Twórczość (6020) {17188} <19483>

* * * * * * * * *

XVI. Kultura artystyczna i piśmiennictwo [A, B, C, D, E, F] (6020) {17188} <19483>:

W tym łącznie: 
Oa (653) {2460} <1416>; Pt (685) {2594} <3525>; Zo-At (2610) {7903} <9470>; Wć (1153) {1930} 
<2043>; Cć-Ps (919) {2301} <3029>.

* * *

A. Instytucje i dzieła wspólne dla paru rodzajów sztuki i dla piśmiennictwa (1315) {4833} 
<4393>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne – w sumie: (441) {1618} <1609>;
b. Rozpowszechnianie – w sumie: (406) {1220} <1514>;
c. Odbiór – w sumie: (135) {548} <319>;
d. Epoki i prądy estetyczne – w sumie: (9) {63} <30>;
e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy – w sumie: (324) {1384} <921>].

Oa (366) {1385} <745>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (140) {602} <207>: artysta (22) {118} <17>, artyst-

ka (7) {35}, autor (21) {82} <31>, autorka (14) {7}, bożyszcze {4}, debiutant {7} <8>, gwiazda 
(65) {203} <23> [show-biznesu], gwiazdka {4} [show-biznesu], gwiazdor {10} <3>, idol (7) {60} 
<9>, kolos <3> [tc. idol], legenda {14} <13> [postać], prekursor <3>, skład {42} <97> [tj. skład 
zespołu], sława (4) {3} [człowiek], star {4}, supergwiazda {6}, współautor {3}. 

b. Rozpowszechnianie (36) {79} <278>: dystrybutor {12} <8> [osoba, instytucja], edytor <14>, 
manager/menedżer (5) {23} <11>, menedżerka {3}, pirat {6} [nielegalny wydawca], promotor 
<7> [tu: menedżer muzyka/-ów], realizator <16>, redaktor (13) {16} <193>, redaktorka (4), wy-
dawca (14) {19} <29>.

c. Odbiór (132) {497} <255>: fan (47) {232} <129>, fanka (13) {63} <9>, miłośnik (9) {16} <6>, 
odbiorca {12} <11>, publiczność (26) {70} <47>, publika {4} <31>, recenzent {7} <8>, widz (12) 
{45}, widownia {12} <4>, wielbiciel (17) {24} <10>, wielbicielka (8) {12}. 

*
e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (58) {207} <5>: bohater (28) {101} [dzieła], bohaterka (9) 

{14} [dzieła], heroina {3}, heros {4}, narracja {4}, narrator {5}, postać (21) {73} <5> [z dzieła], 
superbohater {3}. 

Pt (119) {582} <479>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (47) {169} <146>: scena (47) {169} <146> [urzą-

dzenie lub obraz].
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b. Rozpowszechnianie (72) {413} <333>: album (49) {375} <220>, egzemplarz (8) {14} <18>, 
okładka (15) {19} <91>, odtwarzacz {5} <4>.

Zo-At (467) {1683} <1518>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (53) {165} <204>: debiut (8) {32} <48>, emisja 

{4} [w rtv], gra (7) {8} <51> [artystyczna], improwizacja {5}, sesja (21) {20} <21>, widowisko {5}, 
występ (17) {88} <76>, zagranie {3} <8> [artystyczne].

b. Rozpowszechnianie (176) {379} <410>: copyright (4) {4}, distro <42>, dystrybucja (5) {4} 
<49> [zwykle instytucja sprzedaży], edycja {20} <7>, festiwal (7) {63} <23>, ISSN (6) {4}, kolpor-
taż (3) {6}, management/menedżment <4>, muzeum (11) {5} <3>, nakład {16} <34>, oryginał {9} 
<4> [autentyk], prenumerata (7) {10}, przedruk <5>, publikacja (3) {12} <3>, redakcja (86) {93} 
<22> [instytucja], reedycja {3} <5>, ukazanie się {8} <5>, wydawnictwo (35) {80} <110>, wydanie 
(9) {42} <94>.

c. Odbiór (3) {51} <38>: fan-club (3) {44} <28>, odbiór {7} <6>, zrecenzowanie <4>.
d. Epoki i prądy estetyczne (4) {48} <24>: antyk {3}, ekstrema/extrema <9>, folklor {4}, kieru-

nek <4> [w sztuce], klasyk {4} <3> [dzieło], kultura (4) {13} <5> [twórczość literacka i artystyczna], 
mainstream {4} [główny nurt, np. w muzyce, sztuce itd.], pop-art {3} [kier. w sztuce], popkultura 
{4}, postmodernizm {4}, realizm {4}, wave {3} <3> [ang. fala – w sztuce].

e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (231) {1040} <842>: adaptacja {11} [wytwór], arcydzieło 
{5} <3>, bestseller {14}, dziełko <5>, epizod (7) {9}, fabuła {17}, happy end (3), hicior {11}, hi-
storia (49) {104} <32> [ciąg wydarzeń], historyjka (4) {5}, hit (21) {132} <3>, horror {23} <10> 
[gatunek], image (3) {15} <24>, kanon {6} <7>, kryminał (3) {3} [gatunek fi lmowy lub literacki], 
materiał (17) {63} <326> [utwór, wiedza], megahit {7}, motyw (5) {13} <13> [element, temat], pa-
rodia (3) {5} <3>, pastisz {5}, perełka {4} <4>, pozycja {13} <41> [produkt, dzielo], przebój (37) 
{181} <9>, przeróbka {13} <6>, repertuar (6) {24} <6>, sensacja {10}, superhit (5), thriller {9}, 
trylogia {7}, tytuł (36) {122} <96>, utwór (32) {203} <248>, wątek {13} <3>, wypocina <3>.

Wć (91) {221} <153>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (44) {90} <114>: art (4) <3> [ang.], artystyczny 

(22) {32} <7>, autorski (7) {12} <4>, autorstwo {8} <10>, debiutancki (11) {38} <79>, sceniczny 
<11>.

b. Rozpowszechnianie (11) {23} <11>: estradowy (3) {4}, festiwalowy {5}, redakcyjny (8) {3}, 
piracki {3} [dot. praw autorskich], wydawniczy {8} <11>.

*
d. Epoki i prądy estetyczne (5) {15} <6>: extrem/extreme <3>, pop (5) {11} <3> [jako przydawka 

ndm.], surrealistyczny {4}. 
e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (31) {93} <22>: batalistyczny {3}, fabularny {9}, pt. (25) 

{44} <9> [pod tytułem], sensacyjny (3) {16}, tytułowy (3) {21} <13>.

Cć-Ps (266) {962} <1498>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (151) {592} <938>:  debiutować (3) {7} <4>, dedy-

kować <3>, emitować {6} [o rtv], grać (49) {226} <613> [artystycznie], granie (6) {38} <142>, 
grywać {10}, improwizować {3}, kreować (3) {8} <8>, odegrać (3) <7>, odgrywać (4) {7} <3>, 
produkować się <5>, skomponować (3) {15} <5>, wykreować (3) {6}, wystąpić (23) {53} <16> [na 
scenie lub inaczej], występować (17) {84} <15> [na scenie lub inaczej], zadebiutować (5) {17}, za-
dedykować <3>, zagrać (32) {112} <110>, zaimprowizować <4>.

b. Rozpowszechnianie (111) {326} <482>: opublikować (11) {20}, publikować {18} <5>, reda-
gować (5) {10}, ukazać się (13) {92} <87>, ukazywać się {10} <11>, wychodzić <9> [ukazywać się], 
wydać (27) {99} <235>, wydawać (21) {34} <59>, wydawanie (4) {5} <11>, wyjść (6) {8} <33> 
[ukazać się], wznowić {4} <3>, zamieszczać (11) <15>, zamieścić (13) {26} <14>.

c. Odbiór (0) {0} <26>: recenzować <18>, zrecenzować <8>.
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*
e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (4) {44} <52>: zatytułować (4) {44} <52>.

* * *

B. Instytucje i dzieła muzyczne (1131) {7005} <12013>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne – w sumie: (580) {3366} <5053>
/w tym m.in.: a.1. elektronika muzyczna (43) {194} <184>; a.2. instrumenty muzyczne; to, co się 
z nimi wiąże (27) {249} <764>/;
b. Rozpowszechnianie – w sumie: (193) {1212} <2501>;
c. Odbiór – w sumie: (23) {144} <499>;
d. Epoki i prądy estetyczne – w sumie: (60) {733} <2138>;
e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy – w sumie: (275) {1550} <1822>].

Oa (75) {704} <584>: 
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (24) {403} <306>: basista {10} <30>, bębniarz 

<3>, didżej/DJ/disc jockey (5) {117}, frontman {9} <3>, gitarzysta {49} <71>, gitarzystka {4}, 
instrumentalista {3} <5>, klawiszowiec {6} <8> [muzyk], kompozytor (3) {20} <3>, konferansjer 
{4}, muzyk (13) {124} <120>, pałker <16> [perkusista], perkusista {19} <44>, pianista {5}, puzo-
nista {5}, tancerka {9}, tancerz (3) {13}, tekściarz {3}, wioślarz <3> [gitarzysta], wirtuoz {3}. 

*
c. Odbiór (0) {25} <118>: headbangers <4>, maniacs/maniax <37> [ndm.; fani metalu], maniak 

<43> [fan metalu], słuchacz {25} <34> [muzyki].
d. Epoki i prądy estetyczne (5) {37} <54>: blackmetalowiec <17>, blackowiec <8>, deathme-

talowiec/defmetalowiec <4>, depeszowiec {3} [subkultura muz.], grinders <6>, heavymetalowiec 
<4>, jazzman {3}, MC {6} [Master of Ceremonies], raper (5) {22}, rockman {3}, thrasher <15>. 

e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (46) {239} <106>: piosenkarka (13) {23}, piosenkarz (5) 
{15} <3>, solista {4}, solistka {3}, wokal <6> [tc. wokalista], wokalista (10) {123} <85>, wokalist-
ka (18) {71} <12>.

Pt (248) {1492} <2876>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (70) {443} <948>, w tym: a.1. elektronika muzyczna 

(43) {194} <184>: discman {6}, głośnik {6} <4>, hitofon {6}, konsoleta {4}, magnet <8>, mag-
netofon {7} <13>, megaherc /mhz/ {3}, mikrofon {21} <7>, mikser {3} [urządzenie akustyczne], 
ośmioślad <3> [urządzenie do zapisu dźwięku], piec <4> [wzmacniacz], przystawka <7>, pulpit {5} 
[zwykle – nagłośnienia, mikserski itd.], radiomagnetofon {7}, sampler {8} <7>, sound system {4}, 
sprzęcior {3} [zwykle o wieży], stereo (8), studio (18) {77} <122>, super woofer {3}, ścieżka <3> 
[termin techniczny dot. zapisu dźwięku], ślad <3> [termin techniczny dot. zapisu dźwięku], gramofon 
{22}, walkman (5) {4} <3>, wieża (12) {5} [odtwarzająca muzykę]; a.2. instrumenty muzyczne; to, co 
się z nimi wiąże (27) {249} <764>: akordeon {4}, bas {16} <33> [instrument lub rejestr], bass <84>, 
bęben (3), bębny {6} <17> [perkusja], drums <85>, fl et {3}, fortepian {7}, gary <6> [perkusja], 
gitara (19) {77} <140>, gitarka <3>, gryf <4> [instrumentu], guitar <116>, harmonizer <5>, instru-
ment (5) {40} <50> [zwykle muzyczny], instrumentarium {3} <5>, instrument dęty {4}, keyboard 
{4} <45> [muz. instr. klawiszowy; klawiatura], klawiatura {6} <3> [także komputerowa], klawisz 
{3} [w klawiaturze], klawisze {4} <82> [instr. klawiszowy lub jego dźwięk], kontrabas {3}, organy 
{3} [instr. muz.], perka <4> [perkusja], perkusja {19} <45>, pianino {7}, saksofon {9}, skrzypce 
{4} <13>, syntezator {11} <8>, stopa <3> [rodzaj bębna], struna {4} <5>, trąba {3}, trąbka {5}, 
werbel <4>, wiolonczela {4}, wiosło <4> [gitara].
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b. Rozpowszechnianie (178) {1049} <1928>: analog <4>, bonus track <3>, bootleg <4>, CD 
{21} <179> [rzecz.], CD (8) {11} <20> [jako przydawka], demo <183> [-a; typ nagrania], demo {7} 
<128> [ndm.; typ nagrania], demos <7>, demówka <34>, digipack <3>, długograj {3}, EP <35> 
[ndm.], epka <26>, kaseta (21) {57} <129> [zwł. magnetofonowa lub video], kaseta demo {4} <5>, 
kasetka <11>, kompakt (7) {14} <32>, kompilacja {3} <23>, krążek (7) {96} <75> [płyta gramofo-
nowa], longplay <28>, MC <6> [kaseta magnetofonowa], MCD <10> [mini CD], mini CD <10>, 
mini longplay <8>, MP3 <3>, partytura {3}, płyta (109) {644} <539> [zwykle muzyczna], płytka 
(14) {8} <30> [zwykle muzyczna], promo <66>, promo tape <4>, reh/reh tape <8>, 7’EP <5>, sin-
giel /singel/ (7) {145} <14> [płyta], składanka (5) {23} <22> [płyta lub kaseta], split <35> [dop.l.poj. -u], 
split-CD <3> [ndm.], split-LP <3>, split 7’EP <4>, tabulatura <7> [gitarowa lub perkusyjna], tape 
<13> [taśma], taśma {6} <190>, taśma matka <3> [wersja kopiowana w procesie wydawania], winyl/
vinyl {4} <16> [płyta gramofonowa].

Zo-At (536) {3310} <6635>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (290) {1625} <3037>: antymuzyka <3>, band {10} 

<72>, boysband {32}, chór {8} <7>, chórek (3) {6} <5>, czad {18} <36> [muzyka; jej energia], 
duet (15) {44} <11>, formacja (5) {28} <16>, girlsband {13}, grupa (18) {254} <319> [muzyczna], 
grzańsko <4> [ostra muzyka], horda <47> [metalowy zespół muz.], jazda <22> [rodzaj muzyki], 
kapela (7) {83} <453>, kapelka <38>, kwartet {11} <5>, łomot <17> [hałas, ostra muzyka], miks 
{4} <9>, music {6}, muza <75> [muzyka], muzyczka <10>, muzyka (103) {383} <867>, nagranie 
(9) {59} <75> [czynność], napierdalanka <5> [gra], napierdol <6> [energiczna muzyka], orkiestra 
(5) {26} <4>, playback {3}, rąbanka <4> [ostra, dynamiczna muzyka, jej granie], remiks (3) {16} 
<5>, sekcja {4} <5> [muz.], sekstet {3}, sieka <4> [ostra muzyka], support <3> [zespół towarzyszą-
cy], śpiew (8) {20} <12>, taniec (32) {41} <9>, trio (6) {24}, zespół (76) {529} <919> [muzyczny], 
zespolik <8>. 

b. Rozpowszechnianie (9) {110} <503>: charts {13}, productions <93> [w ramach nazwy fi rmy], 
records (3) {14} <307>, session <3> [muz.], songbook {18} [ndm.], spęd <15> [tu: festiwal, koncert], 
stajnia <15> [fi rma nagraniowa], stajenka <5> [fi rma nagraniowa], tour <5>, tournée (3) {17} <8> 
[ndm.], trasa (3) {48} <52> [tc. trasa koncertowa].

c. Odbiór (0) {0} <33>: stage diving <3>, posłuchanie <7> [muzyki], przesłuchanie {15} <14> 
[zapisu muzycznego], wysłuchanie <8> [muzyki].

d. Epoki i prądy estetyczne (46) {503} <1541>: ambient {3} <20>, art rock <5>, beat {5} [mu-
zyka], big-beat {5}, black <37> [black metal], black death metal <9>, black metal <179>, blues 
{21}, boogie {4}, britpop {4}, core <8> [muz.], country {4}, dark metal <3>, death <155> [tc. 
death metal], death black <4>, death grind <5>, death metal <135>, death/thrash metal1 <5>, 
disco {9} <7>, disco polo {3} <5>, doom <9> [dop.l.poj. -u], doom <45> [ndm.], doom metal <15>, 
drum’n’bass {3}, electro {4} [kier. muz.], folk {6} <8> [tj. muzyka folkowa], funk {8}, funky {5}, 
glam rock {3}, gore <24>, gothic <15> [kier. muz.], gotyk <11> [kier. muz.], grind <16> [dop.l.poj. 
-u], grind <23> [ndm.], grind core <8> [dop.l.poj. grind cora], grind-death <10>, grind/noise2 <4>, 
grunge {10}, dance (5) {12}, hard core {4} <25>, hard rock <7>, house {9} [kier. muz.], heavy 
metal {7} <56>, hip-hop (4) {48}, industrial <26> [styl muz.], jazz {36} <3>, metal {6} <483> [mu-
zyka], minimal {3}, noise <16> [kier. muz.], pop {15} [styl muz.; rzecz.], pop (17) {31} <4> [ndm.], 
pop/rock3 {6}, postindustrial <3>, power metal <5>, psychodelia {3}, punk {11} <14> [muzyka], 
punk rock {4} <5>, rap {28} <4>, rave {7}, reggae {20} <3>, rhythm and blues (3) {4}, rock (6) 
{82} <40>, rockabilly {4}, rock and roll (3) {14} <13>, ska {3}, soul {21} [dop.l.poj. -u], stoner 
rock <3>, techno (8) {24} <7>, thrash <29>, thrash metal <9>, trip hop {4}, viking metal <4>, 
witching metal <5>, wyziew <12> [muzyka metalowa].

1 Jeden wyraz, pisany z ukośnikiem.
2 Jak wyżej.
3 Jak wyżej.
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e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (191) {1072} <1521>: aranżacja {14} <21>, bailando {3} 
[taniec], bit {3} <3>, brzmienie (7) {38} <96>, choreografi a {3}, cover/kower {6} <51>, diabełek/
screaming <4> [technika śpiewu], dumka {5}, dyskografi a {7} <4>, gig <110> [koncert], growling 
<11>, headbanging <3>, hymn {4} <12>, intro <36> [utwór muz.], kawałek (5) {89} <162> [utwór 
muz.], kolęda {10}, koncert (50) {264} <310>, kop {3} <25> [energia muzyki], loop {3}, marsz <4> 
[muz.], melodia (6) {16} <24>, melodyjka <11>, melodyjność <3>, nagranie (3) {90} <34> [utwór], 
nuta {10}, outro <10>, piosenka (83) {361} <15>, pieśń (6) {3}, piruet {3}, refren {12}, riff {5} 
<64>, rytm (22) {53} <17>, rytmika {3}, samba {5}, sampel {4} <7>, sampling <3>, set {4} <9> 
[występ], solówka {5} <27>, sonatina {7}, song <5>, soundtrack {5} <3>, stuff <96>, ścieżka (9) 
{12} [nagranie], takt {6} <3> [muzyczny], tapping <3>, unisono <3> [traktowane jako rzecz.], walec 
<5> [motyw muz.], wokal/vocal {16} <311> [głos], wokaliza <4>, zagrywka <12> [muzyczna].

Wć (96) {783} <1080>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (46) {328} <303>: chórem {3} [przysł.], czadowny 

<3>, DJ-ski {5}, fonografi czny {28}, gitarowy (3) {20} <17>, klawiszowy <16>, kompozytorski 
{3}, mikserski {3}, muzycznie {5} <34>, muzyczny (32) {165} <186>, muzykalny {6}, nagranio-
wy {11} <15>, perkusyjny {7} <6>, przesterowany <4> [muz.], rozśpiewany {3}, sesyjny <11> 
[związany z nagraniami w studio], smyczkowy {4}, stereofoniczny (3), studyjny {11} <11>, tanecz-
ny (8) {54}. 

b. Rozpowszechnianie (6) {53} <70>: analogowy <5>, długogrający <4>, dwuutworowy <5>, 
kasetowy <5>, kompaktowy (3) {12}, kompilacyjny <8>, live {5} <5> [tc. na żywo], na żywca <7> 
[tc. na żywo], płytowy {21} <22>, singlowy {7}, składankowy (3), trzyutworowy <3>, winylowy 
{8} <6>.

*
d. Epoki i prądy estetyczne (9) {186} <543>: ambientalny <5>, ambientowy <4>, bigbitowy {6}, 

blackmetalowy <131>, blackowy <15>, bluesowy {6} <4>, britpopowy {3}, deathmetalowy <42>, 
deathowy <15>, doommetalowy <7>, doomowy <5>, folkowy <8>, funkowy {6}, gotycki <22> 
[w stylu gotyckim – muzycznym], grindowy <31>, hardcore’owy {5} <7>, heavymetalowy <28>, 
hiphopowy {12}, house’owy {3}, industrialny <14> [muz.], jazzowy/dżezowy {15} <7>, metalowo 
<3>, metalowy {5} <139> [związany z muzyką metal], pop (5) {10} <3> [jako przydawka], popowy 
(4) {20}, poprockowy {5}, psychodeliczny <4>, rapowy {9}, rockandrollowy {14} <5>, rockowy 
(4) {50} <19>, soulowy {11}, speedmetalowy <3>, symfoniczny {6} <4>, thrashmetalowy <3>, 
thrashowy <15>.

e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (35) {216} <164>: a capella {5}, basowy {7} <8>, brudny 
<4> [o dźwięku], brzmieniowo <3>, garażowy {3}, growlingowy <4>, instrumentalny {7} <14>, 
kameralny {9}, koncertowy (12) {65} <35>, melodyczny <3>, melodyjnie <3>, melodyjny {9} 
<35>, miły dla ucha <5>, rytmiczny (3) {13} <5>, solo (5) {7} <9>, solowy (11) {74} <13>, walco-
waty <4> [muz.], wokalnie {4}, wokalny (4) {13} <16>, zdołowany <3> [muz.].

Cć-Ps (176) {716} <838>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (147) {567} <459>: bębnić <7>, czadzić <4> [tc. 

czadować], DJ-owanie {7}, dyrygować (3), fałszować <3> [źle grać, śpiewać], komponować (4) 
{15} <6>, komponowanie {3} <4>, łoić <3> [grać dynamiczną muzykę], miksowanie {4}, miksować 
{5} <4>, muzykowanie {5}, napierdalać <7> [grać], nagrać (22) {128} <187>, nagrywać (8) {63} 
<72>, nagrywanie {14} <21>, nucić {3}, podśpiewywać {4}, pośpiewać (3) {3}, potańczyć (3), 
pogrywać <10> [grać artystycznie], pruć <3> [energicznie grać muzykę], supportować <4>, śpiewa-
nie (5) {21} <12>, śpiewać (49) {185} <89>, tańczyć (37) {47} <5>, wymiatać <5> [energicznie grać 
muzykę], wyśpiewać {3}, zaśpiewać (9) {51} <10>, zatańczyć (7) {3}, zgrać <3> [znaczenie mu-
zyczne], zremasterować {3}. 
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*
c. Odbiór (23) {119} <348>: odtwarzać {8}, posłuchać (4) {22} <58> [muzyki], przegrywać <4> 

[kopiować muzykę], przesłuchać <8> [zapis muzyczny], rzucać się w uszy <3> [o muzyce – dawać 
się zauważyć], słuchać (19) {71} <243> [muzyki], słuchanie {14} <32> [muzyki], wpadać [komu] 
w ucho {4} [dawać się zauważyć, polubić – o muzyce].

d. Epoki i prądy estetyczne (0) {7} <0>: rapować {7}. 
e. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (3) {23} <31>: koncertować (3) {8} <18>, koncertowanie 

<5>, wokalowanie <3>, scratchować {4}, zaaranżować {11} <5> [muz.].

* * *

C. Film, teatr, widowiska (786) {1774} <166>: 

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne – w sumie: (175) {424} <26>;
b. Rozpowszechnianie – w sumie: (150) {297} <30>;
c. Odbiór – w sumie: (3) {8} <0>;
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy – w sumie: (458) {1045} <110>]. 

Oa (101) {214} <6>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (94) {214} <6>: aktor (59) {94}, aktorka (18) {33} 

<3>, clown/klaun {4} <3> [klaun], fi lmowiec {6}, komik {5}, odtwórca {5}, reżyser (17) {67}. 
*
c. Odbiór (3) {0} <0>: kinoman (3). 
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (4) {0} <0>: animek (4). 

Pt (52) {120} <20>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (7) {19} <0>: kamera (7) {19}. 
b. Rozpowszechnianie (45) {101} <20>: arena {6} <4>, ekran (21) {52}, wybieg (8) [scena dla 

pokazów mody], video/wideo (16) {43} <16>.

Zo-At (537) {1203} <134>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (40) {84} <20>: balet {4} [gałąź sztuki], cyrk {3} 

<7>, kabaret (4) {4} <3>, kinematografi a {5}, musical (5) {6}, opera {5} <5>, reżyseria (17) {19}, 
teatr (14) {38} <5>. 

b. Rozpowszechnianie (96) {162} <10>: kino (75) {87}, premiera (14) {44} <10>, projekcja 
{6}, seans (3), show-biznes (4) {18}, spektakl {7}. 

c. Odbiór (0) {8} <0>: telemania {8}. 
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (401) {949} <104>: aktorstwo (11) {7}, animacja {3}, bond 

{3} [fi lm z J. Bondem], charakteryzacja (3), clip/videoclip <9>, dramat {8} [utwór], ekranizacja 
(4) {14}, fi lm (212) {426} <32> [tu zwykle – dzieło], kadr {3}, klip (4) {27}, komedia (4) {26}, 
kreacja {8} [rola, dzieło], kreskówka (10) {10}, odsłona <3>, przedstawienie {8} [widowisko], 
remake {4}, rola (85) {168} <20>, scenariusz (13) {27} <3>, sceneria {6}, scenografi a {5}, show 
(12) {27} <23>, serial (29) {81} <7>, teledysk (14) {63} <7>, teleprzebój {4}, ujęcie {5} [fi lmowe], 
western {3}, wideoklip {13}. 

Wć (78) {168} <6>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (16) {38} <0>: aktorski (16) {18}, baletowy {4}, 

operowy {8}, teatralny {8}. 
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b. Rozpowszechnianie (9) {34} <0>: ekranowy {5}, kinowy (9) {16}, premierowy {13}. 
*
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (53) {96} <6>: animowany (10) {8}, dokumentalny {3}, 

dramatyczny {4} [związany z dramatem teatralnym], fabularny {9}, fi lmowy (43) {66} <6>, kome-
diowy {3}, pełnometrażowy {3}. 

Cć-Ps (18) {69} <0>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (18) {69} <0>: kręcenie (8) {14} [fi lmu], kręcić 

{18} [fi lm], nakręcenie (3) {3} [fi lmu], nakręcić (7) {19} [fi lm], sfi lmować {4}, wyreżyserować {8}, 
zainscenizować {3}. 

* * *

D. Literatura, piśmiennictwo (1103) {1761} <1262>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne – w sumie: (403) {605} <555>;
b. Rozpowszechnianie – w sumie: (269) {327} <195>;
c. Odbiór – w sumie: (184) {216} <244>;
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy – w sumie: (247) {613} <268> /w tym m.in.: d.1. gatunki użyt-
kowe (poza szkolnymi i dziennikarskimi) (148) {395} <177>, d.2. gatunki literatury i folkloru (95) 
{197} <84>/].

Oa (79) {136} <77>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (15) {34} <0>: pisarka (4), pisarz (6) {26}, poeta 

(5) {8}. 
*
c. Odbiór (64) {102} <77>: czytacz <3> [tc. czytelnik], czytelniczka (53) {16}, czytelnik (11) 

{86} <74>.

