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Zaburzenia spójności wypowiedzi w schizofrenii 
w świetle teorii konotacji

Schizofrenia jest ceną, jaką ludzie płacą za człowieczeństwo,
 tj. za możliwość posługiwania się kompetencją językową.

Timothy Crow

STreSzCzenie

Artykuł dotyczy zaburzeń spójności wypowiedzi wynikających z nieprzestrzegania obowią-
zujących w języku zasad konotacji przez osoby chorujące na schizofrenię. Autor dokonuje pre-
zentacji teorii konotacji, eksplikując znaczenie tego pojęcia oraz jego profil w badaniach zaburzeń 
językowych w schizofrenii. W części empirycznej przedstawione zostały przykłady wypowiedzi 
schizofatycznych prezentujące zaburzenia konotacji na różnym poziomie złożoności składniowej.  
Autor wyróżnia dwie podstawowe przyczyny zaburzeń konotacji w schizofazji: użycie wyrazu wy-
stępującego w języku w odmiennym niż powszechnie znaczeniu (neosemantyzm) oraz użycie wyra-
zu stanowiącego nowy twór, niewynikający z obowiązujących w języku procesów słowotwórczych 
(neologizm idiolektalny). 
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Summary

The article concerns disorders in coherence of expression which results from the non-compli-
ance with the rules of connotation in the language by people suffering from schizophrenia. 

The author presents the theory of connotation, by explaining the meaning of the concept and 
its profile in the study of language disorders in schizophrenia.
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The empirical part of the article presents examples of schizophatic statements, which presents 
the connotation’s disturbances  at various levels of syntactic complexity. 

The author distinguishes two fundamental causes of connotation’s disturbances in schizopha-
sia, which are the use of a word that occurs in a language in a different sense than it is commonly 
used (neosemantism) and the use of a word that is a new creation, which do not results from the 
word-formation’s processes in the language (idiolectal neologism).

Keywords: schizophasia, connotation, coherence, collocation

WsTęp

Badania nad zaburzeniami konotacji w schizofrenii rozpoczęły się wraz z po-
czątkiem XXI wieku. Zaburzenia konotacji zostały ujęte w klasyfikacji do oceny 
schizofazji o nazwie Krótka skala Oceny schizofazji (KsOs) (Woźniak, Czerni-
kiewicz 2002/2003; Czernikiewicz 2004), gdzie występują w części oceniającej 
zaburzenia składni obok oceny złożoności składniowej. skala KsOs ocenia tak-
że spójność semantyczną i pragmatyczną. Występowanie samych zaburzeń skład-
ni (bez fenomenów w pozostałych częściach skali KsOs) nie wskazuje jeszcze na 
występowanie schizofazji, a jedynie mówi o jego prawdopodobieństwie. Świad-
czy to, iż autorzy tej skali zauważyli problem zubożenia złożoności składniowej 
oraz zaburzeń konotacji w wypowiedziach osób chorujących na schizofrenię, ale 
nie stanowiły one pewnego markera zaburzeń schizofatycznych.  

ZnACZenIe pOjęCIA „KOnOTACjA”

na początku rozważań na temat konotacji warto sprecyzować, co tak na-
prawdę autor rozumie przez to pojęcie. 

W różnych pracach czy orientacjach metodologicznych pojęcie konotacji 
może oznaczać różne zjawiska lingwistyczne. R. Tokarski (1987, 81; 1988, 35) 
wyróżnił cztery typy rozumienia tego terminu:

1.  konotację syntagmatyczną, polegającą na otwieraniu przez jedne kate-
gorie znaczeniowe miejsca dla innych kategorii znaczeniowych lub na 
otwieraniu przez jedne formy gramatyczne miejsca dla innych form gra-
matycznych;

2.  rzadziej: organizacje leksyki w kręgi tematyczne, powodujące dominowa-
nie układów tematycznych w tekście (skubalanka 1966, 16);

3.  w pracach zwykle z zakresu logiki: zbiór cech istotnych, współoznacza-
nych łącznie przez nazwę, tj. takich, które przysługują desygnatom danej 
nazwy i

4.  w niektórych ujęciach semantyki – dopełniająca treść słowa, nakładająca 
się na jego znaczeniowy komponent intelektualny.

WOjCIeCh LIpsKI
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Rozumienie konotacji w myśl autora tekstu najbliższe jest rozumieniu poda-
nemu w punkcie pierwszym. 

W przedstawionej pracy rozumiem konotację jako otwieranie przez jedne 
kategorie znaczeniowe miejsca dla innych kategorii znaczeniowych lub na otwie-
raniu przez jedne formy gramatyczne miejsca dla innych form gramatycznych. 
na tej podstawie można wyróżnić dwa typy konotacji syntagmatycznej: konota-
cję kategorialno-semantyczną oraz konotację formalną.

