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jednoznacznością na różnych poziomach języka i komunikacji. W rozwiązaniu 
niejednoznaczności pomaga im kontekst lingwistyczny i konsytuacja. Taką 
genezę mają też pewne utrwalone błędy językowe, na przykład niepoprawne 
formy „z gulażem” czy „w gulażu” narodziły się w wyniku interpretacji fone-
tycznego „sz” w mianowniku jako ubezdźwięcznionego „ż”30. Interesującym 
przykładem niejednoznaczności składniowej jest słynne zdanie: „Byt kształ-
tuje świadomość”. Bez kontekstu nie możemy bowiem ustalić, czy to „byt” 
jest podmiotem tego zdania (co znaczyłoby, że świadomość jest kształtowana 
przez byt), czy też jest nim „świadomość” (co oznaczałoby, że to byt jest 
kształtowany przez świadomość)31. Niejednoznaczność może być naturalna 
bądź intencjonalna. Do tej drugiej grupy należą wszelkiego typu gry i zabawy 
językowe, slogany polityczne, żarty i dowcipy językowe32.

NIEJEDNOZNACZNOŚĆ A WYRAŻENIE „POLISH DEATH CAMPS”

Zarówno internetowe, jak i wydane drukiem słowniki języka angielskiego 
następująco defi niują przymiotnik „Polish”: „of, or relating to Poland, its inha-
bitants, or their language”33. Tę skrótową defi nicję trzeba rozwinąć: „(1) of Po-
land or (2) relating to Poland, its inhabitants, or their language”. Amerykański 
słownik Merriam-Webster podaje nieco bardziej  szczegółową defi nicję: “of, 
relating to, or characteristic of Poland, the Poles, or Polish”, uwzględnia bow-
iem również następującą defi nicję: „(3) characteristic of Poland, the Poles, or 
Polish”34. W obu przytoczonych wyżej defi nicjach pojawiają się słowa „relating 
to”, a ponieważ „parafraza «odnoszący się do» jest z natury niejednoznaczna, 
przymiotnik, o którym mowa, naprawdę może oznaczać szeroką gamę kon-
kretnych relacji: pochodzenie, położenie, narodowość, obywatelstwo itp.”35. 
Skoro angielski przymiotnik jest wieloznaczny, to i całe wyrażenie nie jest 

33  Ze względu na fakt, że współcześnie coraz rzadziej zaglądamy do słowników papierowych, 
szczególnie tych naukowych, wielotomowych, zaczynam od Tłumacza Google (zob. Google Trans-
late, hasło „Polish”, https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT#en/pl/Polish).

34  Hasło „Polish”, w: Dictionary by Merriam Webster: America’s Most-Trusted Online Dictio-
nary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/polish.

35  B.  S z y m a n e k, Structural Ambiguity in English Word-Formation, w: Ambiguity. Multi-
faceted Structures in Syntax, Morphology and Phonology, s. 302n.
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jednoznaczne. Ci, którzy używają wyrażenia „Polish […] camp(s)”, utrzymują, 
że język angielski na to pozwala – przymiotnik „Polish” wśród kilku znaczeń 
ma także znaczenie lokalizacyjne. Niestety, jest to jedynie część prawdy, gdyż 
nie wiemy, które ze znaczeń tego przymiotnika wybierze odbiorca. Odwołując 
się do przyjętej przeze mnie perspektywy badawczej, dopowiem, że odbiorca 
musi ujednoznacznić komunikat. W tym wypadku musi on zdecydować, czy 
chodzi o  o b o z y  w  P o l s c e (a zatem położone na terytorium Polski), 
czy o  p o l s k i e  o b o z y (czyli obozy założone lub zarządzane przez 
państwo polskie bądź też przez Polaków). Czasem zastanawiam się, czy do 
opisania tej sytuacji nie lepiej od terminu „niejednoznaczność” nadawałby się 
termin „konkretyzacja”, którego literaturoznawcy używają w odniesieniu do 
dzieła literackiego36. Ujednoznacznienie zależy od innych elementów samego 
przekazu, od sytuacji komunikacyjnej, założonego i realnego odbiorcy (jego 
doświadczenia i wykształcenia czy sprawności językowej). W zależności od 
tych zmiennych ten sam tekst może zostać w różny sposób odebrany. Jeśli po-
przestać na wyrażeniu „polskie obozy”, to jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że 
wyrażenie to było (mogło być) odbierane (rozumiane) inaczej bezpośrednio po 
drugiej wojnie światowej, gdy żyło jeszcze wiele osób, które doświadczyły jej 
okrucieństwa, a inaczej rozumiemy je dziś. Ważna jest także perspektywa geo-
grafi czna – Amerykanie nie dostrzegają subtelności podziału geografi cznego 
i stosunków narodowych w Europie nie dlatego, że są – co się im stereotypowo 
przypisuje – niedouczeni, lecz raczej ze względu na oddalenie geografi czne. 
Patrzą na świat ze swojej perspektywy. Nie można więc zakładać, że każdy 
amerykański (czy też szerzej: anglojęzyczny) odbiorca zinterpretuje wyrażenie 
„Polish […] camp(s)” w sensie geografi cznym (lokalizacyjnym).

To samo można powiedzieć o innojęzycznych odpowiednikach inkrymi-
nowanego wyrażenia. Dobrym przykładem może być język niemiecki. Przy-
miotnik „polnische” w połączeniu z rzeczownikiem „Lager” oznaczającym 
„obóz” lub jego całkowitymi lub częściowymi synonimami wyraźnie ukazuje 
swoją wieloznaczność. W tekstach niemieckich wyrażenie „polnisches (Kon-
zentrations)lager” występuje w różnych kontekstach.

36  Termin „konkretyzacja” wprowadzony został do nauki o literaturze przez Romana Ingar-
dena w książce O dziele literackim z roku 1931 (zob. R.  I n g a r d e n, O dziele literackim. Bada-
nia z pogranicza ontologii, teorii języka i fi lozofi i literatury, tłum. M. Turowicz, PWN, Warszawa 
1988). Według Słownika terminów literackich „konkretyzacja” to „czytelnicza interpretacja dzieła 
towarzysząca jego lekturze, proces rozumienia, porządkowania, scalania i dookreślania utworu 
rozgrywający się w świadomości czytelnika, uwarunkowany każdorazowo przez jego osobiste pre-
dyspozycje i jego doświadczenia, zarówno życiowe, jak i literackie, zarazem jednak przez pewne 
społecznie utrwalone stereotypy odbioru dzieł lit.” (J. S ł a w i ń s k i, hasło „Konkretyzacja dzieła li-
terackiego”, w: M. Głowiński i in.., Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 236); zob. L.  P a v e r a, F.  V š e t i č k a, hasło „Konkretizace”, 
w: ciż, Lexikon literárních pojmů, Nakladatelstvī Olomouc, Olomouc 2002, s. 187n.
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