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METAPLAZMY I INNE
Gramatyka opisuje kod prymarny, czyli bada przede wszystkim to, co jest w jêzyku
regularne i powtarzalne, pomijaj¹c to, co jest okazjonalne i kreatywne, retoryka  sekundarny, st¹d przedmiotem jej zainteresowania pragmatyka oraz interakcja. Wiele terminów retorycznych opisuje niegramatyczne, nielogiczne albo niew³aciwe u¿ycia jêzyka (np. metaplazm, solecyzm, malapropizm), wady jêzyka (barbaryzm), wady rozwlek³oci (perysologia, tautologia, pleonazm), u¿ycia przenone (np. alegoria, przypowieæ,
metonimia, ironia, porównanie); inne odnosz¹ siê do sposobów argumentacji (np. dilemma, analogia); jeszcze inne opisuj¹ typy powtórzeñ s³owa albo powtórzeñ brzmienia
(np. aliteracja, asonans), typy gier s³ów (lipogram, metagram, palindrom, pangram),
porz¹dek sk³adniowy (antymetabola, hyperbaton), rytm jêzyka, pominiêcia, zmiany
gramatyczne, figury dysputy (apoplanesis: uchylanie siê autorstwa dygresji), porównania (ikona, przypowieæ, alegoria), figury tragizmu (figury gwa³townoci), etosu (figury
wdziêcznoci, pochwa³y) etc.
Figura jest ogólnym terminem na oznaczenie jakiejkolwiek niezwyk³ej konfiguracji s³ów albo zwrotów. Figura to odstêpstwo od codziennego stylu mówienia, licencjonowany b³¹d, czyli uchybienie w stosunku do regu³ poprawnoci jêzykowej. Odstêpstwo, które u¿yte niewiadomie, stanowi czêsto komiczn¹ wadê, ale u¿yte wiadomie,
funkcjonuje jako figura. Podstawowe typy figur s³ów to: a) metaplazmy odnosz¹ce siê
do pojedynczych s³ów, b) solecyzmy odnosz¹ce siê do jednostek wy¿szego rzêdu oraz
c) malapropizmy odnosz¹ce siê do wieloznacznoci.
Niniejszy tekst powiêcam przede wszystkim metaplazmom, czyli figurom odnosz¹cym siê do pojedynczych s³ów. Metaplazmy pe³ni¹ rozmaite funkcje: aksjologicznooceniaj¹ce, np. Gazeta Wybiórcza, emotywno-eufemizuj¹ce, czyli pozwalaj¹ na ekspresjê bez nadmiernej wulgarnoci, np. pojechany, jedwabicie, kurna, ludyczne, kiedy
stanowi¹ element zabawnej gry jêzykowej, np. sok melinowy  jabol z kartona1, integracyjne (jeden z elementów socjolektu identyfikuj¹cego rodowisko, np. nara, pozdro,
spoko). Z formalnego punktu widzenia metaplazmy stanowi¹ ró¿ne typy okazjonalnych
operacji morfologiczno-s³owotwórczych. Mog¹ to byæ ró¿norodne typy nieregularnych
derywatów, najczêciej alternacyjnych, wykraczaj¹cych poza granice standardowego
opisu s³owotwórczego.
Szczególn¹ rolê pe³ni¹ wród nich:
 z³o¿enia, np. ród³ostów bankomat;
1
Przyk³ady pochodz¹ ze s³ownika wie¿e s³owa: http://www.vasisdas.tk/ oraz strony Schronisko dla
s³ów http://schroniskodlaslow.pl/
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 kontaminacje, np. nastomulatka m³oda dziewczyna wyranie zafascynowana
korzyciami p³yn¹cymi z posiadania turbo-solarium w pobli¿u miejsca zamieszkania;
 hybrydy -echomen albo kseroboj osoba kopiuj¹ca bezmylnie cudze wzorce,
zachowania, style; marny naladowca;
 derywaty od podstaw zapo¿yczonych, np. debeciak  (ang. the best  najlepszy) 1. osoba dominuj¹ca w jakiej dziedzinie; faworyt, 2. cz³owiek uwielbiany przez innych, doceniany za swoje czyny.