•  Konotacja kategorialno-semantyczna polega na tym, że pewne klasy wy-
razów nie tylko oznaczają bezpośrednio dane zjawisko, ale równocześnie 
pośrednio współoznaczają inne w jakiś sposób z pierwszym związane. 
powoduje to, iż pojawiając się w tekście, otwierają w nim niejako „puste 
miejsce” dla innych klas wyrazów oznaczających to zjawisko w sposób 
bezpośredni. na przykład przymiotnik nie tylko oznacza daną cechę, ale 
równocześnie „współoznacza”, czyli konotuje przedmiot, któremu cecha 
ta może przysługiwać i stąd, pojawiwszy się w tekście, otwiera niejako 
puste miejsce dla rzeczownika. podobnie przysłówek otwiera miejsce dla 
czasownika lub przymiotnika itd. Ten typ konotacji sprecyzowany został 
przez K. Bühlera (2004).

•  Konotacja formalna to typ konotacji ściśle związany ze schematami syn-
taktycznymi danego języka. polega ona na tym, że jedne formy grama-
tyczne (np. przypadek zależny, osobowa forma czasownika) konotują 
inne formy, a więc również określone klasy wyrazów. Tak np. accusati-
vus (biernik) w języku polskim i we wszystkich starszych językach indo-
europejskich konotuje przede wszystkim rządzący czasownik przechod-
ni. spełniana jest ona nie przez całe wyrazy, ale przez ich morfemy, któ-
re wyrażają daną kategorię gramatyczną, np. przez końcówkę accusativu 
(biernika) [córk]-ę → [kochać, rodzić itp.].

KOnOTACjA W ujęCIu nOAmA ChOmsKy’egO

W sposób swoisty zjawisko konotacji ujął jeden z najwybitniejszych myśli-
cieli XX wieku – noam Chomsky. Chociaż w gramatyce generatywno-transfor-
macyjnej nie mówi się expressis verbis o konotacji, to jednak teoria Chomsky’ego  
podejmuje kwestię relacji znaczeniowych pomiędzy składnikami wypowiedzi. 
Zasady konotacji są tam prezentowane jako reguły subkategoryzacji i selekcji 
(Bobrowski 1998).

Chomsky (1965, 1982) wskazał, że zaburzenia spójności wypowiedzi mogą 
występować na dwu poziomach: subkategoryzacji i selekcji. stwierdził, iż ści-
śle określone z formalnego punktu widzenia rozróżnienie między cechami ścisłej 
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subkategoryzacji a cechami selekcyjnymi dokładnie odpowiada pewnemu waż-
nemu rozróżnieniu występującemu w procesie posługiwania się językiem. Cho-
dzi o występowanie elementu słownikowego w określonym kontekście, co jest 
ograniczane przez cechy kontekstowe tego elementu. poprzez naruszanie takiej 
reguły można w każdym konkretnym wypadku zbudować zdanie wykolejone  
(Chomsky 1982).

Chomsky w swojej pracy Aspects of the Theory of Syntax (1965) podaje na-
stępujące przykłady zdań defektywnych:

1. z naruszeniem reguł subkategoryzacji:
a) John found sad ‘john znalazł smutny’
b) John elapsed that Bill will come ‘john upłynął, że Bill przyjdzie’
c) John compelled ‘john zmusi/zmuszał’
d) John become Bill to leave ‘john stał się Billowi wyjechać’
e)  I persuaded great authoritory to Bill ‘nakłoniłem Billowi wielki autory-

tet’.

2. nieprzestrzegające reguł selekcyjnych:
a)  colorless green ideas sleep furiously ‘bezbarwne zielone idee śpią wście-

kle’
b) golf plays John ‘golf gra w johna’
c)  the boy may frighten sincerity ‘chłopiec może przerazić/przerażać szcze-

rość’
d) misery loves company ‘bieda lubi towarzystwo’
e)  they perform their leisure with diligence ‘wykonują swój odpoczynek 

z pilnością’.
Zdania pierwszego typu, tj. łamiące reguły ścisłej subkategoryzacji, oraz 

typu drugiego, które łamią ograniczenia selekcyjne, określa Chomsky (1982, 202) 
jako konstrukcje wykolejone.

KOnOTACjA W ROZumIenIu 
TOmAsZA WOźnIAKA I AnDRZejA CZeRnIKIeWICZA

Tomasz Woźniak i Andrzej Czernikiewicz (2002/2003) wykorzystali pojęcie 
konotacji w Krótkiej skali Oceny schizofazji (KsOs) w kontekście badań nad 
zaburzeniami językowymi w schizofrenii. Konotacja rozumiana jest przez nich 
jako przewidziana systemem języka możliwość łączenia się wyrazów ze sobą. 
Każdy wyraz ma własność polegającą na otwieraniu w tekście miejsca dla ko-
lejnych wyrazów, np. użycie przysłówka wymaga uzupełnienia przez czasownik 
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(ładnie → śpiewa), a użycie przymiotnika uzupełnienia przez rzeczownik (blond 
→ włosy). Opisywana właściwość może również być rozumiana jako wymóg wy-
stąpienia następnego, określonego składnika na linii tekstu, który uzupełnia treść 
pierwszego, np. fedrować (co?) węgiel; całować (czym?) ustami; czytać (co?) ga-
zetę/książkę (jaką?) codzienną/ciekawą. jest to podstawowy mechanizm zdanio-
twórczy, sygnalizujący szkielet składniowy zdania. jako zaburzenia konotacji  
linearnej potraktowali nietypowe połączenia wyrazów, niepojawiające się w wy-
powiedziach innych użytkowników języka.