Pt (248) {308} <144>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (107) {116} <28>: długopis (3) {3}, fl amaster <3>, 

karteczka (5), kartka (52) {60} <7>, koperta (6) {11} <11>, naklejka {12} <5>, nalepka (3) {4}, 
ołówek (7), piórnik (4), pióro {5} [do pisania], plansza {6}, segregator (3) {9}, tablica (8), zeszyt 
(14) {6}. 

b. Rozpowszechnianie (141) {192} <116>: czcionka <6>, ksero/xero <31>, książeczka (3) {6} 
<3>, książka (82) {116} <28>, księga (10) {8}, raster {3} [przyrząd poligrafi czny], strona (46) {44} 
<48> [rozumiana jako strona tekstu], vol. {15} [volumen].

Zo-At (369) {762} <348>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (11) {47} <32>: literatura {13} <5>, napisanie {6} 

<7>, poezja (6) {8} <8>, proza {7} <3>, przekład {3}, tłumaczenie (5) {10} <9> [przekład].
b. Rozpowszechnianie (109) {112} <46>: biblioteka (6) {4}, cyfra {5}, deklamacja <3>, druk 

(7) {12} <5> [tc. drukowanie], drukarnia {8} <12>, heksagram (3), księgarnia {6}, layout {3}, 
liczba (22) {19} [cyfra], litera (12) {8} <6>, pismo {5} [sposób pisania], plus <3> [tc. znak +], skład 
<10> [skład druku], tekst (59) {35} [tekst nieartystyczny], tekścik <3>, zapis {7} <4>.

c. Odbiór (6) {11} <9>: czytelnictwo {3}, przeczytanie (6) {8} <9>.
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (243) {592} <261>, w tym: d.1. gatunki użytkowe (poza 

szkolnymi i dziennikarskimi) (148) {395} <177>: ankieta (7) {3} <7>, ankietka <3>, autograf {21} 
<5>, bio <9> [nota biografi czna], biografi a {9} <23>, bios <5> [-a; nota biografi czna], cytat (4) {4} 
<4>, dopisek (20) {13} <6>, encyklopedia {47} <3>, etykietka <7>, hasło (5) {26} <22>, instrukcja 
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(3) {5}, katalog {5} <22>, kodeks <3>, kronika {4} <3>, lektura {5} [książka, pismo], lista (40) 
{167} <19>, margines <3> [pisemnej lub ustnej wypowiedzi], napis (7) {11} <5>, notatka (5) {3}, 
notes {3}, opracowanie {4} [dzieło], pamiętnik (7), poradnik (4) {3}, przedmowa {3}, PS {3} <7> 
[postscriptum], recepta (22) {6} <3>, receptura (3) {3}, rękopis {3}, rubryczka {3}, rubryka (16) 
{12} <8>, slogan {3} <6>, słowniczek {4}, słownik (3) {5}, spis <4>, streszczenie {3}, tabelka {4}, 
toast {3}, życiorys {7}; d.2. gatunki literatury i folkloru (95) {197} <84>: antologia {3}, bajeczka 
<3>, bajka (21) {18} <3>, ballada (4) {30} <4>, balladka <3>, baśń (3) {3}, fantasy <3>, humorek 
(5) [gatunek lit.], kawał (5) {9} <3> [humoreska, żart], legenda {4} <7> [opowieść], liryk <34> [tekst 
– zwykle słowa utworu muzycznego], motto {8} <3>, nowela {3}, opowiastka <5>, powieść (16) 
{61} [rzecz.], przysłowie (9), rozdział (3) {8} <6>, rym {7} <4>, story <3> [ang. opowieść], satyra 
{3}, science fi ction (3) {7}, tom (3) {5}, wers {5}, wiersz (23) {19}, wierszyk {4} <3>.

Wć (12) {58} <17>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (4) {26} <3>: epicki {3}, literacki {16}, pisarski 

{4}, poetycki (4) {3} <3>, prozaiczny {4}. 
b. Rozpowszechnianie (4) {0} <7>: pisemny (4), tekstowo <4>, tekstowy <3>.
c. Odbiór (0) {3} <0>: poczytny {3}. 
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (4) {21} <7>: bajecznie {5}, bajeczny {3}, bajkowy (4) {6}, 

biografi czny {3}, liryczny {4} <7>.

Cć-Ps (395) {501} <676>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (266) {378} <492>: cytować {4} <5>, dopisać (7) 

<3> [coś do czegoś], napisać (78) {132} <104>, notować (3) {3}, notowanie {5}, odpisać {9} <15>, 
odpisywać <21>, opisać (12) {20} <14>, opisywać (11) {12} <16>, opracować (7) {17}, opracowy-
wanie (4) {3}, pisać (95) {122} <254>, pisanie (8) {17} <25>, postawić (5) [napisać znak/znaki], 
przepisać <6>, przetłumaczyć <3>, rozpisywać się <5>, spisać (3) {4} <3>, wpisać (8) {11} <3>, 
wpisywać {5}, wypisać (8) <5>, wypisywać (4) {5} <4>, zanotować (3), zapisać (7) {6} <6>, zapi-
sywać (3) {3}.

b. Rozpowszechnianie (15) {23} <26>: drukować (6) {17} <7>, kserować <4>, kserowanie <3>, 
wydrukować (9) {6} <12>.

c. Odbiór (114) {100} <158>: czytać /czyt./ (53) {47} <85>, czytanie (8) {5} <16>, lektura (6) 
{13} <9> [czynność], odczytać (5), poczytać (5) <11>, przeczytać (37) {35} <32>, rozczytać [coś] 
<5> [odczytać].

* * *

E. Sztuki plastyczne, fotografi a i inne (495) {709} <208>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne – w sumie: (170) {250} <72>;
b. Rozpowszechnianie – w sumie: (16) {73} <0>;
c. Odbiór i oddziaływanie – w sumie: (14) {4} <3>;
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy – w sumie: (295) {382} <133>].

Oa (27) {14} <0>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (27) {14} <0>: fotograf (4) {6}, grafi k (5), malarz 

{4}, paparazzi {4}, stylista (4), stylistka (5), wizażysta (3), wizażystka (6). 

Pt (18) {92} <6>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (18) {92} <6>: fotos {3}, plakat (13) {66} <6>, po-

mnik (5), poster {6} [dołączony do pisma plakat], slajd {3}, statua {5}, statuetka {5}, superplakat 
{4}. 
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Zo-At (361) {515} <171>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (74) {72} <41>: architektura (4) {3}, fotografi a 

(3) [dziedzina], graffi ti (14) {4} <3>, grafi ka (4) {11} <18>, komiks (3) {16} <8>, malarstwo {5}, 
plastyka (3), podobizna {3}, portret (12) {3}, rysunek (15) {9} <4>, rzeźba (4) {5}, tatuaż (12) 
{9} <8>, wystrój {4}. 

b. Rozpowszechnianie (16) {73} <0>: ekspozycja {6}, fotostudio {5}, fotoedytor {3}, galeria (3) 
{32}, plener (6), przygotowalnia {3}, wystawa (7) {24}. 

*
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (271) {370} <130>: danse macabre {3}, dekoracja {4}, 

deseń (5), fotka {18} <18>, foto /fot./ <6>, fotografi a (11) {31} <4> [obrazek], fotoopowieść (19) 
{17}, fotostory (6) [ndm.], krata (4) [deseń], krateczka (3), kratka (4) {7} [deseń], łączka (3) [wzór 
na materiale], malunek (3), obraz (5) {43} <6> [dzieło], obrazek (9) {6} <6>, ornament (5), ozdoba 
(13) {8}, ozdóbka (3), pas (5) [motyw wzorku, deseń], paseczek (3) [motyw wzorku, deseń], pasek 
(7) <4> [motyw wzorku, deseń], prążek (3), szkic {3}, witraż (3), wizerunek (11) {14} <14>, wzorek 
(3) {3}, zdjęcie (143) {213} <72> [fotografi a].

Wć (42) {45} <17>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (18) {33} <14>: fotografi czny (9) {9}, grafi czny (6) 

{13} <14>, komiksowy {4}, plastyczny {7}, rysunkowy (3). 
*
*
d. Dzieła, ich zbiory, typy, elementy (24) {12} <3>: kraciasty (3), wzorzysty (3), ozdobny (4), 

plakatowy {3}, zdjęciowy (14) {9} <3>.

Cć-Ps (47) {43} <14>:
a. Tworzenie i wykonywanie, terminy ogólne (33) {39} <11>: ilustrować {6}, malować {6} [arty-

stycznie], malowanie {3} [artystyczne], narysować (7) {4} <8>, obrysować (4), pozować [do czegoś] 
(4) {7} [tu: do zdjęć], pstrykać (3) {3} [robić fotografi e], pstrykanie {6} [robienie fot.], rysować (5) 
{4} <3>, rysowanie (4), udekorować (3), wyrzeźbić (3). 

*
c. Odbiór i oddziaływanie (14) {4} <3>: okrasić <3>, ozdobić (8) {4}, zdobić (6). 

* * * 

F. Kategorie i wartości estetyczne i antyestetyczne (1196) {1106} <1441>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Ogólnoestetyczne elementy i własności dzieł, obecne w nich i podlegające wartościowaniu – w su-
mie: (75) {158} <262>;
b. Wartości pozytywne i ich nośniki – w sumie: (1030) {874} <1054>;
c. Wartości negatywne – w sumie: (91) {74} <125>].

Oa (5) {3} <4>:
*
*
c. Wartości negatywne (5) {3} <4>: potwór (5) {3}, straszydło <4>.

Zo-At (340) {430} <664>:
a. Ogólnoestetyczne elementy i własności dzieł, obecne w nich i podlegające wartościowaniu (51) 

{119} <236>: atmosfera (24) {33} <30> [nastrój ponadindywidualny], ekspresja {6} <7>, estetyka 
{5}, feeling <4> [emocjonalność, wyczucie], ironia {4}, klimacik <5> [nastrój], klimat (11) {33} 
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<145> [nastrój ponadindywidualny, dziedzina], kontrast {4}, naleciałość <10>, nastrój (3) {11} 
<18> [jako kategoria estetyczna], oprawa {7} <12>, stylistyka {16} <5>, stylizacja (13). 

b. Wartości pozytywne i ich nośniki (273) {295} <404>: ciężkość <7>, cudo {3}, czar {3} [urok], 
ekstremalność <6>, elegancja (5), harmonia (14) {8} <6>, klasyka (5) {12} <4>, kompozycja (10) 
{45} <45>, kunszt <3>, oryginalność {4} <21>, piękno (8) {5} <3>, piękność (5) [kategoria], polot 
<8>, porządek (40) {31} <48>, poziom (4) {14} <38> [artystyczny], proporcja (3) {5}, prostota 
<7>, różnorodność (3) {3}, styl (87) {68} <158>, sztuka (43) {72} <42> [umiejętność, kategoria], 
urok (19) {13} <5>, urozmaicenie (4) <3>, wdzięk (23) {9}. 

c. Wartości negatywne (16) {16} <24>: bałagan (7), burdel <3> [nieporządek], chaos {7} <11>, 
chłam <3>, ekstrawagancja {3}, kicha <3> [rzecz bezwartościowa], kicz (4) {3}, monotonia {3} 
<4>, nieład (5). 

Wć (834) {663} <770>:
a. Ogólnoestetyczne elementy i własności dzieł, obecne w nich i podlegające wartościowaniu (20) 

{32} <26>: atmosferic <7> [ang.], atmosferyczny <7> [nastrojowy], awangardowy {3}, estetyczny 
(3) {7}, kontrastowy (3), mieszany (9) {3} [przym.], nastrojowy (5) {15}, progresywny {4} <8>, 
stylistycznie <4>.

b. Wartości pozytywne i ich nośniki (747) {576} <647>: bezpretensjonalny {3}, czysto (9) <13>, 
czysty (10) {11} <39> [niezakłócony], dobrany (3), dowcipny (4) {3}, efektowny (4) {4} <4>, eg-
zotyczny (11) {7}, ekscentryczny (4) {5}, ekstrawagancki (6) {3}, ekstremalnie <3>, ekstremal-
ny <60>, elegancki (26) {23}, elegancko {3}, fantastycznie (12) {3}, fantastyczny (31) {21} <3>, 
fantazyjny (6), harmonijny (3), klasyczny (18) {32} <22>, klimatyczny <24> [nastrojowy], ładnie 
(16) {6} <23>, ładniejszy (4), ładny (38) {31} <22>, majestatyczny <5>, malowniczy {3}, monu-
mentalny <4>, najczystszy <3>, najładniejszy (5), najpiękniejszy (19) {8}, najwspanialszy (7) {9} 
<3>, niesamowicie (7) <22>, niesamowity (16) {28} <32>, oryginalnie (5) <4>, oryginalny (33) 
{43} <87>, pięknie (28) {5} <19>, piękniej (3), piękniejszy (11) <4>, piękny (133) {102} <56>, 
proporcjonalny (3), przejebany <3> [tc. niezwykły, ekscytujący], przejmujący {4}, przepięknie 
<5>, przepiękny (3) {7} <4>, prześliczny (4), rasowy {3} <3> [dobry, stylowy], rozmaity (4) {9}, 
różnorodny (4) {3} <9>, spójny {3} <3>, subtelny (8) {3} <3>, superoryginalny <3>, ślicznie (6), 
śliczny (38) {14} <3>, technicznie <7>, techniczny <22> [tu: wirtuozerski], twórczy {12} <5>, uro-
czy (18) {17} <3>, urokliwy (5), urozmaicony (4) <7>, wdzięczny (9) {3} <7>, wspaniale (33) {20} 
<10>, wspaniały (114) {111} <82>, wyrafi nowany (3) {9}, wyszukany <5> [niezwykły], wytworny 
(5), wzniosły <7>, zgrany (17) {5} <4>, zwięźle <4>.

c. Wartości negatywne (67) {55} <97>: bez ładu i składu <6>, brzydki (10) {9} <6>, chaotyczny 
<4>, drastyczny <3>, krzykliwy (5), monotonny (4) {6} <12>, nieoryginalny <3>, niepiękny <3>, 
ohydny <4>, okropnie (9) {9}, okropny (19) {7} <5>, paskudny (3) <8>, potwornie {3}, potworny 
{4}, prymitywny <23>, przyziemny (3), surowo {3}, surowy (11) {14} <14>, wulgarny (3) <3>, 
wtórny <3>.

Cć-Ps (17) {10} <3>:
a. Ogólnoestetyczne elementy i własności dzieł, obecne w nich i podlegające wartościowaniu (4) 

{7} <0>: kontrastować (4), stylizować {7}. 
b. Wartości pozytywne i ich nośniki (10) {3} <3>: urozmaicać (3) {3} <3>, upiększać (7). 
c. Wartości negatywne (3) {0} <0>: szpecić (3). 
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Sfera 5. Los i czyn (11109) {9205} <7455>

* * * * * * * * *

XVII. Bieg życia i działania ludzkiego [1; 2] (11109) {9205} <7455>:

W tym łącznie: 
Oa (50) {136} <37>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (3176) {2906} <2275>; Wć (2334) {1721} <1269>; Cć-Ps 
(5549) {4442} <3874>.

* * * * * *

1. Działanie losu (2357) {2257} <1514>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Okoliczności życiowe podlegające różnemu wartościowaniu – w sumie: (1225) {1159} <858>;
b. Okoliczności życiowe szczęśliwe – w sumie: (734) {763} <391>;
c. Okoliczności życiowe nieszczęśliwe – w sumie: (398) {335} <265>].

Oa (22) {21} <0>:
a. Okoliczności życiowe podlegające różnemu wartościowaniu (19) {15} <0>: uczestniczka (4), 

uczestnik (15) {15}.
b. Okoliczności życiowe szczęśliwe (0) {6} <0>: szczęśliwiec {6}. 
c. Okoliczności życiowe nieszczęśliwe (3) {0} <0>: pechowiec (3). 

Zo-At (1412) {1419} <931>:
a. Okoliczności życiowe podlegające różnemu wartościowaniu (763) {729} <575>: codzienność 

(5) {3} <3>, jazda {11} [stan rzeczy, zwykle ekscytujący], los (30) {25} <6> [siła kierująca życiem, 
bieg życia], losy (9) {13} <6> [dzieje], niespodzianka (28) {38} <14>, okoliczność (9) {10} <5>, 
passa (3), perypetie (3) {3}, przeżycie (16) {23} <4> [przygoda], przypadek (72) {43} <70>, przy-
goda (40) {47} <6>, raz (96) {111} <101> [przypadek, ewentualność], sprawa (169) {133} <211>, 
spotkanie (89) {86} <12>, sytuacja (130) {84} <79>, traf {4}, uczestnictwo (3), wydarzenie (18) 
{41} <14>, wypadek (25) {27} <23>, zdarzenie (11) {11} <6>, zaskoczenie (3) {16} <15>, zetknię-
cie (4). 

b. Okoliczności życiowe szczęśliwe (340) {410} <189>: gratka {5} <5>, krok naprzód <3>, 
okazja (73) {99} <66>, osiągnięcie (5) {19} <21>, powodzenie (25) {31} <12>, sukces (68) {140} 
<28>, szansa (100) {68} <32>, szczęście (69) {48} <22>.

c. Okoliczności życiowe nieszczęśliwe (309) {280} <167>: awaria {3}, dramat (3) {10} [nie-
szczęście], gwóźdź do trumny <3>, incydent {3}, katastrofa (5) {6}, klapa (3) {3} [niepowodzenie], 
kłopot (63) {52} <28>, krach {5}, kryzys (12) {8}, niepowodzenie (7) {9}, nieprawidłowość (3), 
nieszczęście (5) {7} <5>, pech (9) <6>, piętno (3) {3}, plaga <5>, powikłanie (3), problem (177) 
{151} <120>, tarapaty {4}, tragedia (8) {10}, zaburzenie (8) {6}. 

Wć (333) {213} <164>:
a. Okoliczności życiowe podlegające różnemu wartościowaniu (96) {68} <39>: jakimś cudem 

{3}, nieoczekiwanie {3}, nieoczekiwany (5), nieprzewidywalny (4) {5}, niespodziewanie (12) {11} 
<11>, niespodziewany (17) {4}, przypadkiem (24) {14} <11> [przysł.], przypadkowo (8) {7} <3>, 
przypadkowy (15) {7}, zaskakująco <5>, zaskakujący (11) {10} <9>, znienacka {4}. 

b. Okoliczności życiowe szczęśliwe (169) {99} <33>: najszczęśliwszy (3), na szczęście (59) {39} 
<21>, nieszkodliwy (5), pomyślnie {3}, pomyślny (22), szczęśliwie (6) {4}, szczęśliwy (71) {53} 
<12>, zbawienny (3). 
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c. Okoliczności życiowe nieszczęśliwe (68) {46} <92>: dramatyczny {8} [związany z nieszczęś-
ciem], kłopotliwy (5) {6}, nieszczęśliwie {3}, nieszczęśliwy (10) {4} <5>, pechowy (4) {3}, szkoda 
(27) {15} <81> [przysł.], szkodliwy (13) <3>, tragicznie (4), tragiczny (5) {7} <3>.

Cć-Ps (590) {604} <419>:
a. Okoliczności życiowe podlegające różnemu wartościowaniu (347) {347} <244>: borykać się 

(4), brać udział (6) {19} <5>, napotkać {4}, natrafi ć <3>, natknąć się (3), przewinąć się <6> [być, 
uczestniczyć], przydarzyć się (7) {5} <4>, przychodzić (4) {4} <4> [zdarzać się], przychodzić 
[komu] (4) {0} <0> [coś robić], przyjść (11) {11} <6> [zdarzyć się], przyjść [komu] (3) {3} [coś zro-
bić], przynieść (8) {3} <3> [jako wyraz użyty w zapowiedzi/stwierdzeniu, że coś się wydarzy/zdarzy-
ło], przynosić {6} <4> [jako wyraz użyty w stwierdzeniu, że coś ma miejsce], przypaść (8) {6} <11> 
[stać się udziałem], przytrafi ć się (3), spotkać (71) {58} <39>, spotykać (25) {14} <5>, trafi ać (8) 
{12} <5>, trafi ać się <4>, trafi ć (32) {48} <23>, uczestniczyć (6) {14}, wydarzyć się (14) {12} <7>, 
wypaść (3) {3} [zdarzyć się, mieć miejsce], wziąć [w czym], udział (16) {13} <5>, zakosztować [cze-
goś]{3}, zaskakiwać (6) {11} <12>, zaskoczyć (31) {26} <40>, zastać {6}, zdarzać się (36) {38} 
<33>, zdarzyć się (35) {23} <17>, zetknąć się <3> [z osobą, faktem, zjawiskiem], złożyć się (3) {5} 
<5> [wydarzyć].

b. Okoliczności życiowe szczęśliwe (225) {248} <169>: iść [coś komuś] (10) {12} <7> [udawać 
się], kleić się (4) [pasować, układać się], nadarzyć się <3>, nie omieszkać <4>, osiągać (4) {13} <4>, 
osiągnąć (41) {37} <30>, pójść (6) {4} [udać się], powieść się (3) {4}, udać się (107) {122} <57>, 
udawać się (24) {30} <9>, układać się (14) {11} <8>, uszczęśliwić {4}, wieść się (3) [dobrze powo-
dzić], wskórać (3), wychodzić {5} <20> [udawać się], wyjść (6) <22> [udać się], wypalić <5> [udać 
się], załapać się [na coś] {6}. 

c. Okoliczności życiowe nieszczęśliwe (18) {9} <6>: ucierpieć (4) {4}, paść ofi arą <3>, zaszko-
dzić (14) {5} <3>.

* * * * * *

2. Pragmatyka intencjonalnego działania [A, B, C, D, E] (8752) {6948} <5941>:

W tym łącznie: 
Oa (28) {115} <37>; Pt (0) {0} <0>; Zo-At (1764) {1487} <1344>; Wć (2001) {1508} <1105>; Cć-Ps 
(4959) {3838} <3455>.

* * *

A. Czyny i działania niewyspecjalizowane (z wyjątkiem twórczych), ich wykonywanie, czynienie 
czegoś (1560) {1444} <1427>:

Oa (11) {72} <9>:
sprawca (6) {7} <4>, wykonawca (5) {65} <5>.

Zo-At (264) {317} <274>:
akcja (22) {69} <23> [działanie], czyn (4) {6} <21>, czynność (18) {4} <4>, działalność (23) {26} 
<69>, inicjatywa {5} <5> [przedsięwzięcie], interwencja {4}, odzew <16>, operacja (11) {15} <4>, 
popis (3) {16} <4>, posunięcie {6} <11> [postępek], pośrednictwo (6) {12} <6>, przedsięwzięcie (5) 
{18} <6>, przeprowadzenie (6) <3> [czegoś – tj. wykonanie], reakcja (14) {12} <18>, synchroniza-
cja {3}, sztuczka (7) {4}, trik (3) {9}, wyczyn {5} <5>, wykonanie (19) {38} <19>, zaangażowanie 
(3) {6} <9>, zabieg (36) {9}, zachowanie (39) {30} <19> [sposób bycia], zajęcie (15) {4} <16>, za-
łatwienie (3) {4} <5>, zastosowanie (12) {7}, zawarcie (6), zrobienie (9) {5} <11>.
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Wć (32) {41} <27>:
czynnie <3>, czynny {6}, nawzajem (7) {5} <8>, wykonawczy {3}, wzajemnie (4) <5>, wzajemny 
(12) {4} <8>, w zamian (9) {23} <3>.

Cć-Ps (1253) {1014} <1117>: 
[chwycić, brać] byka za rogi {3}, czynić (18) {8} <38>, dbać (29) {18} <14>, dbanie (4), dokonać 
(13) {14} <15>, dokonywać {7} <5>, doprowadzać (6) {11} <6> [kogoś lub coś do jakiegoś stanu], 
doprowadzić (7) {11} <8> [kogoś lub coś do jakiegoś stanu], działać (103) {50} <42>, działanie (68) 
{23} <17>, funkcjonować (3) <10>, funkcjonowanie (7) {4} <3>, maczać palce [w czymś] <4>, 
mieć [z kim, z czym] do czynienia (7) {5} <20> [zajmować się tym kimś lub czymś], nadrabiać (3), 
nadrobić (3), narobić (3) <5>, obracać się <5> [funkcjonować, działać], odbyć (3), odbywać (3) {4}, 
oddać się [czemuś] (4) {3}, oddawać się [czemuś] (4) {5} <3>, odjebać <3> [wykonać], odnosić (6) 
{12} <4> [zyskiwać, zdobywać], odnieść (10) {28} <4> [uzyskać, zdobyć], odrabianie {7}, odrobić 
{4}, poczynać (3) {3}, poczynanie {6}, podziałać (3), postąpić (3) {4} <3>, postępować (15) {10} 
<12>, postępowanie (15) {5}, poświęcać się [czemuś, komuś] {3}, poświęcić się [czemuś, komuś] {3} 
<3>, praktykować <3>, prowadzenie (4) {6} <6>, prowadzić (64) {78} <37>, przeprowadzać (6) 
{3} <3> [coś – tj. wykonywać], przeprowadzić (3) {13} <10> [wykonać], robić (255) {249} <349>, 
robienie (6) {4} <23>, spisywać się <3>, uczynić (5) {13} <10>, udzielać się [w czymś] <19> [brać 
udział], uprawiać (26) {18} <6>, uprawianie (9), urządzać (12) {9}, urządzić (11) {9}, wdawać 
się {3}, wykonać (44) {29} <18>, wykonywać (38) {38} <34>, wykonywanie <3>, wyrobić (6) {4} 
<3>, wziąć się (5) {11} <22>, zabierać się (3) {3} <3>, zabrać się (14) {4} <5>, zachować się (20) 
{9} <3>, zachowywać się (31) {22} <6>, zająć się (15) {13} <29>, zajmować się (22) {22} <45>, 
zaliczyć (6) {5} <5>, załatwianie (3), załatwić [coś] (13) {7} <13> [zapewnić, zrobić to], zasuwać 
<3> [robić coś szybko], zdziałać (4) {3}, zrobić (282) {188} <232>.

* * *

B. Etapy czynów i działań (dotyczy także procesów) (1335) {1127} <892>: 

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Przygotowanie – w sumie: (428) {315} <219>;
b. Początek – w sumie: (578) {526} <456>;
c. Przebieg – w sumie: (127) {119} <65>;
d. Zakończenie – w sumie: (202) {167} <152>].

Zo-At (265) {313} <292>:
a. Przygotowanie (84) {75} <84>: ćwiczenie (43) {11} <4>, podejście (4) [pierwsza lub kolejna 

próba], próba (23) {48} <75>, przygotowanie (14) {16} <5>.
b. Początek (119) {141} <172>: początek (91) {110} <145>, rozpoczęcie (15) {14} <4>, start (9) 

{6}, wprowadzenie {3} [tc. wstęp], wstęp (4) {8} <20>, wstępik <3>.
c. Przebieg (45) {73} <26>: ciąg dalszy (4) {6}, kontynuacja {5} <12>, przerwa (41) {62} 

<14>.
d. Zakończenie (17) {24} <10>: ukończenie (5) {6}, zakończenie (12) {18} <10>.

Wć (23) {30} <7>:
a. Przygotowanie (7) {4} <0>: próbny (7) {4}. 
b. Początek (16) {26} <7>: początkowo (16) {22} <4>, wstępny {4} <3>.

