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Zjawiska jasno ci i ciemno ci, obserwowane w rzeczywisto ci pozaj zykowej,
stanowi jeden z dwóch typów zjawisk wietlnych:

1) zjawiska konceptualizowane jako stany lub zmiany stanów widzianej przestrzeni pod wzgl dem ilo ci (nat enia) zawartego w niej wiatła, które dziel si dychotomicznie na
zjawiska jasno ci i ciemno ci1,

2) zjawiska konceptualizowane jako emisja wiatła przez jakie jego ródło2.
Zjawiskom jasno ci i ciemno ci, jak wszystkim zdarzeniom w rzeczywisto ci
pozaj zykowej,

mo na

na

płaszczy nie

semantycznej

j zyka

przypisa

predykatowo-argumentowe, których prymarnymi realizacjami w tek cie s

struktury
zdania

wypowiadane o tych zjawiskach typu:

1. Na dworze zrobiło si ciemno. [Karolak 1984: 158]

1

Opis wszystkich odpowiednich wyra e współczesnego j zyka polskiego b dzie zawiera przygotowywana
przeze mnie monografia pt. Semantyka i składnia wyra e jasno ci i ciemno ci. Pierwsz prób ich
przedstawienia jest natomiast artykuł po wi cony wyra eniom zjawisk wietlnych cyklicznej zmiany dnia i nocy
[Dyszak 1995].
2
Wykładnikom tych zjawisk wietnych we współczesnej polszczy nie po wi ciłem moj rozpraw habilitacyjn
[Dyszak 1999].
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Według

Stanisława

Karolaka

odpowiednich predykatów, spełniaj

wyra enia

j zykowe,

b d ce

wykładnikami

model struktury predykatowo-argumentowej z

argumentem rzeczowym typu f(x) → f(xobiect). J zykoznawca ten uznaje, i wyra enia w
Moskwie (1.), w Polsce (2.), na dworze (3.), nad miastem (4.), w Warszawie (5.), stanowi ce
wykładniki argumentu predykatu jasno ci lub ciemno ci, oznaczaj

lokalizacj (teren z

ewentualnie znajduj cymi si na nim obiektami) [zob. Karolak 1984: 158]. Podobnie o tego
typu zdaniach wypowiadaj si inni j zykoznawcy, jak na przykład Andrzej Otfinowski, który
w zdaniach: W Warszawie pociemniało w południe. i W Warszawie zrobiło si ciemno w
południe. uznaje wyra enie przyimkowe w Warszawie za wykładnik argumentu
lokatywnego implikowanego przez odpowiedni predykat [zob. Otfinowski 1982: 90-91], czy
Renata Grzegorczykowa, która wypowiadaj c si o zdaniach typu Błyska si (uznawanych za
zeroargumentowe), pisze, e orzekany jest w nich pewien stan o miejscu (np. w Warszawie)
lub czasie [por. Grzegorczykowa 1990: 95]. Andrzej Otfinowski powołuje si zreszt w
swoich rozwa aniach na eksplikacj zda typu zmierzcha si , jest zmierzch, dokonan wła nie
przez Stanisława Karolaka, w której mówi si o miejscu przebywania w chwili orzekania
odpowiednich zjawisk [zob. Karolak 1972: 109].
W wypadku predykatów jasno ci i ciemno ci ich wyra onym lub nie wyra onym
argumentem jest – moim zdaniem – przestrze w pewnym miejscu (nad pewnym terenem), a
nie samo to miejsce (nie ten teren)3. Takie wyra enia z cytowanych zda , jak na przykład w
Moskwie, w Polsce, w Warszawie, nale y uzna za nazwy przestrzeni. Oznaczaj one – w
moim przekonaniu – nie pewne tereny wraz z tym wszystkim, co si na nich znajduje, ale
przestrzenie, ograniczone zakresem odpowiedniego obszaru powierzchni ziemi, który uznaje
si na przykład za terytorium jakiego pa stwa (np. w Polsce = ‘w przestrzeni nad terenem,
który nale y do pa stwa nazywanego Polsk ’) lub na którym znajduje si jakie miasto (np. w
Moskwie = ‘w przestrzeni nad terenem, na którym znajduje si miasto Moskwa’).
Warto w tym miejscu zwróci uwag na mo liwo