T. Woźniak pisał, że główne zaburzenia systemu języka w schizofrenii to 
przede wszystkim: 1. „dezintegracja związków między nazwą a znaczeniem, 
przejawiająca się w przypisywaniu nazwom znaczeń z pominięciem relacji podo-
bieństwa i przyległości. W efekcie oznacza to przenoszenie nazwy na znaczenia 
bez jakiegokolwiek uwzględnienia ich poprzedniej relacji znaczeniowej” (Woź-
niak 2013, 852–853). A także: 2. „zaburzenia łączliwości pomiędzy wyrazami są-
siadującymi ze sobą na linii tekstu, co przejawia się między innymi w tworzeniu 
wypowiedzi opartych na mechanizmach podobieństwa brzmień (paronimii). po-
woduje to pojawienie się w wypowiedzi zupełnie przypadkowo zestawionych wy-
razów, posiadających jedynie jakiś wspólny element brzmienia” (Woźniak 2013, 
853).

ZABuRZenIA KOnOTACjI – BADAnIA WłAsne

Zaburzenia konotacji w wypowiedziach schizofatycznych mogą wynikać 
po pierwsze z użycia leksemu istniejącego w słowniku języka, ale tak, że sens  
zawierającego go zdania wskazuje na znaczenie, które normalnie mu nie odpowia-
da i z użycia, które nie aktualizuje jego znaczenia w dopuszczalny przez seman-
tykę sposób. Wyrazy istniejące, użyte przez chorych w niedopuszczalnym kon-
tekście, określam pojęciem neosemantyzmu (Lipski 2018). po drugie: zaburzenia  
konotacji stwierdza się, kiedy w strukturze składniowej wystąpi składnik, któ-
ry został użyty idiosynkratycznie i nie posiada on obiektywnego znaczenia. ele-
ment taki określa się jako neologizm idiolektalny (Woźniak 1996). Taki rodzaj 
tworu quasi-wyrazowego nie posiada własnego potencjału konotacyjnego, czyli  
nie może w sposób dopuszczalny pragmatycznie i semantycznie łączyć się z lek-
semami, tworząc wypowiedź sensowną. 

należy zaznaczyć, iż zaburzenia konotacji można wyróżnić na różnym po-
ziomie złożoności składniowej, tj. zarówno na poziomie złożoności wypowiedze-
nia pojedynczego, jak również w wypowiedziach wielokrotnie złożonych.

ZABuRZenIA spójnOŚCI WypOWIeDZI W sChIZOfRenII...
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przykłady wypowiedzeń schizofatycznych 
z zaburzeniami konotacji1

1.  Wypowiedzi z zaburzeniami konotacji wywołanymi użyciem neoseman-
tyzmu

1.1. przykłady wypowiedzeń pojedynczych: 
01.15.2	 incognita	to	są	ludzie	prawa/
01.120. panaceum	to	jest	taka/jak	księga	guinnessa// 
02.109. to	i	można	stworzyć	sobie	człowiek	in	vitro	taki	incognito/
02.186. przecież	dar	renesansu	trójcy	świętej/
03.69.  znaczy	się	hipnoza	rękami	/	 i	okularami	i	grube	/	grube	szkła	

masażystek	jakby/ 
04.19.	 	trzysta	tryliony	/	lat	świetlnych	/	mierzone	na	mrzonki	na	heli-

koptery
04.67. a	margines	życie	jowialny	jest	dobre	z	treścią	teścia/ 
05.5. ewy	/2”/	ewy	zastrzyk	to	wszystkich	to	jezus	chrystus	/	i	ten

04.19.  trzysta	tryliony	/	lat	świetlnych	/	mierzone	
na	mrzonki	na	helikoptery

powyższe wypowiedzenie to równoważnik zdania, którego członem kon-
stytutywnym jest imiesłów przymiotnikowy bierny – mierzone, derywowany od 
czasownika mIeRZyĆ. Brak w wypowiedzeniu łącznika orzeczenia słow-
no-imiennego. należy dodać, że konstrukcja ma budowę strony biernej. Zdanie 
ukonstytuowane jest przez czasownik mIeRZyĆ, który konotuje schemat jądro-
wy: n1 – V – nco. 

podany przykład równoważnika zdania ma schemat składniowy: 
num npg Adj participium passivi preap npa preap npa, taki schemat reali-

zuje np. wypowiedzenie: Setki owoców jagód mierzone na szklanki na słoiki.
W analizowanym przykładzie: trzysta	 tryliony	 /	 lat	świetlnych	 /	mierzone	

na	mrzonki	na	helikoptery imiesłów mierzone pochodzi od leksemu mIeRZyĆ 
rozumianego w drugim znaczeniu z ssg (polański 1980–1992): ‘określać wiel-
kość czego przez porównanie z odpowiednią jednostką miary, dokonywać pomia-
rów, wymierzać, wydzielać co miarką, odmierzać’. na taką ewentualność wska-
zuje kontekst wyrażony przez podmiot złożony trzysta tryliony lat świetlnych, 
będący przedmiotem mierzenia.