Cć-Ps (1047) {784} <593>:
a. Przygotowanie (337) {236} <135>: angażować się (5) {3}, brać się (6) {3} <12>, ćwiczyć (32) 

{21} <5>, próbować (78) {57} <61>, przygotować (42) {62} <10>, przygotować się (8) {6}, przy-
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gotowywać (16) {23} <9>, przygotowywać się (4) {16} <5>, przygotowywanie (4), spróbować 
(114) {34} <22>, szykować (5) {5} <5>, szykować się (5) {6} <3>, wypróbować (18) <3>.

b. Początek (443) {359} <277>: odwzajemniać (10), począć {8} <12> [zacząć, zrobić, przedsię-
wziąć], poddać {5}, podjąć (21) {16} <4>, podjęcie (7) {6}, podejmować (23) {17}, podejmowanie 
(5), przystąpić (4) {3} [rozpocząć działanie], rozpocząć (22) {43} <21>, rozpoczynać (15) {16} 
<11>, zacząć (211) {172} <152>, zaczynać (114) {63} <63>, zapoczątkować {3} <7>, zapodawać 
<3>, zareagować (11) {7} <4>.

c. Przebieg (82) {46} <39>: kontynuować (3) {8} <17>, kontynuowanie {5}, hamować (7) [pro-
ces, zjawisko], przerwać (11) {6} <3>, przerywać (12) {8}, reagować (23) {15} <3>, rozwijać (11) 
<9>, rozwijanie (4), rozwinąć (7) {4} <7>, tłumić (4). 

d. Zakończenie (185) {143} <142>: dokończyć (14) {3}, kończyć (16) {21} <36>, przestać (58) 
{43} <33> [zaprzestać], przestawać (15) {5} <9> [zaprzestawać], skończyć (51) {36} <34>, ukoń-
czyć (11) {4} <3>, wykończyć (7) {9} <3>, zakończyć (13) {19} <16>, zaprzestać {3} <8>.

* * *

C. Główne pragmatyczne i aksjologiczne korelaty działań i procesów (3248) {2587} <2171>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Przyczyna – w sumie: (520) {406} <495>;
b. Uwarunkowania – w sumie: (1417) {1279} <970>;
c. Cel, metoda i przebieg – w sumie: (1070) {667} <561>;
d. Skutek – w sumie: (241) {235} <145>].

Oa (0) {3} <4>:
*
*
c. Cel, metoda i przebieg (0) {3} <4>: naśladowca <4>, użytkownik {3}. 

Zo-At (992) {702} <679>:
a. Przyczyna (255) {184} <180>: bodziec (3), cel (50) {47} <58>, pobudka {3} [impuls, przyczy-

na], potrzeba (36) {25} <12> [rzecz.], powód (124) {92} <85>, przyczyna (38) {17} <25>, zapotrze-
bowanie (4). 

b. Uwarunkowania (117) {100} <110>: cena {3} [niewyrażona pieniądzem], czynnik (10) {5} 
<8>, funkcja (7) {9} <5>, grunt (4) {6} <11> [podstawa], niemożliwość <3>, możliwość (43) {34} 
<39>, pewność (13) {4} <5>, podpora <3>, podstawa (25) {27} <16>, podwaliny <3>, warunki 
(15) {12} <17> [środowisko, możliwości].

c. Cel, metoda i przebieg (435) {268} <285>: metoda (43) {17} <7>, model (5) {12} <4> [wersja, 
wzór], naśladowanie (3) <5>, opcja {4} <3>, program (21) {48} <87>, przeznaczenie (8) {4} <5>, 
regulacja (3), sposób (296) {135} <152>, środek (10) {8} <5> [metoda], tryb (9) {12}, uzasadnienie 
(3) {5}, użycie (24) {13} <17> [zastosowanie], użytek (4), wzorzec (6) {10}, wzór (43) {17} <9>.

d. Skutek (185) {150} <104>: efekt (54) {40} <47>, konsekwencja (10) {8} <3> [rezultat], rezul-
tat (8) {16} <10>, rozwiązanie (56) {45} <11> [wynik], skuteczność (4), skutek (34) {13} <14>, 
wynik (19) {28} <15>, wypadkowa <4>.

Wć (392) {340} <201>:
a. Przyczyna (67) {44} <35>: najpotrzebniejszy (3), potrzebny (48) {24} <20>, pożyteczny (5) 

<4>, za sprawą (11) {20} <11>. 
b. Uwarunkowania (139) {105} <96>: ewentualnie (6) {5} <9>, ewentualny (4) {3} <3>, możli-

wie {3}, możliwy (32) {32} <32>, murowany (3) {5} <3> [tc. pewny], niemożliwy (11) {13} <16>, 
niepewnie (3), niepewny (4), pewny (47) {27} <23>, podstawowy (22) {14} <5>, potencjalny (4) 
{3} <5>, w oparciu (3). 
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c. Cel, metoda i przebieg (186) {191} <70>: bezpośrednio (5) {7} <5> [typ działania na coś, w tym 
fi zycznego kontaktu z czymś], ostatecznie (4) {9} <6> [przysł.], ostateczny (5) {11} <6>, razem 
(157) {134} <48> [wspólnie], w ostateczności (3), wspólnie (17) {41} <11>.

Cć-Ps (1864) {1542} <1287>:
a. Przyczyna, powód (198) {178} <280>: biegać [o coś] <4> [tc. chodzić o coś], budzić (20) {13} 

<5> [wywoływać, wzbudzać], chodzić [o coś, o kogoś] (51) {77} <181> [dotyczyć], co jest grane <5> 
[o co chodzi], iść [o coś, kogoś] {3} [dotyczyć], potrzeba (9) {4} <3> [czas.], powodować (45) {11} 
<26>, pójść [o kogoś, o coś] <3> [mieć związek z], rozchodzić się [o coś, o kogoś] <4> [tc. chodzić 
o coś/kogoś], spowodować (23) {23} <28>, wywoływać/wywołać (32) {29} <13>, wzbudzać (10) 
{9} <5>, wzbudzić (8) {9} <3>. 

b. Uwarunkowania (1161) {1074} <764>: dawać się <5> [być możliwym], dojść do głosu {3}, 
dojść do skutku <3>, móc (1147) {1060} <756>, umożliwiać (6) {7}, umożliwić (4) {4}, uwarun-
kować (4). 

c. Cel, metoda i przebieg (449) {205} <202>: mieć [coś, kogoś] pod ręką (4) [tc. na podorędziu], 
naśladować (7) {13} <6>, operować {3} [zwykle tc. posługiwać się], posługiwać się (7) {6} <5>, 
posłużyć się {3} <3>, poświęcać (14) {8} <12>, poświęcić (26) {28} <25>, potraktować (13) {10} 
<7>, przeznaczać {3}, przeznaczyć (39) {18} <9>, regulować (8) [porządkować, optymalizować], 
stosować (104) {16} <9>, stosowanie (24) {3}, stymulować (4), traktować (60) {40} <35>, trakto-
wanie (4) {3}, użyć (20) {13} <21>, używać (84) {28} <57>, używanie (13) {3}, zaangażować <9>, 
zastosować (14) {7}, zużyć (4) <4>.

d. Skutek (56) {85} <41>: skutkować (3), wynikać (23) {29} <13>, wyniknąć (5) {10} <4>, 
przynieść (18) {25} <15> [tc. sprawić, że coś się zdarzy], przynosić (7) {21} <9> [skutkować 
czymś].

* * *

D. Pomoc lub sprzeciwianie się działaniu (561) {356} <283>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. To, co pomaga – w sumie: (434) {274} <241>;
b. To, co przeszkadza – w sumie: (127) {82} <42>].

Oa (3) {0} <0>:
a. To, co pomaga (3) {0} <0>: patron (3). 

Zo-At (155) {97} <75>:
a. To, co pomaga (129) {77} <63>: inspiracja {7} <4> [bodziec], ochrona (25) {4} <4>, patronat 

{3}, pomoc (88) {60} <39>, poparcie <4>, wsparcie (16) {3} <7>, zaplecze <5>.
b. To, co przeszkadza (26) {20} <12>: przeszkoda (12) {8} <8>, przeciwność (3) {3}, ogranicze-

nie (7) {4} <4>, zapobieganie (4), zatrzymanie {5}. 

Wć (25) {22} <9>:
a. To, co pomaga (25) {22} <9>: pomocny (5) {4} <4>, za pomocą (20) {18} <5>.

Cć-Ps (378) {237} <199>:
a. To, co pomaga (277) {175} <169>: dopomóc <4>, inspirować (3) {6} <31>, mobilizować (4), 

pomagać (80) {41} <29>, pomaganie (5), pomóc (143) {91} <37>, popierać <17>, przyczynić się 
{7} <5>, rozpętać (3) <7>, sprzyjać (20) {6} <3>, wspierać (9) {10} <10>, wspomagać (10) {7} 
<11>, wspomóc <7>, zainspirować {7} <8>.
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b. To, co przeszkadza (101) {62} <30>: blokować {3}, powstrzymać (7) {6} <4>, powstrzymy-
wać <3>, przeszkadzać (22) {18} <15>, przeszkodzić (4) {10}, szkodzić (8), uniemożliwiać (3) {3}, 
uniemożliwić <4>, zapobiec (18) {5}, zapobiegać (17) {5}, zaradzić (4), zatrzymać (10) {12} <4>, 
zatrzymywać (8). 

* * *

E. Ocena działania podmiotu, samej czynności (2048) {1434} <1168>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Ocena pozytywna – w sumie: (1556) {1120} <916>;
b. Ocena negatywna – w sumie: (492) {314} <252>].

Oa (14) {40} <24>:
a. Ocena pozytywna (14) {40} <24>: mistrz (10) {40} <24>, mistrzyni (4). 

Zo-At (88) {58} <24>:
a. Ocena pozytywna (42) {37} <11>: atut (3) {8} <4>, dbałość {4}, gotowość (4) {3}, kultura 

{5} [w znaczeniu normatywnym – dot. określonej dziedziny], lekkość {4} [łatwość, wdzięk], łatwizna 
<4>, łatwość (8), najmocniejszy punkt <3>, precyzja {3}, rozmach {4}, sprawność (15), zdolność 
(12) {6} [do czegoś].

b. Ocena negatywna (46) {21} <13>: nadmiar (12) {3}, pięta achillesowa {4}, przegięcie <5> 
[przesada], przesada (6) {3} <8>, uszkodzenie (9) {3}, trudność (19) {8}. 

Wć (1529) {1075} <861>:
a. Ocena pozytywna (1158) {812} <678>: brawurowy {3}, celowo (3) <4>, dokładnie (63) {36} 

<47>, dokładniej <3>, dokładny (11) {14} <9>, dopracowany <6>, efektywny <4>, głównie (15) 
{51} <44>, główny (37) {103} <36>, gotowe! (9), gotowy (52) {25} <23>, gotów (4) <3>, jak gdyby 
nigdy nic (4) <3>, łatwiej (34) {13} <7>, łatwiejszy (5), łatwo (60) {34} <26>, łatwy (37) {23} <6>, 
mistrzowski {3}, najłatwiej (11), najłatwiejszy (5), najodpowiedniejszy (3), najprostszy (4) {4}, 
najprościej (4), najskuteczniejszy (5) {3}, najważniejszy (95) {74} <45>, nieskomplikowany (3), 
nietrudno (6) <3>, niezastąpiony (10), niezawodny (4), niezbędny (23) {7} <5>, ni mniej ni więcej 
<4>, odpowiedni (76) {29} <36>, odpowiednio (24) {6} <8>, optymalny <3>, otwarty (3) {4} [do-
stępny, działający], po drodze (7) {4} [tc. blisko, dostępnie], pod ręką (6) <3> [tc. na podorędziu], 
poważny (15) {16} <8> [istotny, ważny ze względu na skutki], praktycznie (4) {8} <32>, praktyczny 
(15) {3} <4>, prawidłowo (4), prawidłowy (13) {6}, precyzyjnie {6}, precyzyjny (3), priorytetowy 
<5>, prosto <3> [łatwo], prosty (58) {41} <42> [nieskomplikowany, łatwy], przydatny (11) {3} <7>, 
skutecznie (15) {9}, skuteczniejszy (3), skuteczny (26) {9} <3>, sprawnie <10>, sprawny (3) {6} 
<11>, starannie (22) {5} <3>, strategiczny {3}, sugestywny {3}, systematycznie (6) {4} <5>, syste-
matyczny (3) <3>, trafny (4), udanie {6} [przysł.], udany (20) {30} <22>, uniwersalny (9) {3}, 
ważniejszy (14) {16} <9>, ważny (149) {90} <62>, właściwie (62) {57} <71>, właściwy (40) {23} 
<20>, w miarę (9) {8} <18>, w sam raz (9) <3>, wszechstronny (3) {3} <3>, wszem i wobec <3>, 
wystarczająco (9) {6}, zdolny [do czegoś] (6) {5}, zdolny {3} [mający możliwości, by coś zrobić], 
znaczący {4} <3> [tc. ważny].

b. Ocena negatywna (371) {263} <183>: bezskutecznie (6), bezradnie {3}, bezradny (5), ciężki 
(29) {21} [trudny, skomplikowany, wymagający wysiłku], cięższy {3} [trudniejszy, bardziej skompli-
kowany], ciężko (16) {21} <38> [źle, niełatwo], mniej więcej (4) {10} <3>, nadmiernie (3), nad-
mierny (16) {6}, najtrudniejszy (10) {7} <3>, na marne (6), na siłę [robić coś] (11) {5} <6>, nici 
z [czegoś] {3} [nic z tego nie wyszło], niedbały (3), niegodny <4>, niełatwo (3) {6}, niełatwy (4), 
nieodpowiedni (5), niepotrzebnie (6) <3>, niepotrzebny (10) {5} <4>, nieprawidłowy (3), nieuda-
ny (7) {9} <3>, niewłaściwy (6), skomplikowany (14) {9} <5>, sztucznie <3> [nienaturalnie, bezza-
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sadnie], sztuczny (3) <3> [bezzasadny, nienaturalny], trudniej (6) {6}, trudniejszy (7) {4}, trudno 
(80) {78} <60>, trudny (81) {55} <23>, zbędny (12) {6} <8>, zbytni (4) <4>, zbytnio {3} <17>, 
z trudem (11) {3}. 

Cć-Ps (417) {261} <259>:
a. Ocena pozytywna (342) {231} <203>: być w stanie (37) {22} <59> [móc], dać radę (3) <7>, 

dać sobie radę (5) {5}, nadawać się (27) {10} <11>, naprawić (4), odpowiadać (6) {6} <17> [być 
odpowiednim], podreperować (3), popisywać się {4}, poradzić sobie (24) {25} <5>, przydać się 
(21) {11} <6>, przydawać się {4}, radzenie sobie (3), radzić sobie (25) {20} <9>, robić swoje <12>, 
służyć (21) {14} <15>, sprawdzać się (7) {7} <3>, sprawdzić się (5) {19} <3>, sprostać (4), starczać 
{3}, starczyć (3) {5} <10>, ułatwiać (16), ułatwić (11) {5}, uporać się (4) {6}, usprawniać (4), 
wykazać się (4) {8} <4>, wystarczać (14) {7} <17>, wystarczyć (91) {50} <25>.

b. Ocena negatywna (75) {30} <56>: naruszyć (5), nie dać rady <4>, nie dać sobie rady {3}, 
pierdolić się <3> [psuć się], popsuć (5), przesadzać (10) {4} <9>, przesadzić (8) <4>, przesadzać 
(10) {4} <9>, przesadzić (8) <4>, psuć {4} <8>, psuć się (4) {3}, skopać [coś] <4> [zepsuć to, źle 
wykonać], spierdolić <5> [zepsuć], uszkodzić (5) {4}, utrudniać (9) {3}, zawalić (4) [zawieść], ze-
psuć (7) {5} <3>, zepsuć się <3>.

Sfera 6. Społeczeństwo (30875) {24729} <19238>

* * * * * * * * *

XVIII. Cywilizacja życia codziennego [A, B, C, D, E] (7761) {2767} <1135>:

W tym łącznie: 
Oa (321) {162} <14>; Pt (4497) {1402} <696>; Zo-At (1729) {809} <324>; Wć (351) {119} <30>; 
Cć-Ps (863) {275} <71>.

* * *

A. Jedzenie i jego produkcja (1180) {360} <147>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Żywność ogólnie, jej produkcja i konsumpcja – w sumie: (868) {245} <101> /w tym m.in.: a.1. su-
rowce (71) {12} <15>, a.2. półprodukty (89) {9} <17>, a.3. dania (132) {69} <20>, a.4. napoje (88) 
{10} <4>, a.5. przyprawy (107) {6} <0>, a.6. naczynia (120) {31} <9>, a.7. urządzenia kuchenne (19) 
{0} <0>/;
b. Gotowe produkty żywnościowe – w sumie: (165) {62} <24> /w tym m.in.: b.1. pieczywo i wypieki 
(80) {37} <21>, b.2. słodycze (60) {16} <0>, b.3. inne produkty żywnościowe (22) {0} <3>/;
c. Lokale gastronomiczne – w sumie: (147) {53} <22>].

Oa (6) {10} <0>:
a. Żywność ogólnie, jej produkcja i konsumpcja (0) {6} <0>: kucharz {6}. 
*
c. Lokale gastronomiczne (6) {4} <0>: kelner (6), kelnerka {4}. 

Pt (803) {199} <89>:
a. Żywność ogólnie, jej produkcja i konsumpcja (626) {137} <65>, w tym: a.1. surowce (71) {12} 

<15>: cielęcina (4), mięcho <4>, mięso (67) {12} <11>; a.2. półprodukty (89) {9} <17>: kasza (7) 
{3}, mąka (11), margaryna (4) <4>, masło (10) {3}, maślanka (3), olej (4) <3>, oliwa (6), otręby 
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(7), ser (14) {3} <6>, serek (4) <4>, śmietana (8), śmietanka (5), twarożek (5); a.3. dania (132) {69} 
<20>: Big Mac (6) [typ hamburgera], buraczki <4> [potrawa], burger (3), danie (16) {5} <5> [do 
zjedzenia], deser (4) {4}, fast food (8), foie gras {4} [pasztet z wątróbek], gulasz (4), hamburger (6) 
{3} [zob. burger], knedliki (4), kotlet (3), makaron (12), potrawa (18) {14}, pieróg {3} <3>, pizza 
(13) {4} <3>, sałatka (3) {9}, schabowy (4) [rzecz.], sos (12) {10} <5>, spaghetti (6), uszko {3} 
[zwykle pierożek], zapiekanka {5}, zupa (10) {5}; a.4. napoje (88) {10} <4>: coca-cola/cola (13) 
<4>, herbatka (16), herbata (42) {5}, kawa (17) {5}; a.5. przyprawy (107) {6} <0>: cukier (38) {3}, 
ketchup (3), przyprawa (4), sól (59) {3}, wanilia (3); a.6. naczynia (120) {31} <9>: fi liżanka (14), 
garnek (4) {4}, kieliszek {5}, kocioł <3>, kubek (9) {4} <3>, łyżeczka (18), łyżka (29), miska (4), 
naczynie (13) {3} [kuchenne], półmisek (3), spodek {7}, szklaneczka <3>, szklanka (16) {4}, talerz 
(10) {4}; a.7. urządzenia kuchenne (19) {0} <0>: kuchenka (6), kran (5), piekarnik (4), zlew (4). 

b. Gotowe produkty żywnościowe (162) {53} <24>: b.1. pieczywo i wypieki (80) {37} <21>: ba-
beczka (4) [ciastko], bułeczka {8}, bułka (4) <12>, chleb (13) {9} <6>, ciasteczko (7), ciastko (7) {4}, 
ciasto (34) {8} <3>, pieczywo (5) {3}, placek (3), tort (3), wafel {5}; b.2. słodycze (60) {16} <0>: 
bakalie (4), batonik (3), czekolada (38) {7}, lody {3}, słodycze (9) {6}, tabliczka (6) [czekolady]; b.3. 
inne produkty żywnościowe (22) {0} <3>: dżem (6), jogurt (12), kiełbaska <3>, wędlina (4). 

c. Lokale gastronomiczne (15) {9} <0>: jadłospis (11), menu (4) {3}. 

Zo-At (255) {110} <49>:
a. Żywność ogólnie, jej produkcja i konsumpcja (129) {74} <27>: kolacja (21) {19} <6>, kuchnia 

(36) {21}, obiad (28) {5} <5>, posiłek (15) {6}, przepis (16) {6} <8>, śniadanie (13) {11} <8>, 
śniadanko {3}, uczta {3}. 

*
c. Lokale gastronomiczne (126) {36} <22>: bar (22) {9} <8>, kafejka (6), kawiarnia (19) {4}, 

knajpa (8) {4} <7>, knajpka (5), lokal (13) {5}, McDonalds/McDonald (4) {3} [bar], mcświat (5), 
piwiarnia (3), pub (3) {5} <7>, restauracja (38) {6}. 

Wć (33) {17} <3>:
a. Żywność ogólnie, jej produkcja i konsumpcja (30) {4} <3>: bezmięsny (5), kucharski (3), ku-

chenny (4), kulinarny (3) {4}, mięsny (6), obiadowy <3>, oleisty (3), pieprzowy (3), waniliowy 
(3). 

b. Gotowe produkty żywnościowe (3) {9} <0>: biszkoptowy (3), czekoladopodobny {3}, czeko-
ladowy {6}. 

c. Lokale gastronomiczne (0) {4} <0>: barowy {4}. 

Cć-Ps (83) {24} <6>:
a. Żywność ogólnie, jej produkcja i konsumpcja (83) {24} <6>: gotować (15) [potrawę], gotować 

(4) {4} [zajmować się gotowaniem], gotowanie (4) [danej potrawy], gotowanie <3> [kucharzenie], 
kisić (7), parzenie (4), parzyć (4) {3}, piec (11) {5} [czas.], pieczenie (5) [czynność], przyrządzać 
(4), przyrządzić (5), przesłodzić {3}, smażenie (3), upiec (3) {6}, zaparzanie (3), zaparzyć (5), za-
stawić stół (3), zmiksować (3) {3} <3>.

* * *

B. Ubranie i ubieranie się (1593) {623} <272>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. To, co związane z ubraniem i jego noszeniem – w sumie: (1104) {441} <214> /w tym m.in.: a.1. 
ubranie ogólnie rzecz biorąc (188) {112} <36>, a.2. elementy ubrań (104) {27} <3>, a.3. bielizna (101) 
{49} <78>, a.4. właściwe ubrania (517) {166} <74>, a.5. inne (34) {17} <15>/;
b. Nakrycia głowy, twarzy – w sumie: (77) {89} <16>;
c. Biżuteria – w sumie: (59) {23} <18>;
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d. Buty, ich elementy – w sumie: (110) {35} <14>;
e. Pojemniki i rzeczy noszone – w sumie: (54) {7} <8>;
f. To, co związane z szyciem ubrań, krawiectwem – w sumie: (188) {28} <3> /w tym m.in.: f.1. przy-
rządy do szycia i konserwacji ubrań (26) {11} <0>, f.2. materiały ubraniowe (119) {12} <0>, f.3. szcze-
góły wykończenia (25) {0} <0>/].

Oa (0) {0} <3>:
a. To, co związane z ubraniem i jego noszeniem (0) {0} <3>, w tym: a.1. ubranie ogólnie rzecz 

biorąc (0) {0} <3>: golas <3>. 

Pt (1292) {499} <239>:
a. To, co związane z ubraniem i jego noszeniem (945) {358} <186>, w tym: a.1. ubranie ogólnie 

rzecz biorąc (176) {99} <16>: ciuch (41) {23} <3>, ciuszek {3}, czerń {11} [czarne ubranie], garde-
roba (7) {5} <3>, kreacja (12) [ubranie], odzież {4}, przebranie {3} [strój], strój (58) {30} <3>, 
szata <7>, ubiór (7), ubranie (51) {20}; a.2. elementy ubrań (104) {27} <3>: falbanka (6), guziczek 
(5), guzik (12), kieszeń (20) {11} <3>, kieszonka (3), kołnierz (6) {4}, nogawka (6), pompon {3}, 
ramiączko (15), rękaw (23) {6}, rękawek (5), rzep (3) {3} [zapięcie]; a.3. bielizna (101) {49} <78>: 
bielizna (22) {5}, bikini (15), biustonosz (4) {3}, getry {3}, gacie {4} <10>, halka (3), koszula (21) 
{10} <5>, koszulka (30) {24} <52>, majty <11>, rajstopy (6); a.4. właściwe ubrania (513) {166} 
<74>: bliźniak (3) [ubranie], bluza (21) {13} <8>, bluzeczka (21) {6}, bluzka (26) {13}, bojówki (4) 
[spodnie], dres/dresy (6) {4} <3> [ubranie], dżinsy/jeansy (30) {5}, fartuszek (4), garnitur (6) {4} 
<4>, golf (18) [ubranie], golfi k (4), kamizelka (9) {4} <3>, kangurka (3) [rodzaj bluzy], katana <5> 
[bluza, kurtka], kitel <4>, kostium (11) {14}, kurtka (16) {11} <5>, marynarka (3) [strój], mundu-
rek (4) {3}, mini (3) [rzecz.; tc. minispódniczka], pas <6> [część ubrania], pasek <3> [część ubrania], 
peleryna {4}, płaszcz (7) {5}, płaszczyk (4) {3}, rybaczki (9), skóra <14> [kurtka skórzana], sukien-
ka (40) {8} <4>, suknia (7) {6}, spodenki (8), spodnie (77) {28} <9>, spódnica (49) {13}, spódnicz-
ka (13) {6}, sweter (18) {4}, sweterek (43), szorty (5), top (22) {3} [bluzka], T-shirt (11) {9} <6> 
[koszulka], tunika (5), żakiet (3); a.5. inne (34) {17} <15>: chusta {3}, naszywka <8>, opaska (7), 
paseczek (3) [przedmiot], pasek <4> [przedmiot], rękawica (5), skarpeta (4), skarpetka (10) <3>, 
szal (5), szalik {14}. 

b. Nakrycia głowy, twarzy (67) {75} <15>: beret <4>, corpse paint <3> [tu: makijaż w funkcji 
maski – na twarzy metalowca], czapeczka (12) {7}, czapka (9) {12} <3>, daszek (3) [u czapki], ka-
pelusik (3), kapelusz (6) {9}, kaptur (13) {6}, kapturek (3), maska (15) {31} <5>, melonik {7}, 
peruka {3}, pióropusz (3). 

c. Biżuteria (53) {19} <17>: biżuteria (12), bransoletka (7), kolczyk {3}, kolia (7), korale (3), 
koralik (5) {4}, łańcuszek (11), paciorek (3), pierścień <17>, pierścionek (5) {9}, wisiorek {3}. 

d. Buty, ich elementy (96) {30} <13>: but (48) {30} <10>, czółenko (3) [typ buta], glan <3> 
[but], kapeć (3), klapki (5) [rodz. sandałów], martensy (4) [buty], obcas (14), platforma (4) [rodzaj 
podeszwy], podeszwa (4), sandał (3), sandałek (4), szpilki (4). 

e. Pojemniki i rzeczy noszone (47) {6} <8>: galanteria (3) [produkty], kosz (4) <5>, koszyk (3), 
teczka (4) <3>, torebeczka (3), torebka (23) {3}, portfel (7), portfelik {3}. 

f. To, co związane z szyciem ubrań, krawiectwem (101) {11} <0>, w tym: f.1. przyrządy do szycia 
i konserwacji ubrań (26) {11} <0>: igła {5}, nić (3), nitka (9) {3}, nożyczki (3), szpilka {3}, włóczka 
(3), żelazko (8); f.2. materiały ubraniowe (50) {0} <0>: denim (5) [materiał odzieżowy], effi capt (3) 
[rodzaj materiału], jedwab (13), koronka (5), płótno (4), satyna (3), tkanina (17); f.3. szczegóły 
wykończenia (25) {0} <0>: aplikacja (3) [na ubraniu], lamówka (4), rąbek (3), tasiemka (5), troczki 
(7), wykończenie (3) [element].
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Zo-At (21) {8} <0>:
a. To, co związane z ubraniem i jego noszeniem (7) {3} <0>: fason (7) {3}. 
*
*
*
*
f. To, co związane z szyciem ubrań, krawiectwem (14) {5} <0>: krój (14) {5}. 