Gramatyka z opisem figur radzi sobie raczej s³abo, retoryka zna bardzo szczegó³ow¹ taksonomiê, nadaj¹c¹ siê do wykorzystania i dzisiaj. Staro¿ytni retorzy wprowadzili formalny podzia³ na: figury przez przy³¹czenie (figurae per adiectionem), figury
przez od³¹czenie (figurae per detractionem), figury przez sposób uporz¹dkowania (figurae per ordinem), figury przez zast¹pienie (figurae per immutationem). Ta koncepcja stanowi bardzo wygodny sposób opisu i tego podzia³u bêdê siê trzyma³. Dla potrzeb
niniejszego artyku³u wykorzysta³em zmodyfikowan¹ propozycjê Bonheima (1976),
przestawion¹ na rys. 1.
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1. Przegl¹d metaplazmów zacznê od figur per adiectionem, które polegaj¹ na dodaniu do istniej¹cego s³owa jakiego elementu, np. g³oski lub sylaby. Mamy zatem:
1.1. Pocz¹tek:
 proteza  wstawienie spó³g³oski lub sylaby na pocz¹tku wyrazu, np. balkohol
spotkanie towarzyskie mocno zakrapiane.
1.2. rodek:
1.2.1. wstawienie:
 epenteza  wstawienie spó³g³oski lub sylaby wewn¹trz wyrazu, np. Emopik sieæ
sklepów z muzyk¹ dla wra¿liwych dusz; naigrywarka urz¹dzenie techniczne 
czêæ komputera pozwalaj¹ca na natrz¹sanie siê z praw autorskich poprzez nielegalne kopiowanie p³yt CD; pierniarka piosenkarka po operacji powiêkszenia
biustu; czo³owe przedstawicielki to: Britney Spears i Doda;
1.2.2. wzd³u¿enie:
 diastola  wyd³u¿enie samog³oski wewn¹trz wyrazu, np. dooobra, Red Bull doda
ci skrzyyyyde³;
 paremptose  wyd³u¿enie spó³g³oski wewn¹trz wyrazu, np. assceza chwilowy
odpoczynek od uciech cielesnych, inaczej zwany celibatem; fallochron stylowy
ochraniacz na krocze.
1.3. Koniec:
 paragoga  wstawienie spó³g³oski lub sylaby na koñcu wyrazu; w jêzyku polskim zjawisko wystêpuj¹ce rzadko i daj¹ce siê dwojako interpretowaæ: jako paragoga b¹d jako kontaminacja, np. delikatesyf brzydki, odpychaj¹cy sklep z jedzeniem; d¿entelmenel szarmancki ¿ul.
2. Figury per detractionem polegaj¹ na usuniêciu fragmentu s³owa. Podobnie jak
w grupie poprzedniej, mo¿e to byæ:
2.1. Pocz¹tek:
 afereza  uciêcie spó³g³oski lub sylaby na pocz¹tku wyrazu, np. elo czeæ!; hej!;
popularne powitanie, zw³aszcza w krêgach hip-hopowych; net Internet; ziewczyny  znudzone panienki; erystaltyka sztuka prowadzenia sporów gastrycznych.
2.2. rodek:
2.2.1. uciêcie:
 synkopa  uciêcie spó³g³oski lub sylaby wewn¹trz wyrazu, np. impra impreza;
skinsyn dynamiczna i pe³na inwencji latorol dojrza³ego skina, obowi¹zkowo
wyposa¿ona w zestaw skina domowego.
2.2.2. skrócenie:
 systola  skrócenie samog³oski wewn¹trz wyrazu, np. bida, kobita;
 synereza  zlanie dwóch sylab w jedn¹, np. wogle w ogóle; boysko ulubione
miejsce ch³opaków.
2.3. Koniec:
 apokopa  uciêcie spó³g³oski lub sylaby na koñcu wyrazu, np. spoko, nara, anor
osoba przeraliwie chuda; bro piwo; cze czeæ!; wykrzyknienie powitalne,
b¹d po¿egnalne; komp komputer; nara na razie!.
 euzystolizm  odmiana apokopy, u¿ycie pierwszych liter, zamiast pe³nych s³ów,
jako eufemizmu, np. k..., d..., ch...