1 Obszerny materiał ilustrujący zaburzenia konotacji w wypowiedziach pacjentów chorujących 
na schizofrenię paranoidalną zawiera monografia autora tego tekstu pt. Zaburzenia konotacji w schi-
zofrenii, Lublin 2018. 

2 Kody w podanych przykładach przypisane są pacjentom, których wypowiedzi zanalizowane 
zostały w pracy autora pt. Zaburzenia konotacji w schizofrenii…, op.cit.
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Znaczenie drugie generuje schemat:

Związki składniowe w analizowanym wypowiedzeniu trzysta	tryliony	/	lat	
świetlnych	/	mierzone	na	mrzonki	na	helikoptery przedstawia wykres:

Interesujące dla naszych analiz są użyte przez chorego wyrażenia przyimko-
we: na mrzonki oraz na helikoptery. Trudno jednoznacznie określić relację seman-
tyczną użytych wyrażeń. Biorąc pod uwagę kolokacje mierzyć na metry, mierzyć 
na zamiary, należałoby uznać je za gramatyczne okoliczniki sposobu. seman-
tyczna funkcja tych wyrażeń jest jednak wątpliwa. W przeglądarce google, nKjp 
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oraz Kjp pWn nie odnotowałem kolokacji mierzone na mrzonki oraz mierzone 
na helikoptery. można więc przyjąć, że czasownik mIeRZyĆ oraz jego derywaty 
nie łączą się, przy tym nie konotują użytych przez chorego na schizofrenię wyra-
żeń przyimkowych. Dodatkową motywację dla użycia wyrażenia przyimkowego 
na mrzonki mogło stanowić dla chorego podobieństwo brzmienia z czasownikiem 
mierzone, bowiem mamy tutaj do czynienia ze swoistą paronimią.

Z powyższej analizy wynika m.in.:
a)  Chory na schizofrenię buduje schemat składniowy poprawny, ale wypeł-

nia go nieakceptowalną treścią.
b)  użyte przez badanego pacjenta określenia derywatu odczasownikowego 

są po części nieakceptowalne, bowiem nie występują w uzusie i nie nale-
żą do zasobu narzucanych przez niego konotacji semantycznych.

c)  Określenie kategorii okolicznika w przypadku zaburzeń konotacji może 
mieć charakter arbitralny.

 1.2. przykłady wypowiedzeń złożonych:

01.131.  ja	księdzu	bukietu	księdza	też	incognita	/	bo	wystawił	matkę	na-
szą	/	moją	swoją	gitową	bo	to	git	kobieta//

02.89.  że	ja	muszę	całkowicie	wyleczyć	z	tej	schizofrenii	paranoidalnej	
i	poszukać	sobie	jakiejś	małżonki	rodziny	i	zrobić	z	tego	świata	
święta	dawne//

03.122.  histereza	duszy	/	to	jest	duszy	/5’/	to	jest	biopole	takie	jakby	ktoś	
histereza	żeliwa/

04.13.  pan	bóg	drugi	/	jako	że	pierwszy	miłosiernie	oddawał	się	kon-
wulsji	krwi	i	mózgu	/	mózg	miał	niepośredni	wyprzedzony	na	lat	
czternaście

05.76.  właściwie	to	tych	synków	/	to	jest	właśnie	to	co	jest	głupie	/	że	zo-
stały	iskry	tak	zwane/

06.145.  zaraz	panie	doktorze	/	jeszcze	/	to	co	/	tatuś	tam	topił	coś	i	w	szkło	
zamieniał	człowieka

04.13. pan	bóg	drugi/	jako	że	pierwszy	miłosiernie	
oddawał	się	konwulsji	krwi	i	mózgu/	mózg	miał	
niepośredni	wyprzedzony	na	lat	czternaście

W przytoczonym wypowiedzeniu złożonym podrzędnie dwuskładowym 
występują zdania oparte na konotacji czasowników ODDAWAł sIę oraz mIAł. 
Zdanie główne rozbite jest poprzez epentezę zdania podrzędnego. Zdanie główne 
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brzmi: pan bóg drugi mózg miał niepośredni wyprzedzony na lat czternaście. Re-
alizuje ono schemat składniowy: npn npn num npn V Adj Adj preap npg num, 
który realizuje np. zdanie: Jan Paweł II aktywność miał znaczącą wybiegającą na 
lat dziesiątki. Zdanie wtrącone: jako że pierwszy miłosiernie oddawał się konwul-
sji krwi i mózgu ma schemat Con num Adv V npD npg Con npg, który realizu-
je np. zdanie: jako że pierwszy chętnie oddawał się czynnościom postu i pokuty.