Wć (85) {25} <17>:
a. To, co związane z ubraniem i jego noszeniem (16) {13} <17>, w tym: a.1. ubranie ogólnie rzecz 

biorąc (12) {13} <17>: goły (3) {6} <10>, nagi (9) {7} <7>; a.3. bielizna (4) {0} <0>: koszulowy (4). 
*
*
*
*
f. To, co związane z szyciem ubrań, krawiectwem (69) {12} <0>, w tym: f.2. materiały ubranio-

we (69) {12} <0>: aksamitny (11), dzianinowy (4), dżinsowy/jeansowy (18) {5}, fl anelowy (3), 
jedwabny (4), ortalionowy (4), pluszowy {3}, satynowy (5), skórzany (7) {4}, sztruksowy (4), 
welurowy (5), zamszowy (4). 

Cć-Ps (195) {91} <13>:
a.–e. To, co związane z ubraniem i jego noszeniem, a także z podkategoriami: Nakrycia głowy, 

twarzy; Biżuteria; Buty, ich elementy; Pojemniki i rzeczy noszone (174) {91} <10>: nosić (27) {9} 
<6> [być ubranym, ubierać się], noszenie (3) [ubieranie się], obnażać {3}, opinać (3), przebierać się 
(3) {7}, przebrać {4} [w inne ubranie], przebrać się {8}, przymierzyć (5), przypiąć (4), rozbierać 
się (4), rozebrać (4) [z ubrania], rozpinać (6), stroić się (3) [ubierać się], ubierać się (13) {9}, ubie-
ranie się {3}, ubrać (20) {21} <4>, ubrać się (12) {5}, upiąć (6), wpiąć (6) {9}, zakładać [coś] (14) 
{6} [ubierać], założyć [coś] (33) {7} [ubrać], zapinać (8). 

f. To, co związane z szyciem ubrań, krawiectwem (21) {0} <3>: haftować (4), przyszyć (3), snuć 
(5) <3>, szyć (3), uszyć (3), wyszywać (3). 

* * *

C. Troska o wygląd (2434) {190} <79>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Fryzjerstwo – w sumie: (364) {45} <9> /w tym m.in.: a.1. fryzura, jej trwałe elementy (87) {6} <0>, 
a.2. narzędzia i urządzenia fryzjerskie (62) {0} <9>/;
b. Kosmetyka i podobne – w sumie: (1344) {71} <29> /w tym m.in.: b.1. kosmetyki (870) {43} <3>, 
b.2. narzędzia i urządzenia kosmetyczne (59) {0} <0>/;
c. Higiena lub jej brak – w sumie: (726) {74} <41> /w tym m.in.: c.1. higiena (679) {65} <27>, c.2. 
brak higieny (47) {9} <14>/].

Oa (23) {10} <0>:
a. Fryzjerstwo (13) {7} <0>: fryzjer (13) {7}. 
b. Kosmetyka i podobne (10) {3} <0>: kosmetyczka (7) {3} [osoba], makijażystka (3). 

Pt (1441) {63} <33>:
a. Fryzjerstwo (149) {6} <9>, w tym: a.1. fryzura, jej trwałe elementy (87) {6} <0>: grzywka (11) 

{6}, loczek (6), lok (15), pasmo (24), pasemko (11) [włosów], przedziałek (15), warkoczyk (5); 
a.2. narzędzia i urządzenia fryzjerskie (62) {0} <9>: grzebień (9) <6>, gumka (6) <3> [do włosów], 
papiloty (5), spinka (10), suszarka (14), wałek (18). 
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b. Kosmetyka i podobne (929) {43} <3>, w tym: b.1. kosmetyki (870) {43} <3>: balsam (30), 
cień (65) [kosmetyk], dezodorant (4) {3}, emulsja (6), fi ltr (22) [zwykle – do opalania], fl uid (10) 
[kosmetyk], korektor (26) [substancja lub urządzenie], kosmetyk (88) {11}, krem (122) {9}, lakier 
(45), lotion (4) [rodzaj kosmetyku], make-up (8) [kosmetyk; odm. make-upy], make-up (8) [ndm.; 
kosmetyk], mascara (17), maseczka (39), mleczko (11), odżywka (23), olejek (49), oliwka (6), per-
fumy (10) {5}, pianka (28) {3}, podkład (43) {9} [zwykle – kosmetyk], pomadka (22), puder (29), 
samoopalacz (13), szampon (31), szminka (23), talk (4) [substancja], tonik (13), tusz (31) <3>, żel 
(40) {3}; b.2. narzędzia i urządzenia kosmetyczne (59) {0} <0>: depilator (3), kredka (8) [do oczu], 
konturówka (8), lokówka (7), pędzelek (7), pilnik (5), płatek (7) [kosmetyczny], wacik (10), wata (4).

c. Higiena lub jej brak (363) {14} <21>, w tym: c.1. higiena (355) {11} <13>: chusteczka (12), 
dri-weave (5) [siateczka w podpaskach], gąbeczka (3), gąbka (9), mydełko (3), mydło (28) <6>, 
pasta (11) [substancja], pielucha {3}, podpaska (58), pralka (3), prysznic (12) {5} <4>, ręcznik 
(22), sanitaria (6), serwetka (3), szczoteczka (10), szczotka (11), tampon (136) {3}, wanna (23) 
<3>; c.2. brak higieny (8) {3} <8>: śmieć (8) {3} <8> [rzecz.].

Zo-At (491) {66} <34>:
a. Fryzjerstwo (137) {29} <0>: bob (6) [fryzura], czupryna (3), fryzura (81) {29}, fryzurka (21), 

ondulacja (4), uczesanie (22). 
b. Kosmetyka i podobne (192) {14} <26>: depilacja (13), demakijaż (13), make-up <4> [makijaż 

na twarzy], makijaż (76) {9} <22>, manicure (5), masaż (23), nałożenie (13) [pokrycie powierzchni 
(zwykle substancją)], naniesienie (3) [pokrycie powierzchni (zwykle substancją)], okład (4), opaleni-
zna (14), piling/peeling (18) [kosmetyczny], solarium (3) {5}, złuszczanie (7).

c. Higiena lub jej brak (162) {23} <8>, w tym: c.1. higiena (126) {23} <5>: czystość (7) [higiena], 
higiena (12) {4}, kąpiel (74) {8} <5>, oczyszczenie (5), płukanka (3), porządki (3) {4}, pranie (5) 
{3}, sprzątanie (6) {4}, umycie (11); c.2. brak higieny (36) {0} <3>: brud (3), kurz (3), plama (16), 
plamka (3), zabrudzenie (3), zanieczyszczenie (4) <3> [to, co zanieczyszcza], zanieczyszczenie (4) 
[czynność].

Wć (105) {21} <0>:
a. Fryzjerstwo (13) {3} <0>: fryzjerski (10), na łyso {3} [fryzura].
b. Kosmetyka i podobne (53) {3} <0>: kosmetyczny (30) {3}, kremowy (7), samoopalający (4) 

[o kremie], transparentny (5) [o kosmetyku], zadbany (7). 
c. Higiena lub jej brak (39) {15} <0>, w tym: c.1. higiena (36) {9} <0>: czysty (20) {6} [higienicz-

ny], higieniczny (9), kąpielowy (7) {3}; c.2. brak higieny (3) {6} <0>: brudny (3) {6} [nieczysty].

Cć-Ps (374) {30} <12>:
a. Fryzjerstwo (52) {0} <0>: czesać się (3), modelować (3), modelowanie (11), podtapirować (4), 

przeczesać (3), rozczesać (12), rozczesywanie (4), uczesać (3), zaczesać (9). 
b. Kosmetyka i podobne (160) {8} <0>: golenie (10) [czynność], golić się (3), kłaść (6) [nakładać, 

pokrywać coś czymś, układać coś], masować (8), nakładać (35) [pokrywać powierzchnię (zwykle 
substancją)], nałożyć (20) [pokryć powierzchnię (zwykle substancją)], nanieść (8) [tc. namalować, 
nałożyć; tu: kosmetyk], nanosić (4) [tc. nakładać, namalowywać; tu: kosmetyk], natrzeć (4) [nasma-
rować], ogolić {4}, opalanie (16) {4}, opalać się (5), opalić (6), perfumować (3), tuszować (3) [tu-
szem], wcierać (3), wetrzeć (12), wklepać (6) [krem], wytuszować (4), zatuszować (4) [tuszem].

c. Higiena lub jej brak (162) {22} <12>, w tym: c.1. higiena (162) {22} <9>: kąpać się (4) {3}, mycie 
(29), myć (28) <3>, oczyszczać (20), oczyszczanie (7), oczyścić {5} <3>, płukanie (5), porządkować 
(3), posprzątać {7}, sprzątać (10), spłukać (4), spłukiwać (5), umyć (17), uporządkować (5) {7} 
<3>, wycierać (7), zmyć (3), zmywać (6), zmywanie (9); c.2. brak higieny (0) {0} <3>: zaśmiecać 
<3>.
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* * *

D. Troska o zdrowie (739) {202} <27>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Powiązana z problemami płci – w sumie: (79) {32} <0>;
b. Mająca charakter ogólny – w sumie: (660) {170} <27> /w tym m.in.: b.1. lekarstwa (98) {19} <11>, 
b.2. akcesoria (37) {3} <0>/].

Oa (221) {84} <11>:
a. Powiązana z problemami płci (40) {8} <0>: ginekolog (30) {8}, położna (4), seksuolog (6). 
b. Mająca charakter ogólny (181) {76} <11>: chirurg (6) <4>, dermatolog (4), doktor (5) {13}, 

dentysta (7), dietetyk (3), lekarka (4), lekarz (112) {45} <7>, onkolog (3), ortopeda (3), pacjent 
(14) {7}, pielęgniarka (9) {8}, psychiatra (3) {3}, psychoterapeuta (5), terapeuta (3). 

Pt (149) {41} <11>:
a. Powiązana z problemami płci (14) {19} <0>: globulka {4}, kondom {6}, prezerwatywa (11) 

{9}, krążek (3) [tu: krążek dopochwowy]. 
b. Mająca charakter ogólny (135) {22} <11>, w tym: b.1. lekarstwa (98) {19} <11>: antybiotyk 

(3), aspiryna (3), chloroform (3), kapsułka (3), krople (7) [lekarstwo], lek (22) {7}, lekarstwo (11) 
{6} <3>, maść (6) <5>, mikstura (4) [lekarstwo], odtrutka <3>, pigułka (13) {3}, specyfi k (10), 
syrop {3}, tabletka (13); b.2. akcesoria (37) {3} <0>: aplikator (14), apteczka (3), kompres (8), 
plaster (5) {3}, plasterek (3), wziernik (4). 

Zo-At (241) {51} <5>:
a. Powiązana z problemami płci (9) {5} <0>: antykoncepcja (9) {5}. 
b. Mająca charakter ogólny (232) {46} <5>: apteka (20) {6}, dieta (59) {5}, dieta cud (3), klinika 

(5), kuracja (19) {3}, leczenie (25) {4}, medycyna (13) {5}, napar (11), pogotowie (5) [instytucja], 
profi laktyka (5), pielęgnacja (27), rehabilitacja (3), szpital (17) {14} <5>, terapia (10) {6}, wymaz 
{3}, ziołolecznictwo (5), zastrzyk (5). 

Wć (58) {3} <0>:
a. Powiązane z problemami płci (16) {0} <0>: antykoncepcyjny (10), cytologiczny (3), gineko-

logiczny (3). 
b. Mające charakter ogólny (42) {3} <0>: chirurgicznie (3), leczniczy (9), lekarski (7), medyczny 

(5), pielęgnacyjny (18), sterylny {3}. 

Cć-Ps (70) {23} <0>:
*
b. Mające charakter ogólny (70) {23} <0>: aplikować (3), dezynfekować (5), dotlenić (3), leczyć 

(22) {4}, leczyć się (3) {3}, opatrzyć {3}, pielęgnować (18), uzdrawiać (4), wyleczyć (9) {4}, zaży-
wać (3) {9}. 

* * *

E. Dom, mieszkanie, miejscowość (1815) {1392} <610>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. To, co (ten kto) znajduje się w bezpośrednim otoczeniu – w sumie: (1282) {891} <314> /w tym m.in.: 
a.1. meble (201) {114} <43>, a.2. pościel (15) {7} <0>, a.3. inne elementy wyposażenia domu (11) {0} 
<3>, a.4. elementy budynków/mieszkań (190) {161} <66>, a.5. typy pomieszczeń (218) {150} <74>, 
a.6. typy i kompleksy mieszkań (380) {268} <78>/;
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b. Otoczenie dalsze człowieka – w sumie: (505) {480} <288> /w tym m.in.: b.1. budynki i budowle (139) 
{118} <26>, b.2. otoczenie budynków, przestrzenie wypełnione budynkami (357) {344} <262>/;
c. To, co poza miastem – w sumie: (28) {21} <8>].

Oa (71) {58} <0>:
a. To, co (ten kto) znajduje się w bezpośrednim otoczeniu (65) {55} <0>: bezdomny {12} [rzecz.], 

domownik (6), lokator (3), mieszkaniec (17) {21} <3>, mieszkanka {3}, sąsiad (19) {13} <16>, 
sąsiadka (12) {3}, służący {3}, współlokatorka (9). 

*
c. To, co poza miastem (6) {3} <0>: góral (6), kowboj {3}. 

Pt (812) {600} <324>:
a. To, co znajduje się w bezpośrednim otoczeniu (417) {282} <112>, w tym: a.1. meble (201) {114} 

<43>: biurko (22) {4}, dywan {4} <3>, fotel (9) {4}, kanapa (3) {4}, kanapka (14) {4} <6>, kobie-
rzec {3}, krzesełko (3), krzesło (11), ława {4} [duża ławka], ławka (10) {12} <5>, łóżeczko (4), 
łóżko (32) {23} <11>, materac {3}, mebel (8) {7}, półka (11) {7} <11>, regał (4), szafa (20) {6}, 
szafka (7), szufl ada {6}, stolik (18) {3}, stół (21) {20} <7>, tapczan (4); a.2. pościel (15) {7} <0>: 
koc (3), kołdra {5}, poduszka (9), prześcieradło (3); a.3. inne elementy wyposażenia domu (11) {0} 
<3>: akwarium (8), doniczka (3), klamoty <3>; a.4. elementy budynków/mieszkań (190) {161} 
<66>: brama (4) {4} <14>, dach (8) {12}, drzwi (62) {35} <9>, fasada (3) {4}, kąt (10) {12} <3> 
[pomieszczenia], mur (8) {7} <5>, okno (33) {14} <5>, parkiet {11}, piętro {7}, podłoga (26) {4} 
<5>, podwoje <3>, próg (11) {7}, schody {6} <4>, ściana (18) {18} <14>, ścianka (3) {6}, sufi t {6} 
<4>, winda (4) {3}, wrota {5}. 

b. Otoczenie dalsze człowieka (395) {318} <212>, w tym: b.1. budynki i budowle (139) {118} 
<26>: altana (5), bastion {4}, blok (3) {7} <6> [dom], budowla {3}, budynek (14) {16}, budka (4) 
{3}, chata {6} <7>, chatka (3) <4>, domek (5) {5}, drapacz/drapacz chmur {4}, hala (6) {12} 
[budynek, sala], kamienica (8), most (7) {9}, mostek {3} [mały most], pałac (6), wieżowiec {5}, 
wieża (7) {6} [budowla], willa (4), dom (58) {30} [budynek], śmietnik {5}, zabytek (4) <3>, zamek 
(5) <6> [budynek]; b.2. otoczenie budynków, przestrzenie wypełnione budynkami (256) {200} <186>: 
aleja (21) {27}, bramka <3> [część ogrodzenia], bruk {6}, chodnik (5), fontanna (3), labirynt {4}, 
ogród (6) {11} <3>, park (19) {17} <21>, piaskownica (3), huśtawka (3), plac (12) {7}, płot (3) {3}, 
podwórko (13) <5>, skrzyżowanie {4}, słup {3}, szambo <7>, szyld {3} <19>, ulica (154) {111} 
<128>, uliczka (11) {4}, karuzela (3). 

Zo-At (721) {574} <236>:
a. To, co znajduje się w bezpośrednim otoczeniu (598) {418} <152>, w tym: a.5. typy pomieszczeń 

(218) {150} <74>: balkon {5}, garaż {3} <3>, gabinet (27), kanciapa <4>, kibel <12>, korytarz 
(14) {13}, loch <5>, łazienka (19) {8} <4>, piwnica {15} <11>, poddasze {3}, pokój (83) {55} <11> 
[pomieszczenie], przedpokój (3), sala (31) {28} <18>, salon (14) {9}, strych (4) <3>, sypialnia (5) 
{3} <3>, taras (4) {5}, toaleta (9) {3}, ubikacja (5); a.6. typy i kompleksy mieszkań (380) {268} 
<78>: apartament {6}, dom (243) {214} <54> [jako miejsce zamieszkania i rodzina], kawalerka (9) 
[mieszkanie], kącik (4) {3} <3> [miejsce], kwatera (4), mieszkanie (107) {31} <21>, pomieszczenie 
(9) {10}, przeprowadzka (4) {4}. 

b. Otoczenie dalsze człowieka (101) {144} <76>, w tym: b.2. otoczenie budynków, przestrzenie 
wypełnione budynkami (101) {144} <76>: dzielnica (8) {10} <4>, gród <3>, miasteczko (14) {23} 
<5>, miasto (53) {85} <53>, miejscowość (16) {15}, osiedle (5) {5} <11>, przedmieście {6}, sta-
rówka (5). 

c. To, co poza miastem (22) {12} <8>: wieś (9) {4} <5>, wioska (4) {8} <3>, uprawa (6), rolni-
ctwo (3). 
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Wć (70) {53} <10>:
a. To, co (ten kto) znajduje się w bezpośrednim otoczeniu (61) {29} <10>: bezdomny {6} [przym.], 

domowy (31) {19} <10>, dwupokojowy (3), mieszkaniowy (14), stołowy (8), toaletowy (5) {4}. 
b. Otoczenie dalsze człowieka (9) {18} <0>: miejski (4) {5}, trójmiejski {5}, uliczny (5) {8}. 
c. To, co poza miastem (0) {6} <0>: wiejski {6}. 

Cć-Ps (141) {107} <40>:
a. To, co (ten kto) znajduje się w bezpośrednim otoczeniu (141) {107} <40>: mieszkać (91) {64} 

<30>, mieszkanie (4) [czynność], osiąść {3}, przebywać (12) {17}, przebywanie (5) {5}, przepro-
wadzać się {3}, przeprowadzić się (6) {5} <4>, zamieszkać (10) {10}, zamieszkanie (3) <3>, za-
mieszkiwać <3>, wyprowadzić się (10). 

* * * * * * * * *

XIX. Mniej zinstytucjonalizowane sfery aktywności (bez produkcji i pracy) [A, B, C, D, E, F, G] 
(5754) {6680} <4974>:

W tym łącznie: 
Oa (273) {460} <494>; Pt (820) {1049} <515>; Zo-At (2635) {2948} <2552>; Wć (473) {508} <237>; 
Cć-Ps (1508) {1679} <1056>; Inne (45) {36} <120>.

* * *

A. Utrzymywanie lub łamanie społecznego spokoju (1208) {1541} <1639>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Umiejętność zachowania się – w sumie: (167) {154} <212> /w tym m.in.: a.1. dobre wychowanie 
(135) {116} <137>, a.2. wychowanie dobre lub złe (0) {6} <0>, a.3. złe wychowanie (32) {32} 
<75>/;
b. Bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo – w sumie: (356) {182} <46> /w tym m.in.: b.1. bezpieczeń-
stwo i ochrona (238) {105} <10>, b.2. niebezpieczeństwo i stwarzanie zagrożenia (118) {77} <36>/;
c. Atak lub obrona – w sumie: (148) {201} <179> /w tym m.in.: c.1. obrona (53) {39} <25>, c.2. atak 
(95) {162} <154>/;
d. Zgoda, walka, jej okoliczności i skutki – w sumie: (440) {751} <585> /w tym m.in.: d.1. zgoda (32) 
{37} <15>, d.2. brak spokoju i zgody (181) {262} <167>, d.3. bezpośrednia walka (56) {133} <103>, 
d.4. intencjonalne zabijanie, ranienie (43) {99} <186>, d.5. zwycięstwo (69) {113} <25>, d.6. klęska 
(18) {13} <0>, d.7. użycie broni (41) {94} <89>/;
e. Negatywne/nietypowe zachowania seksualne, znaczące społecznie – w sumie: (3) {13} <317>;
f. Nałogi i niektóre choroby społeczne – w sumie: (98) {240} <300> /w tym m.in.: f.1. alkoholizm (43) 
{141} <271>; f.2. narkomania (7) {59} <23>, f.3. inne (44) {40} <6>/].

Oa (66) {109} <337>:
a. Umiejętność zachowania się (9) {6} <30>, w tym: a.3. złe wychowanie (9) {6} <30>: awanturnik 

(5), bałaganiarz (4), burak <3> [cham], cham <4>, dupek <6>, narwaniec {3}, rozrabiaka {3}, 
wieśniak <10> [jako ktoś źle wychowany], wszarz <7>.

b. Bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo (16) {10} <0>, w tym: b.1. bezpieczeństwo i ochrona 
(16) {10} <0>: opiekun (11) {3}, opiekunka {4}, podopieczny (5) {3}. 

c. Atak lub obrona (0) {30} <3>, w tym: c.1. obrona (0) {5} <0>: obrońca {5}; c.2. atak (0) {25} 
<3>: krytyk {20} <3>, napastnik {5}. 

d. Zgoda, walka, jej okoliczności i skutki (30) {47} <40>, w tym: d.2. brak spokoju i zgody (18) 
{28} <17>: rywalka (5) {4}, wróg (13) {24} <17>; d.4. intencjonalne zabijanie, ranienie (4) {4} 
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<23>: morderca <11>, rzeźnik <7>, zabójca (4) {4} <5>; d.5. zwycięstwo (8) {15} <0>: zwycięzca 
(8) {10}, zwyciężczyni {5}.

 e. Negatywne/nietypowe zachowania seksualne, znaczące społecznie (3) {6} <254>: dziwka <9>, 
gejsza (3), homoseksualista <3>, kurwa/kurwa! <212>, lesbijka {3}, pedał <18> [homoseksuali-
sta], transwestyta {3} <3>, zboczeniec <9>.

f. Nałogi i niektóre choroby społeczne (8) {10} <10>, w tym: f.1. alkoholizm (4) {6} <7>: alkoho-
lik (4) {6} <4>, pijak <3>; f.2. narkomania (0) {4} <3>: narkoman {4} <3>; f.3. inne (4) {0} <0>: 
palacz (4) [papierosów lub marihuany].

Pt (84) {247} <285>:
*
*
c. Atak lub obrona (4) {0} <3>, w tym: c.1. obrona (4) {0} <3>: tarcza (4), zbroja <3>.
d. Zgoda, walka, jej okoliczności i skutki (29) {75} <76>, w tym: d.7. broń lub użycie broni (29) 

{75} <76>: bicz <5>, bomba (5) {8} <6> [rzecz.], broń (7) {8} <9>, kolec <7> [u tzw. pieszczochy], 
kosa {3} [nóż], łuk (4) [broń], miecz (6) {18} <14>, nabój <3>, nóż {3} <17>, nunczako {3}, pałka 
{3} <4>, pistolet {4} <7>, rewolwer (4) {7}, siekiera {4} <4>, strzała (3), szpada {14}. 

f. Nałogi i niektóre choroby społeczne (51) {172} <206>, w tym: f.1. alkoholizm (30) {102} <183>: 
alkohol (13) {30} <16>, beer <4>, bełt <5> [tanie wino], bier <3> [niem. piwo], bimber <3>, browar 
<7> [piwo], browarek <5> [piwo], ćwiartka <3> [mała butelka wódki], drink (5) {5} [rzecz.], ko-
niak {3}, piwko <21>, piwo (8) {16} <70>, spiryt <3>, spirytus <7>, szampan {5}, trunek {3} <4>, 
whisky {4}, wino (4) {27} <15>, wiśniówka <3>, wóda <3>, wódka {9} <11>; f.2. narkomania (7) 
{51} <17>: dragi/drugi/drugs <3> [narkotyki], kokaina {6}, koks {3} [kokaina, narkotyki], trawa 
<5> [rodzaj narkotyku], marihuana {4}, narkotyk (7) {38} <9>; f.3. inne (14) {19} <6>: lufa <3> [do 
palenia], papieros (14) {15}, używka {4} <3>.

Zo-At (369) {506} <426>:
a. Umiejętność zachowania się (20) {29} <57>, w tym: a.1. dobre wychowanie (20) {20} <42>: 

brawo (3) {4} <13> [oklaski], dzięki <3> [l.mn.; podziękowania], gratulacje (5), kurtuazja <3>, 
obycie <3>, oklaski {3}, podziękowanie (3) {6} <9>, pozdrowienia (3) {7} <11>, przeprosiny (6); 
a.2. wychowanie dobre lub złe (0) {6} <0>: maniery {3}, ton {3} [styl zachowania]; a.3. złe wycho-
wanie (0) {3} <15>: bezczelność {3}, buractwo <3> [chamstwo], chamstwo <3>, eksces/exces <3>, 
wybryk <6>.

b. Bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo (88) {45} <9>, w tym: b.1. bezpieczeństwo i ochrona 
(52) {33} <4>: alarm (4), bezpieczeństwo (12) {6}, opieka (11) {13} <4>, ratunek (10) {6}, urato-
wanie {3}, zabezpieczenie (15) {5}; b.2. niebezpieczeństwo i stwarzanie zagrożenia (36) {12} <5>: 
niebezpieczeństwo (5) {9}, ryzyko (18), zagrożenie (13) {3} <5>.

c. Atak lub obrona (38) {52} <66>, w tym: c.1. obrona (11) {7} <6>: obrona (8) {4} <6>, obstawa 
(3) {3}; c.2. atak (27) {45} <60>: agresja (5) {13} <27>, atak (5) {9} <9>, krytyka (3) {10} <7>, 
obraza <4>, pretensja (5) {10} <3>, prowokacja (3), wyrzut (3) [pretensja do kogoś], zaczepka {3}, 
zarzut (3) <10>.

d. Zgoda, walka, jej okoliczności i skutki (196) {352} <255>, w tym: d.1. zgoda (22) {22} <9>: 
kompromis (15) {7} <9>, pokój (3) {3} [zgoda], porozumienie (4) {5}, sztama {4}, ugoda {3}; d.2. 
brak spokoju i zgody (124) {202} <133>: awantura (13) {20}, młyn <3> [zamieszanie], zamęt <3>, 
zamieszanie (5) {9} <11>, zawirowanie (3) [zamieszanie, komplikacja], kłótnia (19) {26}, konfl ikt 
(10) {25} <15>, konfrontacja (4) {5}, konkurencja (9) {16} <15>, kontrowersja {9}, odwet <4>, 
pojedynek {10}, polemika <5>, rozłam <3>, rywalizacja {3}, skandal {3} <3>, strona (21) {22} 
<43> [rozumiana jako strona sporu lub społecznego układu], spięcie (3) {4} [nieporozumienie], spór 
(3) {4} <3>, walka (26) {46} <22>, sprzeczka (5), zajście (3) <3> [wydarzenie; zwykle kłótnia, 
bójka]; d.3. bezpośrednia walka (13) {61} <38>: bojówka (4) {5}, bójka {9} <4>, cios {4} <3> 
[uderzenie], dym <8> [bójka, awantura], pobicie (4), przemoc (5) {20} <9>, sierpowy {4}, wpierdol 
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<7> [pobicie], zadyma {11} <4> [awantura, bójka], zamach {4} <3>, zmaganie {4}; d.4. intencjo-
nalne zabijanie, ranienie (6) {26} <70>: masakra {5}, morderstwo (3) {6} <20>, rzeź <15>, rzeźnia 
<11>, samobójstwo (6) {10} <10>, tortura <9>, zabójstwo <5>, zagłada (3) {5}; d.5. zwycięstwo 
(17) {27} <5>: pokonanie (4) {3}, wygrana {3}, wygranie (10) {12}, zwycięstwo (3) {9} <5>; d.6. 
klęska (11) {4} <0>: klęska (4), porażka (7) {4}; d.7. broń lub użycie broni (3) {10} <0>: arsenał 
{3}, strzał (3) {7}.

e. Negatywne/nietypowe zachowania seksualne, znaczące społecznie (0) {7} <33>: gwałt <3>, 
kurestwo <6>, orgia <3>, perwersja <7>, porno {7} <5>, rozpusta <4>, sodomia <5>.

f. Nałogi i niektóre choroby społeczne (27) {21} <6>, w tym: f.1. alkoholizm (6) {9} <19>: alko-
holizm (3) {3}, kac <6>; f.3. inne (21) {12} <0>: bulimia (8), nałóg (9) {9}, palenie (4) {3} [papie-
rosów].