Przypadki ³¹czenia figur w jednym wyrazie siê zdarzaj¹, jakkolwiek s¹ bardzo rzadkie, np. afereza + apokopa: feta amfetamina. Ciekaw¹ figur¹, któr¹ trudno jednozna-
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cznie zaliczyæ do którejkolwiek z powy¿szych grup jest bakronim  odwrotnoæ akronimu; interpretacja istniej¹cego s³owa jako pierwszych liter zwrotu (czêsto humorystycznego), np. S.Z.K.O.£.A.  specjalny zak³ad karno-opiekuñczy ³¹cz¹cy analfabetów;
DUPA  Dolnol¹ski Uniwersytet Przyrodniczo-Agrarny.
3. Figury przez uporz¹dkowanie. Zmiana uporz¹dkowania jest bardzo czêsto wykorzystywanym zabiegiem, najprawdopodobniej ze wzglêdu na ³atwoæ tworzenia i odbioru. Z psychologicznego punktu widzenia nie bez znaczenia jest te¿ chyba niezwykle
rozpowszechniona w spo³eczeñstwie freudowska konotacja przejêzyczenia jako wypowiedzi ujawniaj¹cej g³êboko skrywan¹ prawdê, która w przypadku u¿ycia figuralnego
jest ujawniana za pomoc¹ celowego ujawniania dwuznacznoci. Przestawieniu podlega:
3.1. Czêæ wyrazu:
 metateza  przestawienie spó³g³oski lub sylaby wewn¹trz wyrazu, np. alertnatywa niebezpieczna mo¿liwoæ; dymanit wybuchowa mieszanka hormonów i makija¿u; dziweczynka m³odociana prostytutka; pacaneum lekarstwo na g³upotê;
reklama Toyoty Corolli: Corollowych wakacji.
3.2. Ca³oæ wyrazu:
 anagram  wyraz utworzony przez przestawienie g³osek lub sylab innego wyrazu, np. Roland, Arnold, Ronald, Orland.
4. Figury przez substytucjê. Podobnie jak poprzednia kategoria daj¹ wprost nieograniczone mo¿liwoci inwencji twórczej. Substytucja g³osek jest doæ czêstym sposobem
eufemizowania; jak pisze Anna D¹browska, z substytucj¹ g³osek mamy do czynienia
przede wszystkim w przekleñstwach i  rzadko  przy eufemizowaniu nazw Boga (D¹browska 1993: 271). Zamiana dotyczy:
4.1. Czêci, czyli podstawienia pojedynczej litery:
 antisthecon  podstawienie spó³g³oski lub sylaby wewn¹trz wyrazu, np. adresja
zjawisko swobodnej wypowiedzi si³owej mi³oników strojów sportowych; bublikacje bezwartociowe publikacje naukowe; erotuman niegrzesz¹cy intelektem
erotoman-gawêdziarz; pojechany  eufemizm maj¹cy wiele znaczeñ: 1. ciekawy;
niezwyk³y; interesuj¹cy, 2. szalony; nieokie³znany; ¿ywio³owy; s³ownik Kopuliñskiego encyklopedia seksu.
4.2. Ca³oci, czyli modyfikacji formy ca³ego s³owa:
 paragram  przekszta³cenie znaczenia wyrazu przez niewielk¹ modyfikacje jego
zapisu, odczuwan¹ jako celowe przekrêcenie, np. b³ogowstawiony znajduj¹cy siê
w przyjemnym stanie nietrzewoci; wersja dla Pañ: b³ogowstawiona miêdzy niewiastami; Gazeta Wybiórcza dziennik nie ca³kiem obiektywny; jedwabicie (zajedwabicie) cudownie; wspaniale; kapitalnie; bombowo; okrelenie stosowane
dla wyra¿enia entuzjazmu, zadowolenia, podziwu  eufemizm pozwalaj¹cy unikn¹æ u¿ywania kontrowersyjnego s³owa, przynajmniej w sytuacjach doæ publicznych.