Wykres składniowy wypowiedzenia pan	bóg	drugi	/	jako	że	pierwszy	miło-
siernie	oddawał	się	konwulsji	krwi	i	mózgu	/	mózg	miał	niepośredni	wyprzedzo-
ny	na	lat	czternaście	wygląda następująco:

Bardzo interesujące są tutaj kolokacje: oddawał się konwulsji krwi i mózgu 
oraz mózg miał niepośredni wyprzedzony na lat czternaście.

Czasownik ODDAWAĆ sIę nie figuruje w ssg. Zgodnie z definicją z Prak-
tycznego słownika łączliwości składniowej czasowników polskich s. mędaka 
(2011), ODDAWAĆ sIę oznacza:

I.   ‘poddawać się jakimś działaniom; podporządkowywać się czemuś/ko-
muś; popadać w zależność od czegoś/kogoś; pozwalać sobą dysponować; 
uzależniać się od czegoś/kogoś;

II.   ‘angażować się w coś; poświęcać się komuś/czemuś; uprawiać coś; zaj-
mować się czymś/kimś’.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny (Zgółkowa 1995–2005) defi-
niuje oddawać się jako pochodny od czasownika oddać. Wyraz oddać się zna-
czy: 1. ‘podporządkować się komuś; pozwolić sobą dysponować; uzależnić się’, 
2. ‘zająć się kimś albo czymś z wielkim zaangażowaniem; poświęcić się komuś 
albo czemuś całkowicie’, 3. ‘o kobiecie: odbyć stosunek płciowy z mężczyzną’. 

Analizując przywołane wyżej definicje oraz kontekst wypowiedzi, którą 
zbudował pacjent, należy stwierdzić, że nie jest możliwe jednoznaczne określe-
nie, w jakim znaczeniu wyraz został użyty.
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semantycznie znaczenie czasownika ODDAWAĆ sIę w analizowanym 
kontekście można opisać schematem:

npn – npD

npn → [+ hum]
npD → [+proces] 

należy pamiętać, że czasownik ODDAWAĆ sIę może łączyć się z dopeł-
nieniem wyrażającym proces, ale tylko taki proces, któremu można poddać się 
z użyciem woli, np. oddawać się lenistwu, próżnowaniu, nauce itd. Konwulsje 
należy z takiego kontekstu wykluczyć, ponieważ zgodnie ze Słownikiem języka 
polskiego (Doroszewski 2000) konwulsja to ‘gwałtowane, spazmatyczne skurcze 
mięśni; silne drgawki’. Internetowa encyklopedia Wikipedia podaje, że konwulsje 
to ‘mimowolne skurcze mięśni, które występują w niektórych chorobach, takich 
jak: padaczka, tężec czy też cukrzyca. Występują także przy wysokiej gorączce 
powyżej 40° C, oznacza to, że występowanie konwulsji wychodzi poza użycie 
woli, dlatego zastanawiające są kolokacje oddawał się konwulsji oraz konwulsji 
krwi i mózgu. Zarówno pierwsza, jak i druga nie występuje ani w Internecie, ani w 
nKjp oraz w Kjp pWn. Zgodnie z definicjami tego rzeczownika KOnWuLsjA 
rozumiana jest w znaczeniu pierwotnym, jako ‘skurcze mięśni’, stąd nie może do-
tyczyć zarówno krwi, jak i mózgu.

Rozbiór logiczny zdania podrzędnego pierwszy	 miłosiernie	 oddawał	 się	
konwulsji	krwi	i	mózgu wygląda następująco:
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Zdanie realizuje schemat składniowy: num Adv V npD npg Con npg, taki 
schemat realizuje także zdanie: Pierwszy chętnie oddawał się treningowi duszy i 
ciała, i należy przyznać, że jest ono w pełni akceptowalne. 

Zdanie główne w tym wypowiedzeniu brzmi: pan	bóg	drugi	mózg	miał	nie-
pośredni	wyprzedzony	na	lat	czternaście i ukonstytuowane jest przez czasownik 
mIeĆ, który konotuje jądrowy schemat składniowy: n1 – V – nco. podane zdanie 
ma następujący schemat składniowy: npn npn num npn V Adj Adj preap npg 
num, taki schemat reprezentuje np. zdanie: Król Ludwik Szesnasty władzę miał 
absolutną sprawowaną na lat siedemdziesiąt dwa.