Wć (191) {134} <140>:
a. Umiejętność zachowania się (59) {23} <34>, w tym: a.1. dobre wychowanie (36) {10} <4>: 

bezkonfl iktowy (3), grzecznie (7) {3}, grzeczny (16) {7} <4>, szarmancki (6), uprzejmy (4); a.3. 
złe wychowanie (23) {13} <30>: bad {4} [ang. zły], bezczelny <6>, chamski <8>, konfl iktowy (4), 
krnąbrny (3), natarczywy {4}, natrętny (5), niegrzeczny (6) {5}, niesforny (5), prostacki <4>, 
wieśniacki <4>, wieśniacko <3>, wszawy <5>.

b. Bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo (99) {52} <22>, w tym: b.1. bezpieczeństwo i ochrona 
(63) {14} <0>: bezpiecznie (15) {3}, bezpieczny (21) {11}, ochronny (24), ratunkowy (3); b.2. nie-
bezpieczeństwo i stwarzanie zagrożenia (36) {38} <22>: groźny (12) {16} <9>, niebezpiecznie {3}, 
niebezpieczny (20) {19} <7>, ryzykowny (4) <6>.

c. Atak lub obrona (13) {18} <16>, w tym: c.2. atak (13) {18} <16>: agresywny (6) {11} <16>, 
krytyczny (7) {3}, wrogi {4}. 

d. Zgoda, walka, jej okoliczności i skutki (17) {25} <18>, w tym: d.1. zgoda (3) {4} <0>: poko-
jowy (3) {4} [przeciwstawny wojennemu, wojowniczemu]; d.2. brak spokoju i zgody (3) {8} <3>: 
kontrowersyjny (3) {8} <3>; d.3. bezpośrednia walka (0) {3} <0>: waleczny {3}; d.4. intencjonalne 
zabijanie, ranienie (11) {7} <15>: morderczy (3) <5>, samobójczy {4}, zabójczo (3), zabójczy (5) 
{3} <10>; d.5. zwycięstwo (0) {3} <0>: triumfalny {3}.

 e. Negatywne/nietypowe zachowania seksualne, znaczące społecznie (0) {0} <26>: kurewnie 
<4>, kurewsko <12>, perwersyjny <3>, zboczony <7>.

f. Nałogi i niektóre choroby społeczne (3) {16} <18>, w tym: f.1. alkoholizm (3) {12} <18>: alko-
holowy {3} <3>, monopolowy <5>, najebany <6> [pijany], pijacki {3} <3>, pijany (3) {6} <7>; f.2. 
narkomania (0) {4} <0>: narkotykowy {4}. 

Cć-Ps (498) {545} <444>:
a. Umiejętność zachowania się (79) {96} <91>, w tym: a.1. dobre wychowanie (79) {86} <91>: 

dziękować (36) {31} <38>, gratulować (8) {4} <6>, pogratulować (3), podziękować (8) {11} <3>, po-
zdrawiać {23} <23>, pozdrowić {3} <8>, przepraszać (20) {9} <13>, przeprosić (4) {5}; a.3. złe wy-
chowanie (0) {10} <0>: dać czadu {4} [narozrabiać], dawać czadu {3} [rozrabiać], narozrabiać {3}. 

b. Bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo (153) {75} <15>, w tym: b.1. bezpieczeństwo i ochrona 
(107) {48} <6>: chronić (37) {8}, ocalić (3) {6}, ochraniać (3), ochronić (4), opiekować się (9) {5}, 
ratować (9) {6}, uchronić (6), uratować (16) {13} <6>, zaopiekować się (3) {3}, zabezpieczać (5), 
zabezpieczyć (8), zabezpieczyć się (4) {7}; b.2. niebezpieczeństwo i stwarzanie zagrożenia (46) {27} 
<9>: czyhać {3}, grozić (10) {7} [zagrażać], narażać (13), ryzykować (10) {6}, stawiać wszystko na 
jedną kartę (3), zagrażać (5), zagrozić (5) {5} <3> [stanowić zagrożenie], zaryzykować {6} <6>.

c. Atak lub obrona (93) {101} <91>, w tym: c.1. obrona (38) {27} <16>: bronić (8) {10} <6>, 
bronić się (7) {5} <3>, gniewać się (6) {3}, obrazić się (7) {3} <7>, obrażać się (5) {3}, obronić (5), 
obronić się {3}; c.2. atak (55) {74} <75>: atakować (4) {18} <4>, czepiać się <4> [mieć o coś pre-
tensje], krytykować (7) {7} <6>, naśmiewać się (5), obrazić (3) <4>, obrażać (3) {4}, oskarżać <9>, 
oskarżyć (3) <3>, ośmieszać {4}, prześladować (4), przyczepić się <8> [mieć pretensje o coś lub 
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o coś do kogoś], przyłapać (7) {4}, szpiegować (3), urazić (6) {3} [tc. lekko obrazić], wyjebać [kogoś 
skądś] <4> [wyrzucić], wykopać [kogoś skądś] <3> [wyrzucić go skądś], wpierdalać się [do czego] 
<5> [wtrącać się], wyśmiać (4) {3} <3>, wyśmiewać {4}, wyśmiewać się {8}, zaatakować {5} <7>, 
zaczepiać [kogoś] (6) {8}, zakapować [kogoś] <3> [donieść na kogoś], zarzucać [coś komuś/czemuś] 
{3} <4> [oskarżać o coś], zarzucić [coś komuś/czemuś] {3} <4> [oskarżyć o coś], zjebać [kogoś] <4> 
[skląć, skrytykować].

d. Zgoda, walka, jej okoliczności i skutki (168) {252} <196>, w tym: d.1. zgoda (7) {11} <6>: od-
czepić się [od kogoś] (7) [pozostawić go w spokoju], pogodzić {7} <3>, trzymać [z kim] sztamę {4}, 
walić się <3> [tc. odczepić się, odwalić]; d.2. brak spokoju i zgody (36) {24} <14>: interweniować 
<3>, kłócić się (24) {4}, konkurować {4}, mieć [z kim] kosę {3} [być jego wrogiem], namieszać <3> 
[zrobić zamieszanie], mieszać <5> [robić bałagan], pokłócić się (3) {8}, polemizować <3>, prowo-
kować (6) {5}, rywalizować (3); d.3. bezpośrednia walka (43) {69} <65>: bić się {11}, dać [komu] 
po mordzie <3>, dołożyć [komu] <3> [zaatakować go], lać [kogoś] <3> [bić], lać się {5} <3> [bić 
się], najebać [komuś] <3> [pobić go], napierdalać [kogoś, w coś] <9> [bić; uderzać w], napierdala-
nie <3> [bicie się], oberwać {3} [zostać pobitym], pobić (3) {7}, poturbować (3), powalczyć {3}, 
przypierdolić [komu] <3> [uderzyć go], stoczyć {6} [walkę, pojedynek, itd.], ustawić się [na kogo] 
{3} [zaczaić się], walczyć (28) {25} <24>, załatwić [kogoś] (4) [zrobić mu krzywdę], zbić {3} <4>, 
zmagać się {3} <3>, zwalczać (5) <4>; d.4. intencjonalne zabijanie, ranienie (22) {62} <78>: katować 
{3}, masakrować <6>, mordować {4} <3>, ranić {5}, tępić <3>, to kill <3> [ang.; tc. zabić], zabić 
(10) {10} <31> [pozbawić życia], zabić się <6>, zabijać {11} <10> [pozbawiać życia], zabijanie {8} 
<3>, zajebać [kogoś] <6> [zabić, zatłuc], zamęczyć (3), zamordować {4} <4>, zarzynać <3>, zatru-
wać {4}, zranić (9) {13}; d.5. zwycięstwo (44) {68} <20>: pokonać (10) {11} <3>, przebić [kogoś, 
coś] {3} [zwyciężyć, zastąpić lepszym], przełamać (6) {3} [przezwyciężyć], przezwyciężyć (4) {3}, 
wygrać (9) {43} <14>, wygrywać (6) {5} <3> [zwyciężać], zwyciężyć (9); d.6. klęska (7) {9} <0>: 
przegrać (3) {5}, przegrywać (4) {4}; d.7. użycie broni (9) {9} <13>: biczowanie <4>, poderżnąć 
<3>, posiekać (5) <3>, siekać (4), strzelić {3} <3>, uzbroić {3}, uzbroić się {3}.

e. Negatywne/nietypowe zachowania seksualne, znaczące społecznie (0) {0} <4>: gwałcić <4>.
f. Nałogi i niektóre choroby społeczne (5) {21} <47>, w tym: f.1. alkoholizm (0) {12} <44>: chlać 

<13>, najebać się <7> [upić się], pić {12} <19>, pochlać <5>; f.2. narkomania (0) {0} <3>: ćpać <3> 
[narkotyzować się]; f.3. inne (5) {9} <0>: palić (5) {9} [papierosy].

* * *

B. Ogólne kontakty międzyludzkie, życie towarzyskie oraz zabawa (1177) {1339} <662>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Ogólnie rozumiane – w sumie: (761) {725} <345>;
b. Zabawa w mniejszym gronie – w sumie: (193) {365} <170>;
c. Większe imprezy – w sumie: (68) {79} <27>;
d. Przyjmowanie gości i inne – w sumie: (155) {170} <120>].

Oa (121) {147} <121>:
a. Ogólnie rozumiane (84) {65} <32>: bywalec {3} <3>, nowa twarz {5} [osoba], nieznajoma (3) 

{5} [rzecz.], nieznajomy (4) [rzecz.], towarzysz (5) {3}, znajoma (4) [rzecz.], znajomy (68) {49} 
<29> [rzecz].

*
c. Większe imprezy (0) {3} <12>: bramkarz <5> [pilnujący wejścia], dyskoman <7> [bywalec 

dyskotek], matador {3}. 
d. Przyjmowanie gości i inne (37) {79} <77>: gospodarz (10) {3}, gospodyni (6) {3}, gość (21) 

{73} <77>.
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Pt (31) {51} <14>:
*
b. Zabawa w mniejszym gronie (zabawki) (31) {51} <14>: balonik (4), bałwan (5) [śniegowy], 

bombka (3) [na choinkę], gadżet (5) {12} <5>, klocek {3}, laleczka {3}, lalka {4}, latawiec {4}, 
maskotka (5) {8}, miś {8} <9> [zabawka], modelina (4), zabawka (5) {9}. 

Zo-At (552) {617} <248>:
a. Ogólnie rozumiane (271) {236} <79>: otoczenie (12) {11} <5> [towarzystwo], powitanie (9), 

pożegnanie (7) {8}, rozrywka (17) {15} <12>, tea time (3) [tj. czas na herbatę], towarzystwo (42) 
{44} <14>, towarzyszenie {3}, wizyta (47) {30} <3>, wypad [z czegoś] <3> [koniec, wyjście], wyj-
ście (9) {4} [okoliczność towarzyska], zabawa (69) {72} <35>, znajomość (49) {35} <3> [z kimś], 
zaproszenie (7) {14} <4>.

b. Zabawa (zabawy towarzyskie) w mniejszym gronie (152) {295} <151>: balanga (7) {10}, dow-
cip (10) {11} [kawał], impra <3> [tj. impreza], impreza (79) {133} <44>, imprezka {3} <14>, jaja 
<21> [emocjonujące wydarzenie], klub (15) {79} <58>, party (6) {9} <3> [przyjęcie], przyjęcie (9) 
{15} [zebranie towarzyskie], prywatka (11) {15}, wieczorek (3), żart (12) {20} <8>.

c. Większe imprezy (65) {62} <15>: bal (4) {3} [zabawa], dyskoteka (52) {47} <15>, fi esta {4} 
[zabawa, święto], karnawał (3) {5}, Love Parada (6) [tzw. parada miłości], parada {3}. 

d. Przyjmowanie gości i inne (64) {24} <3>: odwiedziny (11) {5}, przechadzka (5), spacer (48) 
{19} <3>.

Wć (56) {70} <36>:
a. Ogólnie rozumiane (53) {33} <27>: pożegnalny (3), rozrywkowy (5) {4}, towarzyski (20) {9} 

<3>, wizytowy (3), zabawny (22) {20} <24>.
b. Zabawa w mniejszym gronie (3) {12} <0>: klubowy {12}, żartobliwy (3). 
c. Większe imprezy (0) {11} <0>: dyskotekowy {8}, karnawałowy {3}. 
d. Przyjmowanie gości i inne (0) {14} <9>: gościnnie {10} <5>, gościnny {4} <4>.

Cć-Ps (417) {454} <243>:
a. Ogólnie rozumiane (353) {391} <207>: bawić {3} <12>, bawić się (51) {60} <36>, kontakto-

wać się (4) <3>, pobawić się (3) {3}, powitać {8} <4>, pożegnać się (5) {3}, przyłączać się <3>, 
przyłączyć się (7) {3}, przywitać {5}, przywitać się {3}, rozbawić (3) {5}, rozstawać się (6) {8}, 
skontaktować się (4) {3} <12>, spotkać się (38) {41} <32>, spotykać się (46) {33} <9>, towarzy-
szyć (23) {53} <17>, witać (11) {17} <26>, witać się (3), wybierać się (17) {10} <4>, wybrać się (31) 
{17} <4>, wygłupiać się {7}, zabawiać się <6>, zabawić się {6} <7>, zadawać się (3) {5}, zapraszać 
(27) {36} <15>, zaprosić (43) {41} <12>, zawitać (3) {7} <5>, zwracać się (6) {3}, zwrócić się (11) 
{3}, żegnać (3) {8}, żegnać się (5). 

b. Zabawa w mniejszym gronie (7) {7} <5>: odbić (3) [partnera w tańcu], żartować (4) {7} <5>.
c. Większe imprezy (3) {3} <0>: balować {3}, paradować (3). 
d. Przyjmowanie gości i inne (54) {53} <31>: gościć {5} <10>, nawiedzić <3>, odwiedzać (18) 

{17} <5>, odwiedzanie (3), odwiedzić (24) {25} <9>, spacerować (9) {6}, zagościć <4>.

* * *

C. Sport i gry (845) {813} <111>:

Oa (33) {98} <10>: 
amazonka (3) [na koniu], bokser {3} [sportowiec], długodystansowiec (3), fan chuligan {10} [tc. 
chuligan stadionowy], fi nalista (4), gracz {5}, jeździec {8}, kibic (3) {26} <3>, kibic chuligan {3}, 
kolekcjoner <7>, laureat {8}, laureatka (3), myśliwy (3), nurek (3), piłkarz (4) {7}, rajder {10} 
[surfi ngowiec], sportowiec (7) {5}, surfer {10}, zawodnik {3}. 
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Pt (173) {129} <8>: 
basen (20) {13}, boisko (5) {6}, deskorolka (4), freestyle {4} [tu: rodzaj deski surfi ngowej lub ewo-
lucji], fun-board {7} [rodzaj deski surfi ngowej], karta (34) {4}, kier (13) [w kartach], kort {3}, 
kostka (11) {5} [przedmiot], lotka (5), łyżwa <4>, medal (3) <4>, narta (7) {5}, padok (3) [ogrodzo-
ny plac do jazdy konnej], piłka (15) {20}, pływalnia {3}, poidło (4) [dla koni], rakieta (3) [do gry], 
stajnia (7) [dla zwierząt, tu: koni], rolka (9) {3}, rower (13) {23}, siłownia (5) {5}, siodełko (3), 
siodło (6), smycz (3), snowboard {5}, stadion {17}, trofeum {3}, wędka {3}. 

Zo-At (485) {432} <74>:
aerobik (5), badminton (10), baseball {4}, fechtunek {3}, fi nał (7) {10}, fi tness (18), futbol {3}, 
gimnastyka (13), golf {3} [sport], gra (50) {78} <22> [realna], hazard (3), hobby (30) {9} <5>, 
jogging (3), jury {6} <3>, kolekcja (7) {8} <14>, konkurs (90) {87} <12>, kosz (4) [koszykówka], 
koszykówka (14), krzyżówka (16) {35} <3>, liga {5} <9>, losowanie (4) {3}, łów (3), mecz (7) 
{20} <3>, mistrzostwa (7) {3}, polowanie (3), punkt (90) {47} [w grze, rywalizacji], punktacja {3}, 
quiz {3}, rekord (5) {4}, siatkówka (5) {5} [gra], sport (47) {34}, stawka (5), surfi ng {18} [zob. 
surfboarding], szermierka {3}, teleturniej {3}, tenis {3}, trening (19) {4} <3>, turniej (7) {3}, wind-
surfi ng {6}, wspinaczka (3), wylosowanie {4}, wyścig (4) {8}, zawody (6) {7}. 

Wć (84) {78} <3>:
akrobatyczny (3), baseballowy {4}, bokserski {3}, ekwilibrystyczny {3}, fi nałowy {5}, gimna-
styczny (4), jeździecki (8), kibolski {3}, konkursowy (17) {13}, pierwszoligowy {3}, rekordowy 
{4}, rybacki (3), sportowy (41) {25} <3>, surfi ngowy (5) {7}, surfowy {8}, tartanowy (3). 

Cć-Ps (70) {76} <16>:
grać (36) {34} <7>, kibicować (4), kolekcjonować (3), łowić {3}, surfować {6}, surfowanie {4}, 
polować (3) <4>, pograć (3) [w coś, o coś], rozlosować (4) {12}, trenować (10) {3}, wylosować (7) 
{9}, założyć się <5>, złowić {5}. 

* * *

D. Czas wolny i wypoczynek (354) {120} <39>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Zorganizowany – w sumie: (282) {75} <22>;
b. Niezorganizowany – w sumie: (72) {45} <17>].

Oa (3) {0} <0>:
a. Zorganizowany (3) {0} <0>: obozowicz (3). 

Zo-At (272) {98} <30>:
a. Zorganizowany (244) {69} <22>: ferie (10) {4}, kolonia (5) {10}, obóz (52) {8} <7>, urlop 

(14) {10}, wakacje (126) {34} <11>, wczasy (6), weekend (27) {3} <4>, zimowisko (4). 
b. Niezorganizowany (28) {29} <8>: laba {4}, lenistwo (5) {3}, leniuchowanie {3}, relaks (10), 

odpoczynek (9) {14} <5>, wagary {5}, wypoczynek (4), wytchnienie <3>.

Wć (40) {9} <0>:
a. Zorganizowany (35) {6} <0>: wakacyjny (35) {6}. 
b. Niezorganizowany (5) {3} <0>: leniwy {3}, wypoczęty (5). 
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Cć-Ps (39) {13} <9>:
*
b. Niezorganizowany (39) {13} <9>: odpocząć (11) {9} <5>, odpoczywać (3), próżnować <4>, 

relaksować (9) {4}, rozleniwić (3), spocząć (4), wypoczywać (5), zrelaksować się (4). 

* * *

E. Przemieszczanie się (raczej intencjonalne i w kontekście społecznym) oraz podróże (1082) 
{1176} <389>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Podróże i przemieszczanie się pieszo lub ogólnie rzecz biorąc – w sumie: (543) {568} <218>;
b. Podróże i przemieszczenia się za pomocą każdego pojazdu – w sumie: (310) {267} <113>;
c. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów kołowych – w sumie: (109) {124} <29>;
d. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów szynowych – w sumie: (76) {53} <10>;
e. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów latających – w sumie: (21) {71} <16>;
f. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów pływających – w sumie: (23) {93} <3>].

Oa (29) {36} <6>: 
a. Podróże i przemieszczanie się pieszo lub ogólnie rzecz biorąc (13) {19} <3>: podróżnik (4), 

przybysz (5) {6}, turysta (4) {10} <3>, uciekinier {3}. 
b. Podróże i przemieszczenia się za pomocą każdego pojazdu (7) {0} <0>: konduktor (7). 
c. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów kołowych (9) {4} <0>: kierowca (6), szofer 

{4}, taksówkarz (3). 
*
e. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów latających (0) {10} <0>: kosmonauta {3}, 

pilot {7} [człowiek].
f. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów pływających (0) {3} <3>: marynarz {3} 

<3>.

Pt (348) {379} <102>:
a. Podróże i przemieszczanie się pieszo lub ogólnie rzecz biorąc (bagaż i inne) (169) {120} <55>: 

bagaż (7) {4} [podróżny], droga (58) {74} <49>, mapa (3) {9}, namiot (17) {5}, plecaczek (8), 
plecak (31) {9}, przewodnik (5) {7} [książka], ścieżka (6) <6> [dróżka], tipi (14) [namiot indiański], 
torba (17) {8} [przedmiot], walizka (3) {4}. 

b. Podróże i przemieszczenia się za pomocą każdego pojazdu (0) {8} <0>: pojazd {8}. 
c. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów kołowych (pojazdy i ich części) (93) {112} 

<26>: auto (4), autostrada {4}, autobus (18) {12} <7>, bagażnik {3}, ciężarówka {9}, gaz (3) 
[w urządzeniu], jezdnia (3), limuzyna {3}, maluch (3) [samochód], motor (5) [pojazd], samochód 
(43) {52} <19>, skuter {3}, taksówka (5), wóz {5}, wózek (9) {18}, wózek {3} [auto osobowe].

d. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów szynowych (59) {28} <10>: kolejka {3} 
[środek komunikacji], metro (8), peron (6) {4}, pociąg (23) {12} <10> [pojazd], przedział (4), tor (6) 
{4}, tramwaj (6) {5}, wagon (6). 

e. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów latających (obiekty latające i ich części) (4) 
{39} <11>: awionetka {4}, balon <11>, samolot (4) {32}, śmigłowiec {3}. 

f. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów pływających (obiekty i ich części) (23) {72} 
<0>: bom {11} [na żaglówce], jacht {4}, kanoe {4}, łódka (5), łódź (3) {5}, maszt {8}, pędnik {4} 
[żagiel itp.], pokład (3) {6}, prom {3}, statek (9) {13}, żagiel {14}, żaglówka (3). 
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Zo-At (374) {395} <84>:
a. Podróże i przemieszczanie się pieszo lub ogólnie rzecz biorąc (266) {272} <67>: biwak (4) {3}, 

camping/kemping (3), eskapada (3), dotarcie <4> [dojście], gonitwa (3), hotel (16) {26}, kurs {4} 
<4> [trasa, kierunek], marsz (3) {3} [chód], nocleg (6) {3}, odejście (3) {13} <5>, pensjonat (4), po-
byt (17) {17}, podróż (44) {36} <17>, pogoń (3), pościg (3), powrót (31) {60} <18>, przybycie (3) 
[przyjście, przyjazd], recepcja (5) [hotelu], schronienie (5) {7} [miejsce], schronisko (26), szlak (6), 
trasa (10) {45} <6> [droga], tułaczka <3>, ucieczka (6) {11} <5>, wędrówka (6) <5>, wojaże {3}, 
wycieczka (22) {22}, wyprawa (13) {16}, wypad [gdzieś] (11) [wyjazd, wycieczka], zlot (10) {3}. 

b. Podróże i przemieszczenia się za pomocą każdego pojazdu (92) {67} <17>: dworzec (9) {8} 
<3>, jazda (16) {14} <3> [przemieszczanie się], przejazd (5), przejażdżka (4) {6}, przyjazd (8) {5} 
<3>, przystanek (9) {17}, wyjazd (41) {17} <8>.

c. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów kołowych (0) {4} <0>: parking {4}. 
d. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów szynowych (11) {22} <0>: stacja (11) 

{22}. 
e. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów latających (5) {12} <0>: lotnisko (5) {12}. 
f. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów pływających (0) {18} <0>: port {5}, przy-

stań {4}, rejs {4}, ślizg {5}. 

Wć (35) {22} <13>:
a. Podróże i przemieszczanie się pieszo lub ogólnie rzecz biorąc (19) {11} <10>: hotelowy (5) {3} 

<3>, turystyczny (6) {3}, w drodze (4) {5} <7>, wędrowny (4). 
*
c. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów kołowych (7) {4} <3>: motorowy <3> [ut. 

od motoru (pojazdu)], samochodowy (7) {4}. 
d. Przemieszczenia się i podróże za pomocą pojazdów szynowych (6) {3} <0>: kolejowy (6) {3}. 
e. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów latających (3) {4} <0>: lotniczy (3) {4}. 

Cć-Ps (296) {344} <184>: 
a. Podróże i przemieszczanie się pieszo lub ogólnie rzecz biorąc (76) {146} <83>: gonić {9}, no-

cować (3), podążać (3) {5} <11>, podążyć {3}, podróżować (3) {11} <14>, powędrować (3) {3}, 
przybyć {11} <9> [przyjechać], przybywać (3) {5} [przyjeżdżać, przychodzić], spadać {5} <7> [od-
chodzić], startować (4) {3} <5>, stawić się {8} [przyjść], ścigać {5}, tułać się <3>, uciec (12) {19} 
<8>, uciekać (15) {10} <8>, ujść {3}, wędrować (4) {5}, włóczyć się {4}, wylądować (9) {6} <5> 
[znaleźć się], wymknąć się (3) {5}, wymykać się {4}, wypierdalać <10> [uciekać, odczepiać się], 
wyruszać (3) {9}, wyruszyć (3) {13}, wystartować (4) <3>, zwiedzanie (4). 

b. Podróże i przemieszczenia się za pomocą każdego pojazdu (211) {192} <96>: dojechać (4) <3>, 
dojeżdżać (3), jechać (39) {26} <43>, jeździć (29) {22} <24>, nadjeżdżać (3), odjeżdżać {3}, poje-
chać (26) {27} <4>, pojeździć {3}, przejechać (3), przejeżdżać (5), przewieźć (3), przyjechać (29) 
{45} <13>, przyjeżdżać (6) {12} <6>, przywieźć {8}, wieźć {3}, wjechać (5) {5}, wyjechać (27) 
{24} <3>, wyjeżdżać (22) {7}, zawieźć (4) {3}, zwiedzać (3), zwiedzić {4}. 

*
*
e. Przemieszczenia się i podróże za pomocą obiektów latających (9) {6} <5>: lądować (9) {6} <5>.

* * *

F. Komunikowanie w skali zbiorowości (1043) {1655} <2014>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Media subkulturowe i ofi cjalne, papierowe i elektroniczne – w sumie: (400) {783} <1378> /w tym 
m.in.: a.1. media ogólnie (18) {48} <27>, a.2. ofi cjalne czasopisma, druki ulotne i ich elementy (118) 
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{194} <269>, a.3. czasopisma subkulturowe (0) {0} <409>, a.4. media elektroniczne (68) {249} <57>, 
a.5. internet (56) {108} <113>, a.6. gatunki dziennikarskie (140) {183} <503>/;
b. Poczta, telegraf – w sumie: (380) {608} <547>;
c. Telefon – w sumie: (263) {264} <89>].