pojawienia si wykładników tych

samych przestrzeni w innej formie ni wyra enie przyimkowe, por.: W ci gu najbli szych dni
w Polsce b dzie słonecznie. i W ci gu najbli szych dni Polska b dzie słoneczna., W
Warszawie pociemniało w południe. i Warszawa pociemniała w południe. Rzeczowników
Polska czy Warszawa nie mo na w takich zdaniach rozumie inaczej ni jako wykładniki
przestrzeni, a wi c za wykładniki tych samych argumentów trzeba uzna

analogiczne

3

W ten sposób przestrze rozumiem zgodnie z pierwsz definicj rzeczownika przestrze w ogólnych
słownikach j zyka polskiego, jak np. w SjpSzym.: «trójwymiarowa rozci gło , nieokre lona i nieograniczona,
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wyra enia przyimkowe w Polsce i w Warszawie, poniewa

porównywane zdania s

wykładnikami tej samej struktury predykatowo-argumentowej.
Za pomoc
przestrze

wyra e

zjawisk jasno ci i ciemno ci charakteryzuje si

zarówno

otwart , w tym otwart całkowicie (nieograniczon ) lub tylko cz ciowo (w

pewien sposób ograniczon ), jak i zamkni t .
Za najogólniejszy wykładnik nieograniczonej przestrzeni otwartej, jaki pojawia si
w przykładowych zdaniach z wykładnikami predykatów zjawisk jasno ci i ciemno ci, nale y
uzna wyra enie na dworze, jak w zdaniu:

2. Na dworze poja niało.. [por. SjpDor. POJA NIE , Ssg POJA NIE 1.]

W wi kszo ci zebranych wypowiedze , które odnosz si do zjawisk jasno ci lub
ciemno ci, obserwowanych w przestrzeni zamkni tej, jej wykładnikami najcz ciej s
jednak e rzeczowniki homofoniczne (homograficzne) z nazwami samych obiektów, w ród
których mo na wyró ni nazwy budynków (dom, szkoła, zamek), por.:

3. Na zamku jest jasno. [por. SjpDor. JASNO 1.],

nazwy pomieszcze

stanowi cych cz

budynku, w znaczeniu bardziej ogólnym

(mieszkanie, facjata) lub bardziej szczegółowym (alkierzyk, cela, izba, korytarz, piwnica,
pojedynka, pokój, sala, salon, schody4, sie , sypialnia), por.:

4. W mieszkaniu panowała ciemno . [Swjp CIEMNO

I]5.

Kiedy w widzianej przestrzeni jest du o wiatła (kiedy jest tyle wiatła, e mo na
dobrze widzie ), wywołan w ten sposób cech tej przestrzeni ujmuje si najogólniej jako
stan JASNO CI, natomiast kiedy jest mało wiatła (kiedy jest tylko tyle wiatła, e nie mo na

w której zachodz wszystkie zjawiska fizyczne». Warto w tym miejscu zwróci uwag na interesuj ce
rozwa ania o przestrzeni Joanny Okoniowej [Okoniowa 1994: 9-11].
4
Rzeczownik schody nale y potraktowa tu nie jako «szereg stopni, zwykle z por cz ...» [SjpDor. SCHODY
1.], ale jako skrótow nazw klatki schodowej, por. «cz
budynku (a wi c przestrze – dopisek mój)
mieszcz ca schody» [SjpDor. SCHODOWY: klatka schodowa].
5
Szerzej przedstawione kwestie dotycz ce przestrzeni jako argumentu predykatów jasno ci i ciemno ci
przedstawiłem w artykule pt. J zykowe wykładniki przestrzeni wyznaczonej zjawiskami jasno ci i ciemno ci, w:
Materiały pokonferencyjne XXVIII Konwersatorium z cyklu „J zyk a kultura” pn. Przestrze w j zyku i
kulturze, Lublin 12-14.11.01.
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dobrze widzie ) lub kiedy nie ma w ogóle wiatła (nie mo na widzie ) stan ten ujmuje si
równie najogólniej jako CIEMNO

.