Zdanie jądrowe Pan bóg miał mózg realizuje II znaczenie czasownika mIeĆ, 
tj. ‘być całością w stosunku czego, zawierać co, składać się z czego’, które gene-
ruje schemat:

Rozbiór logiczny zdania pan	bóg	drugi	mózg	miał	niepośredni	wyprzedzo-
ny	na	lat	czternaście	wygląda następująco:
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Interesujące w tym zdaniu są przede wszystkim kolokacje z rzeczownikiem 
móZg, tj. mózg niepośredni oraz mózg wyprzedzony. W przeglądarce google 
oraz nKjp i Kjp pWn nie odnalazłem żadnej z tych kolokacji, co potwierdza, iż 
nie funkcjonują one w uzusie.

powyższa analiza pozwala stwierdzić, że:
1.  Konotowane przez czasowniki ODDAWAł sIę oraz mIAł schematy 

składniowe są właściwe. 
2.  Zdania są nieakceptowalne, ponieważ ich semantyczne wypełnienie jest 

niewłaściwe w świetle przyjętego w języku polskim znaczenia leksykal-
nego tych czasowników.

2.   Wypowiedzi z zaburzeniami konotacji wywołanymi użyciem neologizmu
2.1. przykłady wypowiedzeń pojedynczych:
01.213.   to	co	incognito	jak	to	mniej	więcej	incognito	czy	coś	tego	jak	by-

łem	kapitulem	/ 
02.9. myślę	że	to	ktoś	taki	z	załamaniem	konsomatycznym/ 
03.35. kwasotoksem	czy	coś	/	się	zatruł//
04.8.  trzysta	 trzy	 sarginków	 pierwotnych	 stało	 się	 /	 krasnymi	 ludźmi	 na	

cengry
04.118.  a	pan	bóg	się	urodził	pierwszy	jako	syrena	/	cytroneta	/	kwasu	od	

bzu	/	jęczmień	/	kwaśnik	/	dziekan
05.25. to	czaba	pocałowała	mnie	
05.34. o	mój	boże	hekam	na	bieżąco//
06.60. trójmerka	się	zwie	ten	samochód	
06.71. trygla	rygla	mu	jakiegoś	dali	podobno//	

04.8. trzysta	trzy	sarginków	pierwotnych	stało	się	/	
krasnymi	ludźmi	na	cengry
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Orzeczeniem i członem konotującym schemat składniowy jest czasownik 
sTAłO sIę, który generuje schemat: num npg Adj V Adj npi preap npa jak w 
zdaniu: Pięciu profesorów zwyczajnych stało się odpowiednimi ludźmi na kryzys.

Rozbiór logiczny owego zdania wygląda następująco:

należy zwrócić uwagę, że w zdaniu trzysta trzy sarginków pierwotnych sta-
ło się / krasnymi ludźmi na cengry zaburzeniu ulega związek główny oraz skład-
nia nominalna. Zaburzenia konotacji dotyczą określeń nominalnych części zda-
nia: w obrębie związku głównego jak również w określeniach przydawkowych. 

Wypowiedzi pacjenta trzeba przypisać pierwszą definicję leksemu sTAĆ 
sIę, tj. ‘przejść w inny stan, w inną postać; zmienić się w kogo, co; zostać czym 
albo jakim’ i konotuje schemat:

przykłady:
1.  Zaczął zapadać zmierzch, stawało się szarawo. – Stawało się coraz zim-

niej ǁ coraz goręcej ǁ coraz gorzej ǁ coraz ciemniej przed oczami.
2.  Jej twarz stawała się coraz czerwieńsza. – Dziewczynka stawała się coraz 

bledsza ǁ coraz piękniejsza. – Koń stawał się coraz słabszy. – Dom stawał 
się coraz wyższy. – Sprawa stawała się z dnia na dzień bardziej zawiła.

Takie przyjęcie znaczenia leksemu sTAĆ sIę sugeruje, że powinien być 
realizowany schemat składniowy, który zgodnie z opisem R. grzegorczykowej 
(2004) wygląda tak: numn2 – Vłącz – n5.
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należy zastanowić się nad znaczeniem użytych fraz nominalnych.
Leksemów sARgInKI oraz CengRy nie odnotowałem ani w psWp (Zgół-

kowa 1995–2005), ani w sjpD (Doroszewski 2000), ani w Internecie. na tej pod-
stawie można powiedzieć, że doszło do zachwiania zasad konotacji, ponieważ 
użycie nieistniejących w systemie i uzusie słów (neologizmów) przeczy przypi-
sanej czasownikowi sTAĆ sIę konotacji podmiotu, a przydawka na cengry nie 
niesie ze sobą uzupełnienia treściowego i uszczegółowienia rzeczownika ludzie. 