Oa (21) {70} <20>:
a. Media subkulturowe i ofi cjalne, papierowe i elektroniczne (21) {67} <17>, w tym: a.1. media 

ogólnie (12) {30} <10>: dziennikarka (5), dziennikarz (7) {30} <5>, naczelny <5> [osoba; tu: re-
daktor naczelny]; a.3. czasopisma subkulturowe (0) {0} <4>: zinowiec <4>; a.4. media elektroniczne 
(0) {19} <0>: prezenter {15}, prezenterka {4}; a.6. gatunki dziennikarskie (9) {18} <3>: reporter 
(9) {7}, reporterka {11}, wywiadowany <3> [ten, z kim robi się wywiad].

b. Poczta, telegraf (0) {0} <3>: korespondent <3>.
c. Telefon (0) {3} <0>: biperowiec {3}. 

Pt (184) {243} <106>:
a. Media subkulturowe i ofi cjalne, papierowe i elektroniczne (19) {27} <3>, w tym: a.4. media 

elektroniczne (19) {27} <3>: telewizor (19) {12} <3>, antena {4}, nadajnik {8}, odbiornik {3}. 
b. Poczta, telegraf (23) {74} <34>: box <5>, p.o.box {3} <26>, pocztówka (6) {6}, post-offi ce 

box {3}, skrytka pocztowa (17) {62} <3>.
c. Telefon (142) {142} <69>: biper {10} [urządz. do komunikowania się], faks/fax (16) {13} <5>, 

komórka (5) {10} [telefon komórkowy], phone {4} [telefon], słuchawka (11) {12} <7>, telefon (106) 
{93} <28>, tel/fax4 (4) <29>.

Zo-At (583) {897} <1683>:
a. Media subkulturowe i ofi cjalne, papierowe i elektroniczne (335) {583} <1337>, w tym: a.1. me-

dia ogólnie (3) {15} <13>: media (3) {15} <13> [zob. mass media]; a.2. ofi cjalne czasopisma, druki 
ulotne i ich elementy (118) {194} <269>: czasopismo (13) {10} <4>, gazeta (33) {51} <19>, gazetka 
{6} <4>, kolumna {8} [na łamach], łam (5) {10} <25>, magazyn (6) {35} <43>, miesięcznik (4) 
{3}, periodyk <3>, pismo (31) {16} <99> [coś napisane], pisemko <14>, prasa (12) {32} <39> 
[czasopisma], prasowy (4) {10} <6>, pulps {3} [magazyny z literaturą sensacyjną], szmatławiec <5>, 
tygodnik {7}, ulotka (10) {3} <8>; a.3. czasopisma subkulturowe (0) {0} <402>: fanzin <4> [zob. 
zin], fl ayer <32> [ulotka reklamowa], hatezine <3> [zin nienawiści], magazine <31> [czasopismo 
wielotematyczne], newsletter <3>, zin <177>, zine <66> [ang.], ’zine <80> [ndm.; zwykle jako drugi 
człon tytułu], zinek <6>; a.4. media elektroniczne (32) {123} <46>: audycja {5}, radio (6) {39} 
<17>, rozgłośnia {9} <5>, talk show {6}, telegazeta {4}, telewizja/TV (22) {56} <13>, kanał (4) 
{4} <11> [urządzenie/pasmo], a.5. internet (51) {86} <107>: http (6) {12}, Internet (20) {33} <19>, 
IRC [Internet Relay Chat] <8>, lista dyskusyjna <5>, strona (5) {16} <49> [rozumiana jako strona 
WWW], WWW (20) {25} <26> [World Wide Web]; a.6. gatunki dziennikarskie (131) {165} <500>: 
artykulik <4>, artykuł (31) {31} <52> [w piśmie], hip-piguła {6} [krótkie wiadomości nt. muzycz-
ne], hop-piguła {4} [krótkie wiadomości nt. muzyczne], komunikat {3}, news (6) {7} <9> [ang.; tc. 
wiadomości], news (0) {3} <5> [od.], notka <4>, ogłoszenie (19) {10} <6> [tekst], pop news (4), pop 
telegram (6) {4} [krótkie wiadomości nt. popu], recenzja {15} <142>, reportaż (27) {5}, serwis (4) 
{4} <0> [informacyjny], wywiad (30) {71} <276> [gatunek dziennikarski].

b. Poczta, telegraf (239) {299} <346>: adres (102) {139} <184>, korespondencja (7) {5} <25>, 
korespondencyjny (8) <3>, list (99) {127} <88>, poczta (13) {13} <22>, poczta pantofl owa (3), 
przysłanie {3}, pp <4> [post paid; tj. opłata pocztowa opłacona], przesyłka {4} <11>, telegram (7) 
{4}, wysłanie <3>, wysyłka {4} <6>.

c. Telefon (9) {15} <0>: hotline {7}, infolinia (9) {4}, sms {4} [Short Message Service].

4 Jeden wyraz pisany z ukośnikiem.
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Wć (67) {198} <45>:
a. Media subkulturowe i ofi cjalne, papierowe i elektroniczne (25) {98} <21>, w tym: a.1. media 

ogólnie (3) {4} <4>: dziennikarski (3) {4} <4>; a.3. czasopisma subkulturowe (0) {0} <3>: zinowy 
<3>; a.4. media elektroniczne (17) {72} <8>: radiowy {33} <5>, telewizyjny (17) {39} <3>; a.5. 
internet (5) {22} <6>: internetowy (5) {19} <6>, sieciowy {3}. 

b. Poczta, telegraf (27) {81} <18>: pocztowy (24) {76} <12>, wysyłkowy (3) {5} <6>.
c. Telefon (15) {19} <6>: komórkowy {13} [dot. telefonu], telefonicznie (3), telefoniczny (12) 

{6} <6>.

Cć-Ps (188) {247} <160>:
a. Media subkulturowe i ofi cjalne, papierowe i elektroniczne (0) {8} <0>, w tym: a.4. media elek-

troniczne (0) {8} <0>: nadawać {4} [transmitować], transmitować {4}. 
b. Poczta, telegraf (91) {154} <146>: adresować {4}, korespondować (4) {10}, nadesłać (3) 

{10}, nadsyłać (3) {8}, odesłać {4} <4>, odsyłać {3} <8>, podesłać <11> [wysłać, przysłać], podsy-
łać <3>, posyłać (5), przesłać (8) {10} <4>, przesyłać (4) {10}, przysłać (10) {39} <11>, przysyłać 
(14) {14} <10>, rozsyłać <13>, słać <17> [przesyłać], wysłać (30) {32} <35>, wysyłać (10) {10} 
<30>.

c. Telefon (97) {85} <14>: dzwonić (39) {23} <5>, wisieć na telefonie {3} [ciągle dzwonić], za-
biperować {4}, zadzwonić (58) {55} <9>.

G. Etykieta językowa (45) {36} <120>:

Inne (45) {36} <120>: 
cześć! (30) {25} <22> [przywitanie], czołem! <3> [przywitanie], do zobaczenia <11>, dzień dobry 
{5}, głowa do góry (6) {3} [pocieszenie], hail! <27> [jako przywitanie; tc. cześć!], hail Satan! <4>, 
hello! <4> [przywitanie], jak leci? <6>, pa! <6> [pożegnanie], sorry (9) <27>, thanks <7> [podzię-
kowania/dziękować], trzymaj się! <3> [pozdrowienie], trzymaj się ciepło {3} [pozdrowienie].

* * * * * * * * *

XX. Własność, zatrudnienie, handel [A, B, C, D] (8727) {6631} <6262>:

W tym łącznie: 
Oa (345) {205} <101>; Pt (209) {172} <83>; Zo-At (2148) {1521} <1218>; Wć (2037) {1515} 
<1650>; Cć-Ps (3988) {3218} <3210>.

* * *

A. Własność w sensie ogólnym – jej zdobycie, posiadanie, straty i zmiany (5559) {4306} <4328>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Posiadanie ogólnie rzecz biorąc – w sumie: (3926) {2879} <3167>;
b. Zadowalający stan posiadania – w sumie: (72) {71} <20>;
c. Niezadowalający stan posiadania – w sumie: (15) {22} <31>;
d. Uzyskanie, powiększanie, przysporzenie własności – w sumie: (1146) {1017} <845>;
e. To, co zmniejsza bogactwo – w sumie: (363) {286} <242>;
f. Inne zmiany własności – w sumie: (37) {31} <23>].

Oa (42) {46} <29>:
a. Posiadanie ogólnie rzecz biorąc (36) {24} <12>: posiadacz (4) {3} <3>, użytkownik {3}, właś-

ciciel (26) {18} <9>, właścicielka (6). 
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b. Zadowalający stan posiadania (3) {13} <0>: milioner (3) {13}. 
c. Niezadowalający stan posiadania (0) {5} <17>: biedny {5} <17> [rzecz.].
d. Uzyskanie, powiększanie, przysporzenie własności (3) {4} <0>: zdobywca (3) {4}. 

Pt (3) {0} <0>:
a. Posiadanie ogólnie rzecz biorąc (3) {0} <0>: skarbiec (3). 

Zo-At (225) {239} <136>:
a. Posiadanie ogólnie rzecz biorąc (34) {52} <35>: udział (19) {41} <28>, utrzymanie (6) {4} 

<3>, własność (4) {4} <4>, zachowanie (5) {3} <3> [dalsze posiadanie, utrzymanie].
b. Zadowalający stan posiadania (35) {29} <5>: bogactwo (6) {4} <5>, dobrobyt {3}, fortuna 

(6), komfort (3), luksus (4), majątek (4) {3}, posiadłość {6}, skarb (12) {13}. 
c. Niezadowalający stan posiadania (8) {4} <3>: bieda (8) {4}, nędza <3>.
d. To, co przysparza bogactwa (114) {123} <63>: dar (3) {7} <3>, dochód (3) {6} <3>, korzyść 

(3) {7} <10>, łup (5) [rzecz.], prezent (50) {63} <6>, przyjęcie (6) {6} <16> [kogoś, czegoś], upo-
minek (4) {4}, uzyskanie (8), wręczenie {3}, wykorzystanie (5) {8} <6>, wzięcie [czegoś, kogoś] (3) 
{4} [czynność], zdobycz (5) {3}, zabranie (3), zdobycie (6) {6} <9>, zebranie <3> [czynność], zysk 
(5) {6} <4>.

e. To, co zmniejsza bogactwo (34) {27} <24>: oddanie (3) {3} <6>, opuszczenie (5) [pozosta-
wienie], pozbawienie <5>, przekazanie (4) {6}, rozdanie (5) {5}, stracenie {3}, strata (5) {5} <9>, 
szkoda (3) [rzecz.], utrata (9) {5} <4>.

f. Inne zmiany własności (0) {4} <6>: wymiana {4} <6>.

Wć (1779) {1284} <1411>:
a. Posiadanie ogólnie rzecz biorąc (1710) {1230} <1371>: cudzy (4) {3}, czyj {8}, czyjś (10) {7} 

<8>, mój (556) {458} <616>, niczyj {4}, twój (723) {363} <278>, wasz (127) {155} <271>, własny 
(196) {147} <148>, wspólny (94) {85} <50>.

b. Zadowalający stan posiadania (34) {29} <15>: bogato {5}, bogaty (20) {15} <15> [przym.], 
luksusowy {6}, majątkowy (6), najbogatszy (3) {3}, skarbowy (5). 

c. Niezadowalający stan posiadania (7) {13} <11>: biedny (7) {10} [przym.], nędzny <6>, ubogi 
{3} <5> [przym.].

d. To, co przysparza bogactwa (16) {3} <11>: korzystnie (4), korzystny (7) {3} <7>, pożyteczny 
(5) <4>.

e. To, co zmniejsza bogactwo (12) {9} <3>: marnotrawny {3}, niekorzystny (3) {3}, stracony 
(9) {3} <3>.

Cć-Ps (3510) {2737} <2752>:
a. Posiadanie ogólnie rzecz biorąc (2143) {1573} <1749>: należeć (36) {63} <32>, nosić (6) {25} 

<10> [być posiadaczem w sensie niematerialnym], nosić (35) {21} <15> [być posiadaczem w sensie 
materialnym, nosić przy sobie], mieć (1973) {1412} <1602>, miewać (7) {3} <4>, noszenie (3) [bycie 
posiadaczem w sensie materialnym, noszenie przy sobie], posiadać (21) {21} <47>, posiadanie (9) 
<10>, przechowywać (5) {3}, trzymać [coś] (3) {6} <3> [pozostawiać jako swoją własność], utrzy-
mywać (11) {9} <15>, utrzymywanie <3>, zachować (29) {5} <5>, zachowywać (5) {5} <3>.

*
* 
d. To, co przysparza bogactwa (1013) {887} <771>: branie <3> [przyjmowanie, przywłaszczanie], 

brać (33) {42} <67> [czas.], czerpać (4) {9} <10>, dać (25) {48} <61>, darzyć (3) <9>, dawać (112) 
{80} <30>, dawanie (4) {8}, dobrać (13) {7}, dobierać (8) {3}, dostać (60) {69} <89>, dostarczać 
(15) {6} <11>, dostarczyć (5) {7} <12>, dostawać (24) {31} <40>, eksploatować {5}, gromadzić 
{4}, korzystać (29) {24} <17>, korzystanie (3), nabierać (30), nabrać [czegoś] (6) {11} <4>, nadać 
(9) {6} <4> [obdarzyć – zwykle cechą], nadawać (23) {10} [obdarzać – zwykle cechą], obdarować 
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{6} <3>, obdarzać <3>, obdarzyć (11) {4}, obłowić się <3>, odzyskać (16) {5} <3>, ofi arować (6) 
{3}, ofi arowywać {3}, otrzymać (53) {46} <35>, otrzymywać (25) {27} <10>, pobierać <3>, poda-
rować (16) {5}, pozbierać (3), pozyskać <3>, przejąć (7) {5} <6>, przyjąć (26) {30} <35>, przyj-
mować (16) {8} <7>, przyjmowanie (5), przejmować (7) {5}, przydzielać {4}, przyswajać (3), 
serwować (3) {7} <12>, skorzystać (15) {19} <8>, sprezentować {3}, udzielać (10) {15} <13>, 
udzielanie (3), udzielić (3) {8} <11>, uraczyć <4>, uzyskać (22) {11} <14>, uzyskiwać (3), wręczać 
{6}, wręczyć {5}, wykorzystać (47) {19} <16>, wykorzystywać (15) {20} <9>, wykorzystywanie 
(5), wyposażyć {5}, wzbogacać (3) <5>, wzbogacić (11) {3} <10>, wziąć (78) {49} <62>, zabierać 
(16) {9} <10>, zabrać (24) {23} <18>, zaczerpnąć (3) {3}, zająć (19) {32} <19>, zajmować (8) {15} 
<15>, zaopatrzyć się (9) <4>, zbierać (13) {12} <17>, zbieranie (4), zdobyć (45) {44} <22>, zdoby-
wać (14) {12}, zdobywanie (5) <3>, zebrać (4) {12} <9>, zgarnąć {4} [tc. przejąć, zabrać, dostać], 
zgromadzić (6) {5} <5>, zyskać (19) {19} <17>, zyskiwać (6) {6}. 

e. To, co zmniejsza bogactwo (317) {250} <215>: marnować (3) <3>, odbierać (12) {9} <12>, 
oddać (9) {21} <27>, oddawać (7) {14} <11>, oddawanie (3), odebrać (13) {11} <9>, opuszczać 
(9) {15} <5> [odchodzić, nie uczestniczyć], opuścić (14) {17} <17> [odejść, pozostawić, nie uczest-
niczyć], pozbawiać (3), pozbawić (12) {10} <14>, pozbyć się (22) {7} <3>, pozbywać się (9) {4}, 
pozostawiać (20) {10} <12>, pozostawić (17) {3} <11>, przekazać (5) {15} <12>, przekazywać (5) 
<7>, rozdać (3) {4}, rozdawać (3) {14} <3>, rozdzielić (6), stracić (41) {36} <28> [utracić], tracić 
(32) {19} <13>, utracić (12) {5} <4>, zagubić (5), zgubić (4), zmarnować (3), zostawiać (16) {10} 
<7>, zostawić (29) {26} <17>.

f. Inne zmiany własności (37) {27} <17>: pożyczać (4) {11}, pożyczyć (9) <13>, użyczyć {5}, 
wymieniać (11) {3} [zamieniać coś na coś], wymienić (4) {5} <4> [zamienić coś na coś], zamieniać 
się {3} [wymieniać się czymś], zamienić (4) [wymienić na coś], zamienić się (5) [wymienić się].

* * *

B. Codzienna gospodarka fi nansowa (331) {181} <128>:

Zo-At (176) {69} <36>:
bilans (3), czynsz (6), datek (3), dług {6} <3>, dochody (3), dorobek (4) {10} <6>, emerytura (3), 
gaża (3), gospodarstwo (12), honorarium {7}, kieszonkowe (8) {8}, opłacenie (3), opłata (10) {5} 
<4>, oszczędności (12), pensja (13), podatek (4), podwyżka (6), rachunek (12) {6} <4>, renta (4), 
składka {3}, spadek (3) [po kimś], spłata (9), suma (3) {10} <9>, sumka {3}, tantiema {5}, wyda-
tek (13), wynagrodzenie (7), wynajęcie (5), zadatek (3), zapas (8) {3}, zapłacenie {3}, zapłata <4>, 
zarobek <3>, zarobienie <3>, zarobki (5), zasiłek (8), znaleźne (3). 

Wć (22) {6} <3>:
kosztowny (11) {3}, oszczędny {3}, płatny (5), podatkowy (6), własnym sumptem <3>.

Cć-Ps (133) {106} <89>:
bulić <3>, dopłacać <3>, kosztować (23) {17} <19> [wiązać się z kosztami], opłacać się {3} <4>, 
oszczędzać (5), oszczędzanie (4), oszczędzić (4), płacić (13) {14} <10>, pokrywać {3} [koszty], 
spłacać (3), stać [kogoś na coś] (14) {9} <10> [może to kupić lub zrobić], wisieć [komu] kasę <3> 
[mieć dług], wpłacić (3) {4}, wygospodarować (3), wynająć (5) {5}, wynajmować (6), zaoszczędzić 
(4) {3}, zapłacić (22) {13} <16>, zapożyczyć się {3}, zarabiać (12) {17} <10>, zarobić (12) {11} 
<11>, żebrać {4}. 
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* * *

C. Praca i zatrudnienie (848) {670} <468>:

Oa (209) {113} <48>:
adept <3>, dyrektor (29) {25}, dyrektorka (4), fachowiec (3) <3>, fi zyczny <4> [rzecz.], kierownik 
(5) {9}, pracodawca (5), pracownica (4), pracownik (23) {12} <3>, prezes (4) {7}, przełożony (4), 
profesjonalista (5) <4>, profesjonalistka (6), robotnik (3), specjalista (20) {10}, specjalistka (4), 
szef (55) {35} <16>, szefowa (6) {3}, współpracownik (5) {12} <12>, wolontariusz (18), wolonta-
riuszka (6), wyjadacz <3>.

Zo-At (476) {379} <237>:
awans (5), casting (6) {8}, dyrekcja {3}, etat (4), fach <7>, kariera (66) {112} <26>, nominacja (3) 
{6}, obsada (10) {5}, partnerstwo (8) {3}, praca (244) {159} <100>, pracownia (5), praktyka (19) 
[szkolenie], profesjonalizm (3) <7>, roboczy (5) <4>, robota (13) {16} <34>, specjalizacja (4), spe-
cjalność (3) {3}, stanowisko (4) [w pracy], staż (6) <3>, trud (7) {11}, wolontariat (19), współpraca 
(14) {38} <56>, zawód (28) {15} [profesja].

Wć (53) {42} <78>:
bezrobotny (3) [przym.], fachowy <4>, na czarno <6> [pracować], pilnie {7}, pilny <4>, partnerski 
(6), pracowity <3>, początkujący {6}, profesjonalnie <18>, profesjonalny (15) {6} <37>, rzetelny 
{4}, wytrawny {3} <3>, zawodowo (5), zawodowy (24) {16} <3>.

Cć-Ps (110) {136} <105>:
dopracować {3}, dorabiać {5} [dodatkowo pracować], obsługiwać (3) {3} <5>, popracować (10) 
{5} <6>, parać się [czym] <6>, partnerować (4), pracować (86) {86} <63>, specjalizować się {3}, 
ślęczeć {3}, współpracować {16} <19>, wypracować (3) {5}, wziąć [coś] na warsztat <3> [zacząć 
nad czymś pracować], zatrudniać {3}, zatrudnić (4) {4} <3>.

* * *

D. Dziedziny gospodarki (1989) {1474} <1338>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Handel i usługi, kupno i sprzedaż – w sumie: (1597) {993} <867> /w tym m.in.: a.1. pieniądze i ceny 
(927) {463} <375>, a.2. usługi (89) {107} <41>, a.3. handel (581) {423} <451>/;
b. Reklama itd. – w sumie: (98) {168} <212>;
c. Makroekonomika, fi nanse – w sumie: (294) {313} <259>].

Oa (94) {46} <24>:
a. Handel i usługi, kupno i sprzedaż (39) {22} <14>, w tym: a.1. pieniądze (4) {0} <0>: kasjerka 

(4); a.2. usługi (7) {7} <0>: au pair (4) [opiekunka do dzieci], dostawca {3}, hostessa (3), służba {4} 
[czynność, profesja]; a.3. handel (28) {15} <14>: klient (10) <14>, klientka (7), konsument {3}, 
nabywca {6}, sprzedawca (6) {6}, sprzedawczyni (5).

b. Reklama itd. (49) {20} <7>: model (6) [męski odpowiednik modelki], modelka (43) {18}, pro-
motor <7> [menedżer].

c. Makroekonomika, fi nanse (6) {4} <3>: biznesmen <3>, sponsor (6) {4}. 

Pt (206) {172} <83>:
a. Handel i usługi, kupno i sprzedaż (203) {158} <83>, w tym: a.1. pieniądze (jako przedmioty) (9) 

{0} <0>: moneta (6), reszka (3); a.2. usługi (tu – dokumenty transakcji) (82) {100} <41>: bilet (23) 
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{30} <14>, kupon (55) {38}, miejscówka {5}, znaczek (4) {27} <27>; a.3. handel (tu: pojemniki 
i opakowania) (112) {58} <42>: beczka <3>, buteleczka (4), butelka (7) {14} <12>, cover stick (4) 
[ndm.; typ pojemnika], klatka (10) {5} <3>, opakowanie (28) {5}, paczka (11) <6> [pakunek], po-
jemnik (4), pudełeczko (3) {3}, pudełko (4) {4} <3>, pudło (3) {3} [duże pudełko], puszka <4>, 
skrzynia (6), skrzynka (5) {20} <11>, słoiczek (3), słoik (5), spray (9) {4}, tubka (6).

b. Reklama itd. (0) {14} <0>: billboard {14} [tablica reklamowa].
c. Makroekonomika, fi nanse (3) {0} <0>: bankomat (3). 

Zo-At (1271) {834} <809>:
a. Handel i usługi, kupno i sprzedaż (1016) {532} <464>, w tym: a.1. pieniądze (ogólnie i jako 

jednostki monetarne) i kwoty (797) {346} <314>: bańka <4> [tc. 100 zł], bonus <5>, cena (162) {21} 
<34> [wyrażona pieniądzem], cennik (5) {4}, dolar (16) {40} <20>, dolec <7> [dolar], forsa (5) {7} 
<11>, funt {6} [pieniądz], gotówka (8) <7>, gratis {7} [ndm.], grosz (8) {6} <15>, kasa {21} <56> 
[pieniądze], korona (22) [jednostka monetarna], koszt (14) {13} <18>, kwota (3) {3}, pieniądz (93) 
{73} <74>, pln {3} [polski nowy złoty], supercena {3}, szmal {5} <5>, USD (4) <25> [United States 
Dollar], zł/egz.5 {3}, złoty (452) {131} <33> [rzecz., jedn. monetarna], złotówka (5); a.3. handel (tu: 
instytucje i akty) (219) {186} <150>: artykuł {3} [handlowy], bazar (12) {3}, bazarek (3), butik (4), 
drogeria (9), handel (4) {3} <3>, jarmark {3}, kaucja {3}, kiosk (7) {7}, komercja {7} <15>, ko-
mercyjność <5>, konsumpcja <3>, kupienie (6) {3}, kupno (11) {6} <3>, marketing {4}, nabycie 
(4) <9>, nabytek <5>, obsługa (5) {4} <5>, pchli targ {3}, remanent {6}, sklep (88) {55} <48>, 
sklepik (4), sprzedanie <3>, sprzedaż (9) {28} <33>, stoisko (4), stragan {5}, supermarket (5), 
towar (5) {7} <5>, transakcja (3), transport <5>, usługa (7) <3>, witryna {9}, zakup (8) {6} <6>, 
zakupy (21) {11}, zamówienie {5} <8>, zlecenie {5}.

b. Reklama itd. (35) {66} <136>: logo {6} <18> [ndm.], promocja (12) {23} <87>, reklama (23) 
{32} <31>, reklamówka {5}. 

c. Makroekonomika, fi nanse (220) {236} <209>: bank (23) {10} <4>, budżet (3) <5>, biznes 
{11} <15>, czek (4), eksport {3}, faktura (3), fi nanse (4), fundusz (3), fundacja (16) {4}, giełda 
{4}, gospodarka (3), interes (10) {13} <17>, kasa (11) {6} [instytucja, urządzenie, pomieszczenie], 
koncern {8}, konto (17) {13} <20>, kontrakt (7) {43} <93>, kredyt (25), licencja <11>, odsetki (3), 
oprocentowanie (7), rynek (30) {50} <36>, SA (15) {9} [Spółka Akcyjna], SC (3) [spółka cywilna], 
spółdzielnia (4), spółka (4) {24} <8>, spółka z o. o. (19) {15}, ulga (6) [fi nansowa], VAT {23} [po-
datek].

Wć (183) {183} <158>:
a. Handel i usługi, kupno i sprzedaż (141) {146} <93>, w tym: a.1. pieniądze i ceny (117) {117} 

<61>: bezpłatny (20) {12}, cenny (18) {11} <3>, darmowy {3} <3>, drogi (41) {74} <31>, drogo 
(3), najcenniejszy {3}, najdroższy (3) {6} [w cenie], najtańszy (7), niedrogi (5), tani (7) {8} <7>, 
taniej (6), tanio <3>, tańszy <3>, za darmo (7) <11>; a.3. handel (24) {29} <32>: handlowy (7) {5}, 
komercyjny (5) {16} <23>, marketingowy (5), niekomercyjny {5} <5>, sklepowy (4) <4>, towaro-
wy (3) {3}.

b. Reklama itd. (6) {14} <22>: promocyjny {5} <16>, reklamowy (6) {9} <6>.
c. Makroekonomika, fi nanse (36) {23} <43>: bankowy (5), ekonomiczny (4) {5} <4>, eksporto-

wy <3>, fi nansowy (9) {6} <16>, fi nansowo {4}, gospodarczy (6), kredytowy {3}, licencyjny <4>, 
promocyjny {5} <16>, rynkowy (4), spółdzielczy (3), ubezpieczeniowy (5). 

Cć-Ps (235) {239} <264>:
a. Handel i usługi, kupno i sprzedaż (198) {135} <213>, w tym: a.3. handel (198) {135} <213>: 

kupić (96) {46} <73>, kupować (38) {25} <35>, kupowanie <4>, nabyć (8) {4} <18>, odkupić <5>, 
rozprowadzać <12> [dokonywać dystrybucji towaru], rozprowadzanie <5> [dokonywanie dystrybu-

5 Jeden wyraz pisany z ukośnikiem.
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cji towaru], sprowadzić (3) {3} [dokonać importu], sprzedać (20) {19} <24>, sprzedawać (8) {13} 
<18>, wcisnąć <3> [sprzedać], wykupić (4) {3} <3>, zakupić (3) {4} <3>, zamawiać (4) {9} <3>, 
zamówić (8) {6} <7>, zarezerwować (6) {3}. 

b. Reklama itd. (8) {54} <47>: fi rmować <4>, lansować {7}, promować (3) {24} <28>, promo-
wanie {3} <3>, reklamować (5) {6} <12>, wylansować {14}. 

c. Makroekonomika, fi nanse (29) {50} <4>: fundować {4}, importować <4>, inwestować (4), 
sfi nansować (3), ufundować (8) {39}, zafundować (11) {3}, zainwestować (3) {4}. 