5. Do klasycznej taksonomii figur odnosz¹cej siê przede wszystkim do figur mowy
nale¿y dodaæ pi¹t¹ grupê  figury przez odchylenie kontekstowe:
 adianoeta  wyra¿enie nios¹ce znaczenie oczywiste i drugie, dodatkowe, w podtekcie. Drugie znaczenie jest uruchamiane wy³¹cznie kontekstowo; mo¿e to byæ
zarówno kontekst werbalny, jak i sytuacyjny, np. Gdzie siê dziwisz? (dziwiæ siê
uprawiaæ nierz¹d); porêczyciel kto, kto jest pijany i musi siê porêczy trzymaæ.
Przyk³ad adianoety sytuacyjnej:
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Na mechanizmie adianoety oparty jest te¿ nastêpuj¹cy dowcip:
Lepper wzywa wró¿kê:
 W nocy ni³y mi siê ziemniaki. Co to znaczy?
 To znaczy, ¿e Pana na jesieñ wykopi¹ albo na wiosnê posadz¹.
 kontronim  S³owo, które jest swoim w³asnym przeciwieñstwem, np. straszny
w znaczeniu okropny i wspania³y; masakryczny  1. wyborny; znakomity;
przedni, 2. dostarczaj¹cy niezapomnianych doznañ, emocji, 3. trudny; ciê¿ki;
skomplikowany;
 oronim  s³owo dopuszczaj¹ce podwójn¹ segmentacjê, np. bi-bu³ka dwustronne pieczywo.
Osobn¹ grupê figur tworz¹ wykroczenia przeciw perspicuitas  jasnoci wypowiedzi. Malapropizm (akirologia) to u¿ycie s³owa w sposób niezgodny lub sprzeczny z jego znaczeniem, szczególnie u¿ycie s³owa, które brzmi podobnie, ale ma zupe³nie inne
znaczenie od zamierzonego przez mówcê. Nale¿y znów odró¿niæ niezamierzone u¿ycie niew³aciwego s³owa lub przypadkowe odchylenie kontekstowe powoduj¹ce wieloznacznoæ od u¿ycia figuralnego, czym innym bowiem jest s³ynne z³udzenie apteczne Toñcia i Szczepcia, a czym innym przeprosiny (pisemne!) magistrantki za B³êdy
topograficzne w tekcie.
Wród prezentowanych figur nale¿y wyró¿niæ grupê figur graficznych  figur¹ jest
forma zapisu niektórych s³ów lub kombinacje elementów graficznych z tekstowymi, np.
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Adianoeta graficzna mo¿e wyst¹piæ w dwóch wariantach: jako adianoeta homofoniczna  to samo brzmienie, ró¿ny zapis, np. fucktycznie stwierdzenie faktu nacechowane emocjonalnie, chorror sytuacja polskiej s³u¿by zdrowia; reklama FIAT bez
VAT, lub jako adianoeta homograficzna  ten sam zapis, ró¿ne brzmienie, np. Dania
na gor¹co cykl felietonów na temat wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego w Danii.
U¿ycie literalne jest jednoznaczne i wymaga zrozumienia, czyli znajomoci kodu
i standardów. U¿ycie figuralne jest wieloznaczne i najpierw wymaga interpretacji komunikatu, czyli znajomoci konwencji. Rzecz¹ do zrobienia jest zatem standaryzacja figur
oraz ich klasyfikacja i opis w ramach przyjêtych standardów semantycznych, m. in.
odchyleñ w zakresie parametryzacji wiata, a tak¿e interakcyjnego opisu wieloznacznoci. W czasach wyj¹tkowo kreatywnego u¿ycia jêzyka w przestrzeni publicznej  w reklamie, polityce i mediach konieczne jest przywrócenie retoryce instrumentalnej nale¿nego jej miejsca jako narzêdzia opisu komunikacji.
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METAPLASMS AND OTHERS
Summary
Metaplasm is a general term for figures based on a change in the orthography or phonology of a single
word. In contrast to the changes done accidentally and treated as vices, metaplasms are considered conscious
choices made by the speaker or writer in order to reveal double meaning, to display eloquence or brilliance.
Because the grammar describes only regular and categorial phenomena in languages, for the sake of describing irregular and occasional processes it is worth taking into account usefulness of rhetoric terms.
In this paper four basic kinds of metaplasms are discussed, including additions, omissions, inversions,
and substitutions of the letters or syllables.