Zwi zek zjawisk jasno ci i ciemno ci z widzeniem dobrze ilustruj

nast puj ce

zdania:

5. Nic nie wida w ciemno ci. [SjpSzym. CIEMNO

]

6. W ciemno ci nie mogła rozró ni znajomych twarzy. [Msjp CIEMNO

]

W ten sposób przestrze kategoryzowana jest pod wzgl dem ilo ci zawartego w niej
wiatła, a wytworzone dzi ki tej kategoryzacji poj cia tworz odpowiednie pole poj ciowe,
na które s

nakładane ró ne pola wyrazowe, tzn.

rzeczywisto ci pozaj zykowej zjawisk

e poj cia obserwowalnych w

wietlnych, postrzeganych jako ilo ciowe stany

zawartego w widzianej przestrzeni wiatła (jasno ci – uto samianej ze wiatłem // du
ilo ci

wiatła i ciemno ci – uto samianej z brakiem wiatła // niewielk ilo ci

wiatła) lub

zmiany tych stanów (kiedy robi si ja niej lub ciemniej) s werbalizowane za pomoc
ró nych wyra e

(obu najogólniejszym poj ciom JASNO CI i CIEMNO CI odpowiada

odpowiednio wiele ró nych wyra e o zró nicowanym zakresie odniesienia).
Ze wzgl du na zakres odniesienia wykładniki predykatów omawianej klasy mo na
podzieli na dwie nast puj ce podklasy:

1) wyra enia odnosz ce si

do zjawisk

wietlnych niezale nie od jako ci

zjawiska (czy jest to zjawisko naturalne czy niezale ne od

wiatła naturalnego) i

niezale nie od charakteru przestrzeni, w jakiej zjawisko to zachodzi (czy przestrze ta jest
otwarta czy zamkni ta),
2) wyra enia odnosz ce si

do zjawisk wietlnych w zale no ci od jako ci

zjawiska (naturalne czy niezale ne od wiatła naturalnego) i w zale no ci od charakteru
przestrzeni (otwarta czy zamkni ta).

Wyra enia drugiej z wyró nionych grup da si równie podzieli dychotomicznie na
nast puj ce podklasy:

1) wyra enia odnosz ce si tylko do zjawisk wietlnych niezale nych od wiatła naturalnego
i obejmuj cych przestrze zamkni t ,
7

2) wyra enia odnosz ce si tylko do naturalnych zjawisk wietlnych (wyst puj cych tylko w
przyrodzie) i obejmuj cych przestrze otwart .

Tak e w ród wyra e drugiej z tych grup mo na dokona dychotomicznego podziału
na kolejne podklasy:

1) wyra enia odnosz ce si

do zjawisk

wietlnych zwi zanych z czasem,

b d cych wynikiem cyklicznej zmiany dnia i nocy,
2) wyra enia odnosz ce si do zjawisk wietlnych niezwi zanych z czasem,
b d cych wynikiem ró nych stanów pogody.

Przynale no

zebranych wyra e do wyró nionych wy ej klas ilustruje tabela:
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WYRA

ENIA

WYRA

ODNOSZ CE SI

W ZALE NO CI OD JAKO CI ZJAWISKA

WYRA

DO ZJAWISK
JASNO CI I CIEMNO CI
NIEZALE NIE

ENIA ODNOSZ CE SI DO ZJAWISK JASNO CI I CIEMNO CI

WYRA

ENIA

ODNOSZ CE SI

ODNOSZ CE SI

DO ZJAWISK NATURALNYCH

OD JAKO CI ZJAWISKA

NIEZALE NYCH

ZALE NYCH

I OD CZASU

OD CZASU

OD CZASU

1
ciemnie
ciemni si
ciemnoprzysł.
Ciemnorzecz.
Ciemno
ciemny
cieni cie
cienisty
cie
czarno
czarny
czernie 1
czernie 2
czerni si 1
czerni si 2
jasno
jasno
jasny
ja nie 1
ja nie 2
mrocznie
mrocznie
mroczny
mroczy si
mrok
pociemnie
poja nie
półciemno
półciemny
półcie
półmrocze
półmroczny
półmrok
rozja nia si
rozja ni si
roz wietla si
roz wietli si
rozwidnia si
rozwidni si
ciemnie
ciemnia si
ciemni si
widno
widny
zaciemnia si
zaciemni si
zaja nie
zmroczy si