Inna sytuacja jest w kolokacji krasnymi ludźmi. KRAsny zgodnie z sjpD 
oznacza: a) ’czerwony, jaskrawoczerwony, barwny’; b) ‘piękny, urodziwy, przy-
stojny’. Definicja tego przymiotnika dopuszcza połączenie go z rzeczownikiem 
„ludzie”. Taka kolokacja występuje także w uzusie: 

W Pruskiej też ziemi górnej, koło Chojnic, Kamienia, Sempelborka za To-
runiem i indzie, o tym drzewie bzowym, po dzisiejsze czasy, bardzo świątobli-
wie, według starożytnego pogańskiego zakału, taneczni obywatele trzymają się, 
wierząc iż pod drzewem bzowym, ziemni mieszkają jacyś dziwni duchowie, albo  
fantasmy, których oni krasnymi ludźmi zowią, i widzieć się często w nocy, kiedy 
miesiąc świeci, zwłaszcza ludziom chorym, dawają; o ich urodzie powiadają, iż 
więcej na łokieć nie są wyższy wzrostem – fragment pochodzi z Kroniki Polskiej, 
Litewskiej, Żmudzkiej i wszystkiej Rusi macieja stryjkowskiego.

W korpusach języka polskiego kolokacji krasnymi ludźmi nie zarejestrowa-
no. możliwa jest także interpretacja, która mówi, że wyrażenie krasnymi ludźmi 
zostało utworzone od nazwy miejscowości – Krasnogliny. Wtedy wyrażenie kra-
snymi ludźmi oznaczałoby mieszkańców Krasnoglin.

powyższe analizy pozwalają stwierdzić, iż:
1.  schemat składniowy generowany przez czasownik sTAĆ sIę jest możli-

wy do zrealizowania w zdaniu w pełni akceptowalnym.
2. Zaburzeniu ulega związek główny oraz związki poboczne. 
3.  użycie w zdaniu neologizmów idiolektalnych uniemożliwia prawidłową 

realizację związków konotacyjnych.

2.2. przykłady wypowiedzeń złożonych:
01.2. powiedziałem	firma	poszła	odlać	marcetunga/
01.58. wysłałem	listy	ale	nie	dochodzą	/	bo	to	kapitulem	intognici/	
02.70.  tam	gdzie	miałem	tegoontalogię	jednego	punktu	to	jest	trójkąt/
04.101. teraz	to	jest	wina	wałęsy	bo	bierze	klut	poprzez	skurcz/
04.108. oni	przygotowani	są	ale	mają	tylko	omżonki	w	sobie/ 
05.33. przez	paruleleto	to	jest	coś	takiego	co	prowadzi	mnie	w	ogóle	
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04.31. niech	 pan	 sobie	 wyobrazi	 ile	 to	 strat	 ponosimy	 jak	 tu	 panowie	
w	trzech	siedzimy	że	nie	konsolidujemy	cytreny	/	w	żalu

Wypowiedzenie złożone o schemacie składniowym: particula npn prono-
men V pronomen pronomen npg V pronomen pronomen npn preap num V Co-
niunctio particula V npg preap npL i wykresie:

Interesującą kolokacją jest połączenie konsolidujemy cytreny. Czasownik 
KOnsOLIDOWAĆ, zgodnie ze sjpD (Doroszewski 2000), oznacza: 1. ‘umac-
niać, łączyć, jednoczyć, zespalać, utrwalać’; 2. ekon. ‘przeprowadzać konsolida-
cję; zabezpieczać kredyty państwowe przez zmianę kilku pożyczek w jedną, na 
nowych warunkach’. W psWp, sjpD oraz w przeglądarce google nie występu-
je wyraz cytreny, dlatego uważam go za neologizm idiolektalny. Kolokacja kon-
solidujemy cytreny jest nieakceptowalna, ponieważ rzeczownik cytreny (na ka-
tegorię gramatyczną wyrazu cytreny wskazuje budowa morfologiczna, kontekst 
składniowy i konotacja kategorialno-semantyczna) nie wpisuje się w konotację 
semantyczną czasownika konsolidować. jest to przykład występującego w schi-
zofazji zaburzenia konotacji poprzez użycie wyrazu, który nie figuruje w słowni-
ku języka.

WnIOsKI

przedstawione w artykule analizy chciałbym podsumować, odnosząc się do 
słów e. Chaiki (1982 za: Woźniak 2005, 34), która stwierdziła, że w schizofatycz-
nym schemacie tworzenia wypowiedzi zostaje przerwane połączenie między lek-
sykonem a uwarunkowaniami kontekstowymi, co powoduje wypełnienie schema-
tu zdania wyrazami zestawionymi ze sobą na podstawie przypadkowych elemen-
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tów brzmienia, budowy morfologicznej lub znaczenia. W efekcie prowadzi to do 
zjawiska niespójności i niezrozumiałości tekstu. nadawca wybiera niewłaściwe 
słowa, zbacza z tematu i nie osiąga naturalnego finału.

ustalenia e. Chaiki potwierdzają poglądy autora tego artykułu. Okazuje się, 
że w wypowiedziach schizofatycznych o wiele częściej dochodzi do zaburzeń ko-
notacji wynikających ze złamania zasad koherencji (spójności semantycznej, tj. 
na poziomie sensu) niż kohezji (spójności gramatycznej), tzn. że schemat skła-
dniowy jest na ogół zachowany, a patologia ujawnia się w wypełnieniu tego sche-
matu treścią znaczeniową. W wypowiedziach osób chorujących na schizofrenię 
spotykamy stosunkowo mało agramatyzmów (por. grabias 2019), ponieważ pa-
cjenci, budując wypowiedzi, wykonują mniej wyborów na poziomie składni niż 
na poziomie leksykalnym.