* * * * * * * * *

XXI. Człowiek pracujący i produkujący [A, B] (1400) {1218} <901>:

W tym łącznie: 
Oa (33) {85} <7>; Pt (490) {393} <217>; Zo-At (311) {292} <459>; Wć (99) {159} <44>; Cć-Ps (464) 
{289} <174>.

* * *

A. Produkcja, czynności produkcyjne w skali jednostki (585) {312} <256>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Dziedzina prostych czynności, mogących mieć znaczenie technologiczne i możliwych bez użycia 
narzędzi – w sumie: (210) {103} <69>;
b. Dziedzina czynności bardziej skomplikowamych lub wymagających prostych narzędzi i podręcz-
nych, domowych urządzeń – w sumie: (375) {209} <187>].

Pt (150) {65} <102>:
*
b. Dziedzina czynności bardziej skomplikowanych lub wymagających prostych narzędzi 

i podręcznych, domowych urządzeń (150) {65} <102>: bateria {3}, gwóźdź <7>, kabel {3}, kij {3} 
<4>, klej (4), klucz (12) {10} <6>, korek {4}, lina (6) {3}, linka {5}, łańcuch {3}, palik (3), przewód 
(5), przykrycie (4) [przedmiot], rama (3) {3} <6>, ramka (3) {3} <3>, rurka (3) <3>, rusztowanie 
{3}, siateczka (8), siatka (4) [materiał, przedmiot], sterta (5), stos (4) <7>, szablon (3), szczebel (4) 
<3>, szmata {6} <6>, szmatka (7), sznur <3>, sznureczek (5), sznurek (4) {3}, sztyft (7), trzonek 
(3), wahadełko (11), wahadło (3), węzeł (4), wieszak (3), wiertarka <3>, wkład (9) <6>, wkładka 
(10) {4} <41>, worek (4) <4>, zamek (6) {9} [zamknięcie], żerdź (3). 

Zo-At (18) {6} <3>:
a. Dziedzina prostych czynności, mogących mieć znaczenie technologiczne i możliwych bez użycia 

narzędzi (15) {6} <3>: rozwiązanie (9) {6} <3> [czynność], ułożenie (6). 
b. Dziedzina czynności bardziej skomplikowamych lub wymagających prostych narzędzi i pod-

ręcznych, domowych urządzeń (3) {0} <0>: obcięcie (3). 

Cć-Ps (417) {241} <151>:
a. Dziedzina prostych czynności, mogących mieć znaczenie technologiczne i możliwych bez uży-

cia narzędzi (192) {97} <66>: dokładać {3}, lepienie (3), mieszać (5) [płyny, substancje], naładować 
{4}, nawijać (4) [coś na coś], nawinąć (4), otrzeć {3}, owijać (5) {5}, owinąć (7) {3}, pakować [coś, 
coś do czegoś] (9) {4} <4>, pielenie (3), podkręcać <5>, poskręcać (4), posypać (9), powiesić (5) 
{3}, rozkręcać {5} <3>, rozładować (3) {3}, rozładowywać {3}, rozstawić (3), skompletować <6>, 
skręcać (3), skręcić (8) {3}, spryskać (14), trzeć (6), układać (10) {5} <3>, układanie (7) {5}, uło-
żyć (19) {4} <5>, umieszczać (5) {8} <4>, umieścić (13) {20} <19>, ustawić (13) {4}, wieszać {5}, 
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wstawić (5), wsypać (5) [coś do czegoś], wyłożyć (3) <3> [rzeczy, pieniądze, myśli], wykopywać <3> 
[z ziemi], wystawiać (5) {4} <3>, zacierać {3}, zagnieść (3), zawiesić (3) <8>, zawieszać (3), zawi-
jać (3), zawinąć (3). 

b. Dziedzina czynności bardziej skomplikowanych lub wymagających prostych narzędzi i podręcz-
nych, domowych urządzeń (222) {144} <85>: ciąć <3>, nakręcanie [czegoś na coś] (3), natłuszczać 
(8), nakleić (11) {7}, naklejać (4), obciąć (15), obcinać (4), osadzić (7) {4} <5>, pokroić (5), posma-
rować (7), powiązać <5>, prasować (7) [zgniatać], przeplatać (4), przykleić (4) {9}, przykuć {4}, 
przykuwać <3>, przywiązać (3), przywiązywać (3) {4} <4>, rozcierać (4), rozprowadzać (12) {14} 
<3> [w tym: rozsmarowywać coś, rozpuszczać], rozprowadzić (5) [rozsmarować coś, rozpuścić], roz-
puszczać (3) [zmieniać stan skupienia], rozpuścić (6) [zmienić stan skupienia], rozwiązać (21) {15} 
<4>, rozwiązywać (4) {8}, siać <8>, sklejanie {3}, wiązać (7) <4>, wpleść {4} <3>, wyciąć (8) {9}, 
wycinać (3) {4} <3>, zaplatać (3), związać (61) {59} <40>.

* * *

B. Gospodarka w skali makro, zwłaszcza produkcja i technika przemysłowa (812) {906} <645>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Produkcja ogólnie – w sumie: (443) {449} <509>;
b. Przemysł i technika tradycyjna, budownictwo – w sumie: (325) {272} <96> /w tym m.in.: b.1. 
urządzenia i narzędzia mechaniczne (54) {108} <51>, b.2. surowce przemysłowo wytworzone (83) 
{115} <27>, b.3. substancje wyprodukowane różnego przeznaczenia (145) {17} <4>, b.4. kwestie 
eksploatacji (21) {12} <11>/;
c. Technika elektroniczna i komputerowa – w sumie: (44) {185} <40>].

Oa (33) {85} <7>:
a. Produkcja ogólnie (27) {73} <7>: producent (21) {65} <7>, projektant (6) {4}, projektantka 

{4}.
b. Przemysł i technika tradycyjna, budownictwo (6) {9} <0>: deweloper (3), inżynier {5}, me-

chanik (3), operator {4}. 
c. Technika elektroniczna i komputerowa (0) {3} <0>: informatyk {3}. 

Pt (340) {328} <115>:
a. Produkcja ogólnie (65) {29} <13>: akcesoria (3), materiał (18) {8} [surowiec, produkt], 

surowiec (3), środek (41) {16} <3> [substancja, przedmiot, narzędzie], narzędzie {5} <10>.
b. Przemysł i technika tradycyjna, budownictwo (247) {215} <78>, w tym: b.1. urządzenia i narzę-

dzia mechaniczne (47) {101} <51>: aparat (12) {23} <4> [urządzenie], aparatura (3) {3}, automat 
{6} <3>, machina {4}, maszyna (8) {16} <12>, maszynka (4) <4>, mechanizm {3}, przybory (3), 
silnik {7}, sprzęt (10) {29} <28>, urządzenie (7) {10} [aparat]; b.2. surowce przemysłowo wytwo-
rzone (59) {102} <23>: beton {4}, bibułka (3), blacha (3), brąz {7} [stop metali], cegła (4), deska 
(14) {51} <6>, drut {3}, folia (3), guma (7) {3} <4>, karton {3}, papier (10) {19} <8>, papierek 
<5>, plastik {3}, szkło (9) {9}, stal (3), tektura (3); b.3. substancje wyprodukowane różnego przezna-
czenia (141) {12} <4>: dynamit {4}, ekstrakt (11), preparat (70) {5}, roztwór (9) <4>, substancja 
(30) {3}, wyciąg (21) [ekstrat].

c. Technika elektroniczna i komputerowa (28) {84} <24>: CD-ROM {3} <3>, komputer (22) {36} 
<18>, MB {9} [tj. megabajt], mikrokomputer {3}, monitor {6}, PC/pecet {7} [personal computer], 
procesor <3>, RAM {7} [Random Access Memory], robot (6) {13}. 

Zo-At (290) {286} <456>:
a. Produkcja ogólnie (277) {279} <453>: branża (7) {9}, fabryka (6) {9} <5>, fi rma (155) {116} 

<60>, linia (7) [seria produktów], produkcja (17) {43} <135>, produkt (44) {19} <44>, przedsię-
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biorstwo (4), przemysł {8}, rzemiosło {4}, technika (11) {13} <13>, technologia {3}, warsztat (3) 
<5> [miejsce], wyrób (6) {6}, wytwórnia (8) {45} <182>, zakład (9) {4} <9> [instytucja].

b. Przemysł i technika tradycyjna, budownictwo (13) {0} <3>: browar <3> [fabryka], budowni-
ctwo (5), kopalnia (8). 

c. Technika elektroniczna i komputerowa (0) {7} <0>: elektronika {7}. 

Wć (99) {159} <44>:
a. Produkcja ogólnie (27) {31} <13>: fi rmowy (9) {8} <3>, made in [Italy, Sweden itp.] <3> [wy-

produkowano w...], markowy (5), seryjny <7>, sprzętowy {5}, syntetyczny (3), sztuczny (10) {18} 
[uzyskany przemysłowo, a nie naturalnie].

b. Przemysł i technika tradycyjna, budownictwo (tu: cechy technologiczne i użytkowe) (56) {37} 
<15>, w tym: b.1. urządzenia i narzędzia mechaniczne (7) {7} <0>: budowlany (4) [przym.], młyński 
{3}, mechaniczny (3) {4}; b.2. surowce przemysłowo wytworzone (24) {13} <4>: ceramiczny (3), 
gumowy (3), papierowy (5), plastikowy/plastykowy (7) {4} <4>, stalowy (3) {6}, szklany (3) {3}; 
b.3. substancje wyprodukowane różnego przeznaczenia (4) {5} <0>: benzynowy (4) {5}; b.4. kwestie 
eksploatacji (21) {12} <11>: automatycznie <3>, automatyczny (3) {3}, dwuczęściowy (4), dwu-
warstwowy (3), jednoosobowy (5) <5>, przenośny {6} [do przenoszenia], samoprzylepny (3), sa-
mowystarczalny <3>, sześcioosobowy {3} [zob. osobowy], ścierny (3). 

c. Technika elektroniczna i komputerowa (16) {91} <16>: cybernetyczny {3}, cyfrowy {9}, 
elektroniczny {25} <6>, komputerowy (7) {33} <10>, multimedialny (3), satelitarny {3}, wirtualny 
(3) {18}. 

Cć-Ps (50) {48} <23>:
a. Produkcja ogólnie (47) {37} <23>: produkować (20) {11} <8>, magazynować (3), montować 

{5}, skonstruować {3}, sporządzanie (3), sporządzić (3), testować (4), wytłoczyć <6>, wyprodu-
kować (4) {6} <9>, wyrabiać (3) [produkować, wypracowywać], wytwarzać (7) {3}, zainstalować 
{3}, zmontować {6}. 

b. Przemysł i technika tradycyjna, budownictwo (3) {11} <0>: budować (3) {7} [budynek], szli-
fować {4}. 

* * * * * * * * *

XXII. Instytucje społeczne [1; 2] (7229) {7433} <5966>:

W tym łącznie:
Oa (2741) {2888} <1918>; Pt (108) {49} <36>; Zo-At (2813) {2764} <2311>; Wć (1016) {1174} 
<1152>; Cć-Ps (549) {558} <549>.

* * * * * *

1. Wielkie instytucje społeczne [A, B, C, D, E] (3284) {3741} <3015>:

W tym łącznie:
Oa (728) {1011} <626>; Pt (94) {41} <36>; Zo-At (1764) {1881} <1465>; Wć (484) {529} <557>; 
Cć-Ps (214) {283} <331>.

* * *
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A. Organizmy państwowe, ustroje, ideologie, urzędy (369) {576} <469>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Organizm państwowy lub narodowy ogólnie, jego instytucje – w sumie (209) {314} <304>;
b. Instytucje w ustrojach demokratycznych – w sumie (20) {67} <10>;
c. Instytucje totalitarne i dyktatorskie – w sumie (0) {23} <55>;
d. Przeszłe formy społeczne – w sumie (140) {172} <100>].

Oa (137) {187} <106>:
a. Organizm państwowy lub narodowy ogólnie, jego instytucje (19) {24} <10>: cudzoziemiec (8), 

imigrant <4>, obcokrajowiec (5), obywatel {10}, polityk {5}, rodak <6>, tubylec {9}. 
b. Instytucje w ustrojach demokratycznych (0) {11} <0>: poseł {3}, prezydent {5}, rzecznik 

{3}. 
c. Instytucje totalitarne i dyktatorskie (0) {7} <24>: faszysta <11>, gubernator {3}, komunista 

<5>, nazista <5>, prawdziwek <3> [o człowieku; tu – nacjonalista], zomowiec {4}. 
d. Przeszłe formy społeczne (118) {145} <72>: dama (7) {10} <3>, don {27}, dżentelmen/gen-

tleman (5) {7}, imperator (11), król (7) {36} <10>, królewicz (3), królewna (4), królowa (17) {16}, 
książę (12) {13} <4>, księżna (3), księżniczka (11) {3}, kniahini {4}, lord (3) <5>, poddany (5), 
rycerz (13) {8} <4>, samuraj {3} <3>, sir {7}, sługa <3>, szlachcic {3}, warrior <4> [ang.; tc. wo-
jownik], wiking <13>, władca (8) {5} <4>, wódz (3), wojownik (6) {3} <19>.

Pt (0) {7} <3>:
a. Organizm państwowy lub narodowy ogólnie, jego instytucje (0) {7} <0>: fl aga {4}, godło {3}. 
*
c. Instytucje totalitarne i dyktatorskie (0) {0} <3>: swastyka <3>.

Zo-At (153) {246} <274>:
a. Organizm państwowy lub narodowy ogólnie, jego instytucje (126) {184} <233>: federacja (6), 

gmina (7), kraj (61) {85} <114>, lud <3>, ludność (3) {6}, ludzkość (6) {5} <6>, masy <7>, naród 
{7} <9>, ojczyzna {9}, państwo (8) {10} <24> [instytucja], plemię {3} <4>, polityka (4) {9} <10>, 
rejon {5} <8>, reforma {3}, rząd (3) {7} <7> [instytucja], społeczeństwo (9) {12} <24>, społecz-
ność {4} <3>, stolica (9) {12} <10>, unia {3}, ustrój <4>, województwo (10) {4}.

b. Instytucje w ustrojach demokratycznych (11) {34} <0>: demokracja {3}, partia {4} [organi-
zacja], plebiscyt {17}, rzeczpospolita {3}, samorząd (4), wybory (4) {7}, wystąpienie (3) [publicz-
ne].

c. Instytucje totalitarne i dyktatorskie (0) {9} <21>: faszyzm <15>, gestapo {4}, getto {5}, holo-
caust <3>, komunizm <3>.

d. Przeszłe formy społeczne (16) {19} <20>: hrabstwo {3}, imperium (10) <6>, królestwo (6) 
{10}, plemię {3} <4>, tron {3} <10>.

Wć (67) {111} <75>:
a. Organizm państwowy lub narodowy ogólnie, jego instytucje (64) {99} <61>: dyplomatyczny 

(3), etniczny {3} <3>, krajowy (8) {8} <10>, ludowy {4} <7>, międzynarodowy (6) {20}, narodo-
wy (10) {6}, obywatelski (4), ojczysty (3) <11>, państwowy (11) {6}, politycznie <3>, polityczny 
{13} <8>, rejonowy (5), rodzimy {13} <16>, społeczny (14) {22} <3>, zaangażowany {4} 
[przym.].

b. Instytucje w ustrojach demokratycznych (3) {9} <3>: socjalistyczny (3), socjalny <3>, wybor-
czy {9}.

c. Instytucje totalitarne i dyktatorskie (0) {3} <7>: faszystowski <7>, totalitarny {3}. 
d. Przeszłe formy społeczne (0) {0} <4>: królewski <4>.
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Cć-Ps (12) {25} <11>:
*
b. Instytucje w ustrojach demokratycznych (6) {13} <7>: dokooptować <3>, głosować (3) {13}, 

głosowanie (3), występowanie <4> [publiczne].
c. Instytucje totalitarne i dyktatorskie (0) {4} <0>: okupować {4}. 
d. Przeszłe formy społeczne (6) {8} <4>: królowanie <4>, królować (6) {8}. 

* * *

B. Porządek publiczny (388) {777} <422>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Sądownictwo, więziennictwo, policja, inni cywilni mundurowi – w sumie (208) {309} <179>;
b. Grupy przestępcze, przestępstwa (prócz zabójstw), ofi ary – w sumie (71) {202} <129>;
c. Armia, wojna i oddziały zbrojne, działania militarne – w sumie (109) {266} <114>].

Oa (108) {267} <21>:
a. Sądownictwo, więziennictwo, policja (57) {127} <18>: agent (9) {24}, adwokat (7) {4}, detek-

tyw (6) {7}, glina {10} [policjant], gliniarz (3) <3>, koroner <3>, negocjator {8}, ochroniarz (7) 
{14} <6>, policjant (13) {37} <6>, prawnik (3) {3}, sędzia (3) {3}, strażnik (3), superagent {3}, 
szeryf {4}, szpieg (3) {4}, więzień {3}, wtyka {3}. 

b. Grupy przestępcze, przestępstwa (prócz zabójstw), ofi ary (27) {66} <3>: bandyta (3) {7}, chu-
ligan {17}, gangster (6) {10}, porywacz {13}, przestępca (4) {5}, terrorysta {7}, zakładniczka (6), 
zakładnik {4}, złodziej (8) {3} <3>.

c. Armia, wojna i oddziały zbrojne, działania militarne (24) {74} <0>: dezerter {6}, generał {3}, 
kapitan (6) {11}, komandos {3}, major {3} [osoba], ofi cer (4) {6}, porucznik (5), pułkownik {3}, 
sierżant {6}, szeregowiec {9}, weteran {6}, wojskowy (3) [rzecz.], żołnierz (6) {18}. 

Pt (0) {9} <0>:
*
*
c. Armia, wojna i oddziały zbrojne, działania militarne [broń typowo wojskowa] (0) {9} <0>: dzia-

ło {4}, karabin {5}. 

Zo-At (209) {382} <291>:
a. Sądownictwo, więziennictwo, policja, inni cywilni mundurowi (115) {138} <136>: artykuł <5> 

[w kodeksie], dochodzenie (3) [policyjne], ekstradycja {3}, kara (6) {6} <13>, kryminał <4> [wię-
zienie], mandat (6), oskarżenie {3}, paragraf <5>, pierdel <6> [więzienie], policja (24) {36} <24>, 
prawo (58) {45} <47>, przesłuchanie {5} [policyjne], śledztwo (5) {8}, sąd (6) {14} <7> [instytu-
cja], więzienie (7) {9} <15>, wyrok {6} <10>, wywiad {3} [służba].

b. Grupy przestępcze, przestępstwa (prócz zabójstw), ofi ary (13) {93} <54>: afera {9} <4>, banda 
{4} <11>, chuliganka {8} [chuliganienie], dewastacja <4>, gang {12}, kradzież (5) {4} <6>, klika 
{3}, mafi a {8} <6>, napad (8) {3}, okup {6}, porwanie [kogoś] {17}, przekręt {4} [oszustwo], rip-off 
<3> [nieuczciwość w muzycznym środowisku subkultury], rozbój <7>, terror <3>, terroryzm <3>, 
yakuza {8}, zbrodnia {7} <7>.

c. Armia, wojna i oddziały zbrojne, działania militarne (78) {144} <101>: armia (4) {10} <4>, 
bitwa (4) {10} <13>, bój <3>, front {7} [walki], gwardia {3}, konspiracja {4}, kampania {4} <7>, 
oddział (8) {13} <14>, pluton {3} [wojska], podbój (3) {5}, rewolucja (6) {7}, służba {4} [czyn-
ność, profesja], starcie {4} [walka], strategia (5), szturm {5}, taktyka (5) <3>, wojna (40) {56} 
<57>, wojsko (3) {9}. 
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Wć (32) {70} <20>:
a. Sądownictwo, więziennictwo, policja, inni cywilni mundurowi (13) {27} <7>: karny <3> 

[przym. związany z karą], k.k. <4> [tc. kodeksu karnego], kryminalny (5), policyjny {6}, prawny (7) 
{6}, sądowy {5}, strażacki {3}, więzienny {6}, za kratkami {4} [tc. w więzieniu].

b. Grupy przestępcze, przestępstwa (prócz zabójstw), ofi ary (12) {14} <0>: gangsterski {4}, ma-
fi jny (4), podejrzany (5) {7} [przym.], przestępczy (3) {3}. 

c. Armia, wojna i oddziały zbrojne, działania militarne (7) {29} <13>: bojowy <4>, międzywojen-
ny {3}, militarny {4}, wojenny (4) {16} <5>, wojskowy (3) {6} <4> [przym.].

Cć-Ps (39) {49} <90>:
a. Sądownictwo, więziennictwo, policja, inni cywilni mundurowi (23) {17} <18>: aresztować (3) {3} 

<8>, aresztowanie <3>, odsiadywać <3>, skazać (10) {14} <4>, ukarać (4), uwięzić (3), zesłać (3).
b. Grupy przestępcze, przestępstwa (prócz zabójstw), ofi ary (13) {19} <72>: kraść {4} <3>, kroić 

<13> [rabować], krojenie <26> [rabunek], napadać {7} [na kogoś], okraść (3), oszukać (6) {7}, 
rżnąć [z czegoś, z kogoś] <3> [naśladować go, plagiatować], skraść (4), skroić [kogoś] <7> [obrabo-
wać go], skroić [coś] <3> [ukraść coś], szantażować {3}, ukraść (6) {5} <5>, wyłudzać {3}, zerżnąć 
<3> [ściągnąć, odpisać, splagiatować], zrzynać <9> [ściągać, odpisywać, plagiatować].

c. Armia, wojna i oddziały zbrojne, działania militarne (0) {10} <0>: podbijać {5}, zawojować 
{5}. 

* * *

C. Nauka i oświata (1123) {771} <214>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Oświata jako całość – w sumie (162) {82} <11>;
b. Szkoła – w sumie (603) {472} <84>;
c. Wyższa uczelnia – w sumie (136) {69} <27>;
d. Dziedziny wiedzy, nauka – w sumie (222) {148} <92>].

Oa (226) {168} <11>:
a. Oświata jako całość (18) {7} <0>: absolwent (5), kujon (3), profesor (10) {7}. 
b. Szkoła (87) {85} <6>: kurator (3), licealista {10}, nauczyciel (31) {40} <3>, nauczycielka 

(13) {4}, uczennica (9) {5}, uczeń (22) {20} <3>, wychowawca (5), wychowawczyni (4) {6}. 
c. Wyższa uczelnia (24) {21} <5>: asystent {6}, asystentka (3) {3}, student (10) {12} <5>, stu-

dentka (11). 
d. Dziedziny wiedzy, nauka (97) {55} <0>: badacz (5), dr (11) {20} [tytuł], ekolog (3) {3}, gra-

folog {4}, naukowiec (16) {6}, psycholog (62) {17}, uczony {5} [rzecz.].

Pt (22) {16} <4>:
a. Oświata jako całość (8) {10} <4>: dyplom {3}, podręcznik (5) {7} <4>, ściąga (3). 
b. Szkoła (9) {3} <0>: dziennik (3) [lekcyjny], elementarz {3}, świadectwo (6) [dokument].
c. Wyższa uczelnia (5) {3}: indeks (5) {3}. 

Zo-At (739) {498} <143>:
a. Oświata jako całość (111) {49} <7>: edukacja (4) {3} <4>, egzamin (19) {4} <3>, kierunek 

(5) [kształcenia], konspekt (3), kurs (31) {7} [zajęcia], kwalifi kacje (4), psychoedukacja (3), szko-
lenie (8), wykształcenie (3) {9}, zajęcia (31) {26}. 

b. Szkoła (445) {350} <73>: esej {4}, klasa (82) {76} <5> [szkolna], klasówka (7) {14}, korepe-
tycja (9), kółko (5) <4> [zainteresowań], lekcja (53) {46} <9>, liceum (27) {5}, matura (12) {3}, 
nota <9> [ocena], poradnia (3), powtórka {3} [rodzaj nauki w szkole], podstawówka (9) {7} <9>, 
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przedszkole (16) {3}, referat {4}, stopień (5) {7} [ocena szkolna], szkoła (209) {172} <37>, techni-
kum (4) {5}, wuef {3} [wychowanie fi zyczne], wypracowanie (4) {5}. 

c. Wyższa uczelnia (88) {34} <10>: akademia (20) {9}, akademik (5), studia (31) {13} <5>, 
studium (11) {3}, uczelnia (7), uniwersytet (10) {9} <5>, wykład (4) [rodz. zajęć dydaktycznych].

d. Dziedziny wiedzy, nauka (95) {65} <53>: biologia {8}, chemia (10) {5}, ekologia (4) <3>, fi -
lozofi a (9) {8} <13>, fi zyka (9), geografi a (5), historia (20) {11} <21> [wiedza o przeszłości], labo-
ratorium (17) {5}, matematyka (8) {11}, matma (7) {3}, obserwatorium {3}, psychologia (12) 
{3}, socjologia <3>. 

Wć (103) {68} <44>:
a. Oświata jako całość (8) {3} <0>: wychowawczy (3), wykształcony {3}, zaoczny (5). 
b. Szkoła (62) {34} <5>: klasowy (8) {7}, maturalny (3), ogólnokształcący (3), szkolny (48) 

{27} <5>.
c. Wyższa uczelnia (3) {3} <0>: akademicki {3}, studencki (3). 
d. Dziedziny wiedzy, nauka (30) {28} <39>: ekologiczny (15) {4} <4>, fi lozofi czny {3} <6>, 

geografi czny (3), meteorologiczny {3}, psychologiczny (3) {4}, socjologiczny {3}, techniczny (6) 
{11} <29>, statystyczny (3). 

Cć-Ps (33) {21} <12>:
a. Oświata jako całość (17) {13} <0>: uczęszczać {5}, zdawać/zdać (17) {8} [egzamin, relację].
*
c. Wyższa uczelnia (16) {8} <12>: studiować (16) {8} <12>.

* * *

D. Religia i jej instytucje (669) {666} <1279>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Naczelne pojęcia wspólne różnym religiom (także chrześcijańskie) – w sumie (212) {230} <476>;
b. Kościół i kult chrześcijański – w sumie (60) {85} <206>;
c. Elementy kultu wspólne dla paru religii – w sumie (59) {87} <307>;
d. Religie, Kościoły i kulty niechrześcijańskie – w sumie (23) {40} <223>;
e. Magia, okultyzm, spirytyzm itd. – w sumie (315) {224} <67>].