2
bezchmurnie
bezchmurny
bezsłonecznie
bezsłoneczny
błyska
błyska si
błysn
błysn si
chmurnie
pochmurnie
pogodnie
pogodnie
pogodny
poszarze
przeja nia si
przeja ni si
rozpogadza si
rozpogodzi si
słonecznie
słoneczny
sło ce
szaro
szary
wypogadza si
wypogodzi si

ENIA

3
brzask
dnie
dzie
jutrzenka
noc
obrzask
obrzasn
przed wit
rozednie
rozednie si
rozedniewa
rozedniewa si
szarówka
szarze
wit
wita
widnie
za wita
zmierzch
zmierzcha
zmierzcha si
zmierzchn
zmierzchn si
zmrok
zorza
zszarze

DO ZJAWISK
WYWOŁANYCH SZTUCZNIE

4
pali si
wieci si
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Formalne

typy

struktur

zdaniowych,

realizuj cych

semantyczne

struktury

predykatowo-argumentowe, konstytuowane przez predykaty zjawisk jasno ci i ciemno ci, s
zale ne od sposobu werbalizacji tych predykatów.
Czasownikowe wykładniki predykatów omawianych zjawisk konstytuuj struktury
zdaniowe semantycznie i formalnie, pełni c w nich funkcj orzeczenia syntetycznego (Os).
Struktury zdaniowe z nieczasownikowymi wykładnikami predykatów zjawisk jasno ci i
ciemno ci konstytuowane s formalnie przez finitywne formy czasowników operatorowych
(Op), z którymi wykładniki te (przymiotnik, przysłówek czy rzeczownik) – w funkcji
głównego semantycznie składnika zdania (WPr) – tworz orzeczenia analityczne (Oa).
Od sposobu werbalizacji predykatów jasno ci i ciemno ci zale y te forma, w jakiej
pojawi si w zdaniu wykładnik przestrzeni (WPrz), któr mo e by albo mianownik, albo
miejscownik.
Miejscownik – jak wiadomo – to przypadek obligatoryjnie analityczny: elementem
składowym ka dego wyra enia w formie miejscownika jest przyimek. W wypadku
wykładników przestrzeni – jak pokazuj odpowiednie przykłady – mo e to by albo przyimek
w, albo przyimek na. Zale y to od tego, jakiej przestrzeni jest to wykładnik (na przykład w
odniesieniu do nieba b dzie to zawsze rzeczownik niebo z przyimkiem na). Dlatego te nie
rozró niam szczegółowo struktur z WPrz w miejscowniku w zale no ci od przyimka (nie jest
to zreszt mo liwe zbada , przy których wykładnikach predykatów WPrz mo e pojawi si
miejscowniku z przyimkiem na, a przy których z przyimkiem w).
WPrz

m

← Os

7. Pokój ja niał od sło ca. [Spp JA NIE : J. od czego]
WPrz

msc

← Os

8. Na dworze zmierzchało si . [SjpSzym. ZMIERZCHA -ZMIERZCHN
ZMIERZCHN
SI -ZMIERZCHA SI ]
WPrz

m

:

Oa

Op + WPr
przym.
9. W rodku ko ciołek jest bardzo widny (...) ju to z przyczyny wielkiej ilo ci okien,
ju e jest wewn trz pobielony. [SjpDor. WIDNY 1.]
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WPrz

Oa

msc

Op + WPr
przysł.

10. W pokoju było dosy widno. [SjpSzym. WIDNO].
WPrz

Oa

msc

Op + WPr
rzecz.
11. W mieszkaniu panowała ciemno . [Swjp CIEMNO

Analiza zda

I]

realizuj cych wyró nione wy ej typy struktur zdaniowych pozwala

ustali , jakie jednostki leksykalne konstytuuj wyra enia zjawisk jasno ci i ciemno ci.
I. Jednostki leksykalne konstytuowane przez czasownikowe wykładniki predykatów jasno ci i
ciemno ci:
1. Jednostki wyra aj ce stopniow zmian ilo ci postrzeganego wiatła
1.1. Jednostki wyra aj ce przechodzenie stanu ciemno ci w stan jasno ci:
dnieje, pm ja nieje2, pm pogodnieje, pm poszarzał1, poszarzało1, pm przeja nia
przeja nia si , rozedniewa, rozedniewa si , pm rozja nia si , rozja nia si ,
rozpogadza si , rozpogadza si , pm roz wietla si , pm rozwidnia si , rozwidnia
pm szarzeje1, szarzeje1, wita1, wita2, widnieje, pm wypogadza si , wypogadza
pm zszarzał1, zszarzało1.