Ciekawym rozwiązaniem klasyfikacyjnym biorącym pod uwagę  
lokalizację uszkodzenia oraz fenomeny językowe jest klasyfikacja schizofrenii 
według p.f. Liddle’a (1996). Badacz wyróżnił w niej trzy typy schizofrenii: ze-
spół zubożenia psychomotorycznego, zespół dezorganizacji oraz zespół błędnej 
oceny rzeczywistości. 

Analizując badania p.f. Liddle’a (1996 za: Czernikiewicz, Woźniak 2012) 
pod kątem zaburzeń konotacji, należy stwierdzić, że opisywane zaburzenia były-
by związane przede wszystkim z drugim z wyróżnionych zespołów, tj. zespołem 
dezorganizacji. 

W pierwszym z tych zespołów – zespole zubożenia psychomotorycznego 
– wypowiedzi osób chorujących na schizofrenię będą ubogie pod względem tre-
ści, jak również formy. Osoba chora na schizofrenię będzie używała podstawowej 
składni i leksyki, wypowiedzi będą krótkie, zbudowane z pojedynczych słów lub 
kilkuwyrazowe. Wystąpi duża eliptyczność i niepełność wypowiedzi. 

W zespole błędnej oceny rzeczywistości, wyróżnionym jako trzeci, osoba 
cierpiąca na schizofrenię buduje wypowiedzi bardzo rozbudowane zarówno pod 
względem formy, jak i treści. W wypowiedziach tych relacjonuje swoje urojenia, 
często w sposób bardzo dokładny, precyzyjny i drobiazgowy. Charakteryzuje się 
natłokiem mowy, który dodatkowo ma cechy mowy sztucznej i rezonerskiej. Wy-
powiedź zaburzona jest głownie pod względem pragmatycznym.  

W zespole dezorganizacji zaburzenia konotacji spowodowane są przez za-
burzenie funkcjonowania czołowej części mózgu. Zaburzenia konotacji stano-
wią marker w ocenie stanu zdrowia osób chorujących na schizofrenię i można je 
uznać za objaw, którego występowanie wiąże się z gorszym rokowaniem przebie-
gu choroby. utrzymywanie się lub zanik zaburzeń konotacji może również stano-
wić wskaźnik skuteczności farmakoterapii (Lipski 2019, 2021).
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ZAKOńCZenIe

przywołane w pracy przykłady analizy ukazują niespotykany w takim  
wymiarze i takim charakterze, poza schizofazją, obraz rozpadu języka. można 
śmiało powiedzieć, że zaburzenia spójności wypowiedzi stanowią osiowy ob-
jaw schizofazji, co potwierdzają badania autora tekstu, jak również innych bada-
czy zaburzeń językowych w schizofrenii. na szczególną uwagę zasługują reali-
zacje wypowiedzi anakolutycznych przy zachowanej poprawności składniowej, 
chorujący na schizofrenię bowiem budują zdania gramatycznie poprawne, ale ich  
wypełnienie semantyczne jest nieakceptowalne i niezrozumiałe. ukazuje to wyż-
szość semantyki nad syntaktyką. Rozpad konotacji nie dotyczy wyłącznie nie-
prawidłowych połączeń w bezpośrednim sąsiedztwie wyrazowym na linii wypo-
wiedzenia, ale całej konotacji (składających się na wypowiedź części zdania).  
Zgodnie z ustaleniami n. Chomsky’ego można wyróżnić dwa typy zaburzeń (ko-
notacji – W.L.): zaburzenia subkategoryzacji i zaburzenia selekcji. W schizofrenii 
swoiste są zaburzenia selekcji, co znaczy, że zaburzenia subkategoryzacji w wy-
powiedziach chorych występują, ale w mniejszym natężeniu, co daje się zauwa-
żyć w zachowanym na ogół schemacie składniowym. Zaburzenia konotacji ujaw-
niają się zarówno w związkach składniowych, jak również w szeregach. 

 należy wskazać na dwa typy zaburzeń konotacji:
• w wyniku użycia neosemantyzmu (przybliżenia słownego);
• w wyniku użycia neologizmu idiolektalnego/niesystemowego. 
Opisane zaburzenia konotacji mogą stanowić wskaźnik głębokości rozwo-

ju psychozy, jej charakteru (zgodnie z typologią p.f. Liddle’a) oraz pozytywne-
go działania neuroleptyków na pacjenta. Obniżenie poziomu zaburzeń konota-
cji może świadczyć o poprawie zdrowia psychicznego osoby chorej. uważam, że 
duże natężenie zaburzeń konotacji nie rokuje pozytywnie na proces rekonwale-
scencji chorego.
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