Oa (177) {241} <387>:
a. Naczelne pojęcia wspólne różnym religiom (także chrześcijańskie) (50) {86} <252>: anioł (13) 

{21}, anielski {4} <3>, aniołek (10), anioł stróż (3), bozia <3>, bóg (14) {45} <75>, demon <73>, 
diabelski <17>, diabelstwo <4>, diabeł (7) {11} <16>, diabełek <4>, Satan <11>, szatan {5} <46>, 
święty (3) [rzecz.].

b. Kościół i kult chrześcijański (0) {24} <34>: chrześcijanin <13>, egzorcysta {3}, inkwizytor 
<3>, katolik <3>, kler <3>, ksiądz {3} <6>, misjonarz {4}, papież {5} <3>, pastor {4}, zakonnica 
<3>, świętoszka {5}. 

c. Elementy kultu wspólne dla paru religii (8) {3} <28>: czciciel <5>, kapłan (5), mnich (3) <5>, 
prorok <4>, wyznawca {3} <14>.

d. Religie, Kościoły i kulty niechrześcijańskie (7) {19} <53>: buddysta <4>, dalajlama (7) {4}, 
druid <3>, guru {3} <4>, lama {9} [mnich tybetański], poganin <5>, satanista <33>, zombie {3}, 
żyd <4>.

e. Magia, okultyzm, spirytyzm itd. (112) {109} <20>: astrolog {3}, baran (9) {3} [ktoś urodzony 
pod znakiem Barana], bliźniaczka (9) [urodzona pod znakiem Bliźniąt], bliźniak (9) {3} [urodzony 
pod znakiem Bliźniąt], byk (5) [urodzony pod znakiem Byka], czarodziej {4}, czarodziejka {3}, 
czarownica (4) {8} <3>, duch (6) {21} <4> [widmo], dziewczyna-Byk {3} [tj. urodzona pod znakiem 
Byka], koziorożec (5) {3} [urodzony pod znakiem Koziorożca], lew (8) {5} [ur. pod znakiem Lwa], 
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lwica (6) {5} [urodzona pod znakiem Lwa], mag (3) [czarodziej], panna (6) {3} [ur. pod znakiem 
Panny], radiesteta (4), rak (4) {4} [ur. pod znakiem Raka], skorpion {5} [ur. pod znakiem Skorpiona], 
strzelec (5) {3} [ur. pod znakiem Strzelca], waga (7) {7} [osoba spod znaku Wagi], wampir (4) {8} 
<8>, widmo (8) {3}, wiedźma (3) {3} <5>, wodnik {7} [ur. pod znakiem Wodnika], wróżka (7) {5}.

Pt (47) {9} <26>:
*
b. Kościół i kult chrześcijański (7) {9} <26>: biblia {5}, krzyż (3) <22>, krzyżyk (4), opłatek 

{4}, trumna <4>.
*
d. Religie, Kościoły i kulty niechrześcijańskie (5) {0} <0>: mumia (5). 
e. Magia, okultyzm, spirytyzm itd. (35) {0} <0>: amulet (22), różdżka (4), talizman (9). 

Zo-At (256) {206} <504>:
a. Naczelne pojęcia wspólne różnym religiom (także chrześcijańskie) (64) {63} <119>: apokalipsa 

<5>, cud (12) {10} <5>, dusza (37) {20} <40>, duszyczka <6>, grzech <8>, niebiosa {3} <4>, niebo 
(3) {5} <6> [w sensie transcendentnym], objawienie {3} <3> [tc. cudo, cud], odkupienie <5>, piekło 
{6} <27>, padół <4> [świat, życie ziemskie], pokuta <3>, pokusa (7), potępienie <3>, raj (5) {13}, 
siły nieczyste {3}. 

b. Kościół i kult chrześcijański (35) {22} <95>: amen <3>, Boże Narodzenie (14) {11}, chrześci-
jaństwo <33>, inkwizycja <3>, Kościół {4} <10>, kościół (10) {4} <36>, krucjata <3>, msza <7>, 
Wigilia (11) {3}. 

c. Elementy kultu wspólne dla paru religii (39) {53} <188>: bluźnierstwo <9>, cmentarz {5} 
<11>, grób (7) <8>, klasztor <4>, kult {6} <29>, mit (5) {8} <5>, mitologia <8>, modlitwa <5>, 
obrzęd (3), ofi ara (13) {9} <17>, pogrzeb (7), rip <14> [resting in peace – spoczywa w spokoju 
(właściwie: R.I.P. requiescat in pace – pokój jego duszy); tu: nieistniejący], smętarz {3}, świątobli-
wość {3}, świątynia <3>, profanacja <6>, religia (4) {7} <39>, rytuał {5} <6>, wiara {7} <20> 
[religia], wierzenie <4> [religia].

d. Religie, Kościoły i kulty niechrześcijańskie (11) {16} <80>: buddyzm {5}, hamagrizm <3> 
[religia], islam <3>, kapu {3} [tradycyjny społeczno-religijny tryb życia i światopogląd na Hawajach], 
mantra <6>, pentagram <14>, poganizm <4>, pogaństwo <9>, satanizm <41>, tabu (3) {5}, vo-
odoo {3}, wyrocznia (8).

e. Magia, okultyzm, spirytyzm itd. (107) {52} <22>: astrologia (5), ba gua (4) [termin Feng Shui], 
czar (4) {4} <4> [magia], Feng Shui (17), horoskop (22) {18}, magia (14) {17} <5>, numerologia 
(3), okultyzm <7>, radiestezja (4), tarot (8) {4}, wampiryzm <3>, wróżba (19) {3}, zaklęcie (3) 
<3>, zodiak (8) {6}. 

Wć (163) {173} <329>:
a. Naczelne pojęcia wspólne różnym religiom (także chrześcijańskie) (98) {78} <106>: apokalip-

tyczny <7>, boski (7) {6} <4>, bosko {4}, cudownie (19) {8}, cudowny (50) {25} <5>, diaboliczny 
<4>, najświętszy <19>, niebiański (3) {9}, nieświęty <9>, nieziemski {4}, piekielnie (3) <4>, pie-
kielny {3} <26>, rajski (3), satanic <4>, szatański {4} <4>, święty (13) {21} <20> [przym.], unholy 
<5> [ang. nieświęty].

b. Kościół i kult chrześcijański (18) {30} <51>: bożonarodzeniowy <5>, chrzestny (3) {10}, 
chrześcijański {3} <32>, katolicki {5} <10>, kościelny <4> [przym.], odpustowy {3}, papieski {4}, 
sakramentalny (5), wigilijny (10) {5}. 

c. Elementy kultu wspólne dla paru religii (12) {31} <69>: bluźnierczy <3>, grobowy (3) <5>, 
kultowy (5) {16} <27>, mistyczny (4) {3} <7>, mityczny {6}, ortodoksyjny <4>, religijny {6} 
<18>, rytualny <5>.

d. Religie, Kościoły i kulty niechrześcijańskie (0) {5} <90>: antychrześcijański <7>, buddyjski 
{5}, gromowładny <3>, islamski <3>, pagan <5> [pogański], pogański <30>, sataniczny <5>, sata-
nistyczny <33>, żydowski <4>.



338

e. Magia, okultyzm, spirytyzm itd. (35) {29} <19>: czarodziejski {3}, magiczny (32) {26} <12>, 
wampiryczny <7>, wróżbiarski (3). 

Cć-Ps (26) {37} <33>:
a. Naczelne pojęcia wspólne różnym religiom (także chrześcijańskie) (0) {3} <5>: grzeszyć {3}, 

święcić <5>.
*
c. Elementy kultu wspólne dla paru religii (0) {0} <22>: czcić <16>, modlić się <3>, profanować 

<3>. 
*
e. Magia, okultyzm, spirytyzm itd. (26) {34} <6>: czarować {6}, wróżenie (5), wróżyć (12) {7} 

<6>, wyczarować (4), zaczarować (5) {18}, zakląć {3} [rzucić czar].

* * *

E. Rytualność i instytucjonalność życia codziennego (735) {959} <634>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Aspekt instytucjonalny, administracyjno-ofi cjalny codziennego życia – w sumie (585) {730} 
<578>;
b. Instytucjonalny aspekt codziennego życia – obyczajowy i potoczny – w sumie (150) {229} <56>].

Oa (80) {148} <101>:
a. Aspekt instytucjonalny, administracyjno-ofi cjalny codziennego życia (80) {128} <101>: członek 

(15) {81} <78> [osoba], członkini {6}, funkcjonariusz {3}, inspektor {3}, organizator (5) {21} 
<15>, personel (7), sekretarka (39) {3}, sekretarz (5) {7}, urzędnik (4), założyciel (5) {4} <5>, 
zastępca <3>.

b. Instytucjonalny aspekt codziennego życia – obyczajowy i potoczny (0) {20} <0>: mikołaj {14} 
[rozdający prezenty], solenizant {6}. 

Pt (25) {0} <3>:
a. Aspekt instytucjonalny, administracyjno-ofi cjalny codziennego życia (25) {0} <3>: dokument 

(7), dokumenty (5) [dowód tożsamości], dowód osobisty <3>, legitymacja (5), odpis (3), prawo 
jazdy (5). 

Zo-At (407) {559} <265>:
a. Aspekt instytucjonalny, administracyjno-ofi cjalny codziennego życia (323) {412} <211>: admi-

nistracja {4} [urząd], agencja (17) {10}, agitacja <3>, a.k.a. <16> [also known as – znany także 
jako], akt (3) {6} <18> [czynność], anonimowość (3), archiwum (19) {48} <3>, biuro (20) {11} <5>, 
cenzura <5>, ceremonia (3) {7}, cywilizacja (4) {5} <7>, demonstracja (3) [uliczna], dom (18) {17} 
<5> [jako instytucja ponadrodzinna], dyżur (10), gala {7}, imię (66) {84} <43>, instytucja (9) {5} 
<4>, instytut (6) {3} <3>, konferencja {4}, konwent {3}, misja (6) {14}, nazwisko (27) {67} <17>, 
organizacja (6) {8} <16> [grupa], organizacja (4) {4} <6> [zorganizowanie], ośrodek (5) {26} [in-
stytucja], podpis (11) {7}, podpisanie {3} <9>, posterunek (5) {3}, pełnoletniość {3}, propaganda 
{3} <5>, pseudonim (9) {16} <9>, rejestracja (3) <9>, roszada <7> [personalna], sekretariat (10) 
{4}, sieć (16) {14} <11>, siedziba (10) {7} <3>, służba {7} <4> [instytucja publiczna], stowarzysze-
nie (9) {5}, urząd (13), wydział (5) {7}, zorganizowanie {3} <3>.

b. Instytucjonalny aspekt codziennego życia – obyczajowy i potoczny (90) {147} <53>: gwiazdka 
(3) {21} [zwykle – święto], imieniny (3) {4}, ksywa <6>, ksywka {3} <3>, kultura (12) {27} <24> 
[w znaczeniu socjologicznym], mikołajki (4) [święto], obyczaj (7) {5}, przezwisko (4), rocznica {7} 
<3>, sylwester (5) {11} <4>, święto (28) {29} <4>, uroczystość (4) {8}, urodziny (11) {25} <4>, 
wyzwisko {3}, zwyczaj (9) {4} <5>.
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Wć (122) {107} <83>:
a. Aspekt instytucjonalny, administracyjno-ofi cjalny codziennego życia (67) {56} <80>: anonimo-

wo (4), anonimowy (4), archiwalny {6} <3>, biurowy (4), cywilny (5), ofi cjalnie (8) {13} <8>, ofi -
cjalny (6) {13} <50>, organizacyjny {3}, pełnoletni (3), pełnoprawny <4>, publicznie (11) {10} 
<3>, publiczny (19) {11} <12>, służbowy (3). 

b. Instytucjonalny aspekt codziennego życia – obyczajowy i potoczny (52) {48} <3>: andrzejko-
wy {3}, gwiazdkowy (4) {3}, kulturalny {3} [w znaczeniu socjologicznym, tc. kulturowy], kulturo-
wy (3) {3} <3>, obyczajowy {4}, potoczny {3}, przedświąteczny (3), sylwestrowy (8) {3}, świą-
teczny (28) {16}, uroczysty (3) {3}, urodzinowy (3) {7}. 

Cć-Ps (101) {145} <182>:
a. Aspekt instytucjonalny, administracyjno-ofi cjalny codziennego życia (93) {131} <182>: organi-

zowanie {3}, organizować (24) {11} <16>, podpisać (10) {23} <46>, podpisać się <3>, podpisywać 
{11} <6>, podpisywanie <3>, podpisywać się <3>, rejestrować (4) <4>, sygnować {6}, ściągnąć (3) 
{3} [przyciągnąć, zgromadzić (zwykle ludzi)], wylecieć <3> [zostać wyrzuconym], zorganizować się 
<3>, zakwalifi kować się {3}, założenie [czegoś] (3) {6} <16> [zorganizowanie], zarządzanie (3), 
zapisać się (10) {6}, zarejestrować (4) {9} <25>, zakładać [coś] <8> [organizować], założyć [coś] 
(5) {30} <31> [zorganizować], zorganizować (25) {18} <15>.

b. Instytucjonalny aspekt codziennego życia – obyczajowy i potoczny (8) {14} <0>: obchodzenie 
(3) [świętowanie, np. imienin], świętować {7}, obchodzić (5) {7} [świętować]. 

* * * * * *

2. Udział w podstawowych i małych grupach społecznych [A, B, C, D, E] (3945) {3688} <2948>:

W tym łącznie:
Oa (2013) {1877} <1292>; Pt (14) {8} <0>; Zo-At (1049) {883} <843>; Wć (532) {646} <595>; Cć-Ps 
(335) {275} <218>.

* * *

A. Jednostka poza grupą (929) {818} <907>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Człowiek jako indywiduum – w sumie (755) {711} <882>;
b. Samotność i jej przyczyny – w sumie (174) {107} <25>].

Oa (617) {586} <716>:
a. Człowiek jako indywiduum (613) {586} <713>: człek <7>, człowieczek <6>, człowiek/ludzie 

(368) {369} <537>, ludek <4> [osoba], jednostka {10} <8>, osoba (242) {207} <148>, osóbka (3), 
persona <3>.

b. Samotność i jej przyczyny (4) {0} <3>: indywidualista <3>, samotnik (4). 

Zo-At (62) {48} <7>:
a. Człowiek jako indywiduum (9) {6} <0>: intymność (5) {3}, prywatność (4) {3}. 
b. Samotność i jej przyczyny (53) {42} <7>: kosz {3} [odmowa], rozłąka (5), rozstanie (21) {24} 

<4>, rozwód (11) {9}, samotność (16) {6} <3>.

Wć (172) {146} <177>:
a. Człowiek jako indywiduum (134) {119} <169>: intymnie (11), intymny (35) {22}, ludzki (19) 

{14} <40>, najintymniejszy (3), na własnej skórze [przekonać się o czymś, sprawdzić coś] (3), nie-
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ofi cjalnie {3}, nieofi cjalny <7>, osobisty (23) {31} <27>, osobiście (7) {13} <67>, osobowy (3), 
personalny <10> [przym.], po znajomości <4>, prywatnie {7} <4>, prywatny (26) {29} <10>, 
w cztery oczy (3). 

b. Samotność i jej przyczyny (39) {27} <8>: bezludny {6}, rozwiedziony (3) [przym.], rozwodowy 
(3), samotnie (6) {5} <3>, samotny (27) {16} <5>.

Cć-Ps (75) {35} <7>:
*
b. Samotność i jej przyczyny (75) {35} <7>: porzucić (4) [porzucić osobę niezwiązaną erotycznie 

z porzucającym lub zwierzę], porzucić [kogo] (8) [porzucić partnera w związku], rozstać się (19) {17} 
<3>, rozwieść się (5), rzucić [kogo] (8) [zakończyć związek], zerwać (21) {15}, zrywać (10) <3>.

* * *

B. Związki erotyczne (775) {475} <71>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Związki nieformalne – w sumie (521) {225} <35>;
b. Małżeństwo – w sumie (254) {250} <36>].

Oa (197) {197} <40>:
a. Związki nieformalne (85) {61} <4>: amant {5}, eks (4) [rzecz.; była partnerka lub partner], 

eksdziewczyna (3), partner (57) {44} <4>, partnerka (21) {12}. 
b. Małżeństwo (112) {136} <36>: małżeństwo (7) {8} [para małżeńska], małżonkowie (3) {4}, 

mąż (38) {21} <3>, mężatka (3), narzeczona (5) {15}, narzeczony (8) {7}, panna młoda (4) {6}, 
państwo {11} <4> [para małżeńska], żona (44) {64} <25>, żonka <4>.

Pt (14) {8} <0>:
*
b. Małżeństwo (14) {8} <0>: obrączka (4) {4}, ołtarz (7) {4} [metonimia ślubu], welon (3). 

Zo-At (410) {184} <31>:
a. Związki nieformalne (317) {125} <31>: fl irt (28) {10}, love story (6), miłostka (4), para (49) 

{4} <27> [związek], parka (3) [związek], pierwszy krok (15) {6} [rozpoczęcie romansu], podryw 
(6), randka (46) {27}, romans (16) {13}, sam na sam (6), skok w bok (6) [seksualna zdrada partne-
ra], zerwanie (8) [koniec związku], związek (124) {65} <4> [para].

b. Małżeństwo (93) {59} <0>: małżeństwo (42) {14} [instytucja], oczepiny (3), ślub (41) {26} 
[małżeński], wesele (7) {16} [uroczystość], zaręczyny {3}. 

Wć (12) {17} <0>:
*
b. Małżeństwo (12) {17} <0>: małżeński (6) {7}, ślubny (6) {6}, weselny {4}. 

Cć-Ps (142) {69} <0>:
a. Związki nieformalne (119) {39} <0>: bycie razem (5) [romans], być blisko (9) [mieć romans], 

być razem (6) {9} [mieć romans], być [z kimś] (14) {4} [mieć romans], chodzenie [z kimś, z sobą] (6) 
{7} [romansowanie], chodzić [z kimś] (16) {14} [romansować], fl irtować (16), fl irtowanie (6), pode-
rwać [kogoś] (12), podrywać [kogoś] (15) {5}, podrywanie [kogoś] (11), pofl irtować (3). 

b. Małżeństwo (23) {30} <0>: ożenić się {3}, pobrać się (8) {4}, poślubić (3) {12}, wychodzić za 
mąż (3), wyjść za mąż (9), zaręczyć się {3}, żenić się {6}. 



341

* * *

C. Związki rodzinne i pokrewieństwa (1117) {966} <266>:

Oa (881) {773} <187>: 
babcia (36) {18} <3>, bękart <4>, bliski (8) {5} [rzecz.], bliźniaczka {6}, bliźniak {4} [tc. brat 
bliźniak], brach <3> [utd. brat], braciszek {3} <3>, brat (66) {81} <30>, ciocia (10) {3}, ciotka (3), 
córeczka (4) {19}, córka (21) {38}, dziadek (10) {10} <7>, krewny {5}, kuzyn {4} <3>, kuzynka 
(5), macocha {3}, mama (179) {97} <16>, mamusia {6} <3>, matka (51) {59} <19>, najbliższy 
(5) {7} [rzecz.], ojciec (77) {94} <25>, rodzeństwo (9) {17}, rodzic (6), rodzice (238) {149} <24>, 
siostra (44) {50} <8>, siostrzyczka {4}, stary <3> [ojciec], starzy (3) <3> [rodzice], staruszkowie 
(3) {5} [rodzice], syn (31) {46} <17>, synek (11) {6}, szwagier (4), tata/tato (41) {25} <8>, tatuś (6) 
{9} <8>, teściowie (3), wuj (3), wujek (4). 

Zo-At (172) {117} <39>: 
klan (20) {3} <3> [jednostka org. społecznej, lub rozbudowana rodzina], koneksja <3>, rodzina (126) 
{89} <19>, rodzinka (8) {11}, ród (5) {7} <14>, wychowanie (12) {7}. 

Wć (39) {43} <15>: 
cioteczny (3), macierzyński {3}, rodzinny (36) {40} <15>.

Cć-Ps (26) {33} <25>:
być rodem [skądś] {5} <13>, rozpieszczać (3), wychować (11) {13} <5>, wychować się (5) <7>, 
wychowywanie {3}, wychowywać (7) {8}, wychowywać się {4}. 

* * *

D. Młodzieżowe grupy rówieśnicze (ich członkowie i ludzie wykluczeni) (484) {548} <924>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Niesubkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze – w sumie (377) {369} <238>;
b. Subkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze – w sumie (74) {156} <663>;
c. Ludzie wykluczeni – w sumie (33) {23} <23>].

Oa (300) {282} <324>:
a. Niesubkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze (250) {237} <212>: kolega (69) {85} <46>, 

koleś (3) {19} <100>, koleżanka (127) {85} <5>, kolo <4> [tc. koleś], kumpel (42) {41} <22>, kum-
pela (6) {3}, kumpelka (3), stary <35> [tu: zwrócenie się do kolegi].

b. Subkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze (40) {37} <99>: hippie (11) [hippis], hippis {3}, 
metal <21> [członek subkultury], metalista <4>, metalowiec <59>, metalówka <4>, podziemniak 
<3> [uczestnik podziemia], punkowiec {4}, skejt (4) [członek subkultury hiphopowej], skin {3} 
[członek subkultury skinheadów], skinhead <5>, strejtedżowiec {4}, undergroundowiec <3>, wege-
tarianin (17) {3}, wegetarianka (8). 

c. Ludzie wykluczeni (10) {5} <13>: frajer (3) <7>, leszcz <3> [frajer], łoś <3> [o człowieku; tc. 
frajer], obcy (7) {5} [rzecz.].

Zo-At (150) {218} <492>:
a. Niesubkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze (127) {126} <26>: drużyna (10) {27}, gro-

mada {3}, gromadka <3>, grupa (75) {36} [niemuzyczna; zbiór czegokolwiek, zwykle ludzi], grup-
ka {11} <6>, horda <3> [grupa ludzi], paczka (18) {11} [grupa osób], rzesza {3} <3>, team {4} 
[drużyna], tłok (4) [ścisk], tłum (15) {27} <7>, wspólnota (5) {4} <4>.
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b. Subkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze (23) {92} <466>: alternatywa {7} [środowisko], 
brać <11> [rzecz.], brygada <4> [grupa subkulturowa lub koleżeńska], ekipa (7) {17} <8>, klan 
{21} [grupa subkultury hip-hop], kontrkultura {3}, metalowanie <3>, podziemie {5} <165> 
[środowisko], scena {17} <210> [środowisko], światek (3) <10> [środowisko], underground <4> 
[ang.], underground {13} <37> [podziemie – subkultura], wegetarianizm (13), załoga {19} <17> 
[zwykle grupa koleżeńska lub zespół muzyczny].

Wć (34) {48} <111>:
a. Niesubkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze (0) {6} <0>: grupowy {3}, tłumnie {3}. 
b. Subkulturowe młodzieżowe grupy rówieśnicze (11) {24} <101>: alternatywny {4} <4> [zwią-

zany z danym środowiskiem], hippisowski {3}, metalowski <3>, podziemny {6} <73> [dot. środowi-
ska społecznego], punkowy {14} <9>, undergroundowy <9>, wegetariański (11). 

c. Ludzie wykluczeni (23) {18} <10>: obcy (23) {18} <10> [przym.].

* * *

E. Prestiż i miejsce w grupie, jako cechy pierwszoplanowe (640) {881} <770>:

[Główne podkategorie tematyczne:
a. Wysoki prestiż związany z pozycją – w sumie (271) {388} <426>;
b. Wysoki prestiż związany z popularnością – w sumie (339) {454} <286>;
c. Niski prestiż, jego wyznaczniki – w sumie (32) {39} <58>].

Oa (15) {47} <25>:
a. Wysoki prestiż związany z pozycją (7) {47} <25>: autorytet {8} [osoba], lider (4) {39} <25>, 

wybraniec (3). 
*
c. Niski prestiż, jego wyznaczniki (8) {0} <0>: kopciuszek (8). 

Zo-At (263) {305} <274>:
a. Wysoki prestiż związany z pozycją (76) {103} <111>: autorytet (5) [tc. szacunek], chwała 

<14>, czołówka {7} <10>, cześć {4} [szacunek], elita {3} <7>, hołd {4} <9>, pochwała (5) {3}, 
podziw (8) {4} <6>, powaga {3} <3>, pozycja {14} <14> [społeczna, prestiżowa], ranga (3) {5}, 
ranking (3), status (3) {5} <3>, szacunek (7) {11} <13>, uznanie (10) {14} <7>, waga <4> [waż-
ność], zaszczyt {6} <7>, zasługa {7}, znaczenie (30) {13} <14> [ważność].

b. Wysoki prestiż związany z popularnością (174) {191} <157>: atrakcja {16} <9>, atrakcyjność 
(3), boom {4} <8> [moda na coś], furora {4}, moda (113) {42} <57>, popularność (26) {46} <16>, 
rewelacja (6) {12} <19>, rozgłos {4} <7>, sława (11) {30} <8> [uznanie], top (7) [szczyt powodze-
nia], top {22} [ang.], trend (8) {11} <33> [moda].

c. Niski prestiż, jego wyznaczniki (13) {11} <6>: nic takiego <6>, obciach (3) {4}, pestka (3) {4} 
[drobiazg, coś łatwego], pogarda {3}, pośmiewisko (3), wpadka (4). 

Wć (273) {394} <295>:
a. Wysoki prestiż związany z pozycją (100) {129} <166>: chwalebny <3>, czołowy {6}, dobit-

nie {3} <3>, dostojny {4}, elitarny {6} <5>, ekskluzywny (6) {5}, exclusive {3}, godny (12) {6} 
<39>, naczelny (10) {9} <14> [przym.], najwybitniejszy {4}, nietuzinkowy <4>, pochlebny <7>, 
poważnie (27) {21} <36>, poważniejszy (7) {3} <3>, poważny (29) {28} <17> [charakteryzujący się 
powagą, nieśmieszny i o pewnym prestiżu], prestiżowy {5}, serio (6) {6} <9>, szanowny {4} <8>, 
sztandarowy <3>, uznany (3) {4} <6>, wybitnie <5>, wybitny {9}, zasłużony {3} <4>.

b. Wysoki prestiż związany z popularnością (165) {252} <126>: atrakcyjny (13) {14} <4>, chwyt-
liwy {7}, kuszący <6>, legendarny (3) {20} <9>, modnie (6), modny (37) {15} <19>, najmodniej-
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szy (8) {6}, najpopularniejszy (7) {28} <3>, najsłynniejszy (6) {8}, na topie (3) [tc. modny], popu-
larny (27) {49} <25>, przystępny <3>, rewelacyjnie (3) {5} <6>, rewelacyjny (11) {9} <16>, sław-
ny (7) {20} <16>, słynny (31) {66} <16>, superatrakcyjny (3), wszech czasów {5} <3>.

c. Niski prestiż, jego wyznaczniki (8) {13} <3>: błahy (4), drugoplanowy {3}, niepozorny {3}, 
pierwszy lepszy (4) {4}, trendowy <6> [okr. negatywne; modny i nieautentyczny], szkoda czasu <3> 
[tj. nieważne], z przymrużeniem oka {3} [tzn. niezbyt serio].

Cć-Ps (89) {135} <176>:
a. Wysoki prestiż związany z pozycją (86) {109} <124>: bić na głowę {3} [być lepszym], chwalić 

(4) {6} <11>, chylić czoła/czoło <3>, imponować {3} <3>, liczyć się (17) {14} <23> [być ważnym], 
nagradzać {7}, nagrodzić (13) {21}, podziwiać (22) {17} <7>, powalać {3} <3> [wzbudzać po-
dziw], powalić <6> [wzbudzić podziw], poważać <5>, przewyższać <5> [być lepszym, większym], 
rządzić <21> [tc. być najlepszym], szanować (12) {10} <18>, uhonorować {3}, uczcić {4}, wprowa-
dzić [kogo w co] (3) {4} <3> [zmieniać stan, położenie życiowe kogoś], wprowadzać [kogo w co] (5) 
{8} <3> [zmieniać stan, położenie życiowe kogoś], wybijać się <4>, wychwalać <4>, zaszczycić {3}, 
zaimponować (10) {3}, zwalać z nóg <5> [wywoływać podziw]. 

b. Wysoki prestiż związany z popularnością (0) {11} <3>: słynąć {4} <3>, zasłynąć {7}. 
c. Niski prestiż, jego wyznaczniki (3) {15} <49>: gardzić <3>, sprzedać się {3} <15>, sprzeda-

wać się (3) {12} <31>.