si ,
pm
si ,
si ,

1.2. Jednostki wyra aj ce przechodzenie stanu jasno ci w stan ciemno ci:
pm ciemnieje, ciemnieje, pm ciemni si , ciemni si , pm czernieje2, pm czerni si 2, pm
mrocznieje, mrocznieje, pm mroczy si , mroczy si , pm poszarzał2, poszarzało2, pm
szarzeje2, szarzeje2, pm ciemnia si , ciemnia si , pm zaciemnia si , pm zmierzcha,
zmierzcha, pm zmierzcha si , zmierzcha si , pm zszarzał2, zszarzało2.
2. Jednostki wyra aj ce nagł i chwilow zmian ilo ci postrzeganego wiatła:
błyska, błyska si , błysn ło, błysn ło si .
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3. Jednostki wyra aj ce wynik zmiany ilo ci postrzeganego wiatła
3.1. Jednostki wyra aj ce uzyskanie przez przestrze stanu jasno ci:
pm obrzasł, pm poja niał, poja niało, pm przeja nił si , przeja niło si ,
rozedniało, rozedniało si , pm rozja nił si , rozja niło si , pm rozpogodził si ,
rozpogodziło si , pm roz wietlił si , pm rozwidnił si , rozwidniło si , pm
wypogodził si , wypogodziło si , pm zaja niał, za witało.
3.2. Jednostki wyra aj ce osi gni cie przez przestrze stanu ciemno ci:
pm pociemniał, pociemniało, pm ciemniał, ciemniało, pm ciemnił si ,
ciemniło si , pm zaciemnił si , zmierzchło, zmierzchło si , zmroczyło si .
4. Jednostki wyra aj ce stan przestrzeni
4.1. Jednostki wyra aj ce stanu jasno ci:
pm ja nieje1, pali si , wieci si .
4.2. Jednostki wyra aj ce stan ciemno ci:
pm czernieje1, pm czerni si 1.
II. Jednostki leksykalne konstytuowane przez nieczasownikowe wykładniki predykatów
jasno ci i ciemno ci:
1. Jednostki wyra aj ce stan jasno ci:
jest bezchmurnie, pm jest bezchmurny, jest dzie , jest jasno, jest jasno , pm jest
jasny, jest jutrzenka, jest pogodnie, pm jest pogodny, jest słonecznie, pm jest
słoneczny, jest sło ce, jest widno, pm jest widny, jest zorza1, jest zorza2.
2. Jednostki wyra aj ce stan ciemno ci:
jest bezsłonecznie, pm jest bezsłoneczny, jest chmurnie // chmurno, jest ciemnoprzysł.,
jest ciemnorzecz., jest ciemno , pm jest ciemny, pm jest cienisty, jest cieni cie //
cienisto, jest cie , jest czarno, pm jest czarny, jest mrocz, jest mrocznie // mroczno,
pm jest mroczny, jest mrok, jest noc, jest pochmurnie // pochmurno, jest półciemno ,
pm jest półciemny, jest półmrocze, pm jest półmroczny, jest półmrok, jest zmrok.
3. Jednostki wyra aj ce stan po redni mi dzy jasno ci a ciemno ci :
jest półcie , jest szaro, jest szarówka1, jest szarówka2, pm jest szary.
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4. Jednostki wyra aj ce zmian stanu przestrzeni
4.1. Jednostki wyra aj ce przechodzenie stanu ciemno ci w stan jasno ci:
jest brzask1, jest brzask2, jest obrzask, jest przed wit, jest wit1, jest wit2.
4.2. Jednostka wyra aj ca przechodzenie stanu jasno ci w stan ciemno ci:
jest zmierzch.
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