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Jak opracowaæ s³ownik afektonimów?

Abstract: Affectionyms, also described as affectionate nicknames, are nouns such as darling, honey, sugar, or
sweetheart. The paper analyses and compares available source data concerning Polish affectionyms, i.e.
previous publications, web questionnaire results, and love confessions placed on the web. The analysis shows
which affectionyms are most frequent in Polish and how the sex and age of the speaker and the addresee
influence the choice of affectionyms. A large part of the data is first published here. The paper has been
prepared with a lexicographic project in mind, viz. a popular dictionary of endearments.

1. Zamiast wstêpu
Pytanie postawione w tytule tego artyku³u ma charakter nie tylko akademicki, ale
i praktyczny. W maju 2009 roku portale Onet.pl i Sympatia.pl przeprowadzi³y wœród internautów ankietê, w której pyta³y, jak badani zwracaj¹ siê do siebie, gdy chc¹ sobie
okazaæ czu³oœæ. Pomys³odawc¹ i wspó³twórc¹ ankiety by³o Wydawnictwo Naukowe
PWN, które na jej podstawie zamierza³o przygotowaæ niedu¿y s³ownik „czu³ych
s³ówek”, czyli afektonimów. W czasie, gdy powstaje niniejszy artyku³, decyzja o wydaniu s³ownika jeszcze nie zapad³a, wiadomo jednak, ¿e mia³by on z za³o¿enia byæ publikacj¹ popularn¹, a jednoczeœnie rzeteln¹ pod wzglêdem materia³owym i metodologicznym. Na popularnoœæ tego rodzaju publikacji mog¹ oczywiœcie wp³ywaæ ró¿ne
czynniki, niekoniecznie interesuj¹ce dla jêzykoznawcy, np. data wydania (choæby 14 lutego), wyposa¿enie dodatkowe (esej tzw. osoby medialnej), wystrój graficzny, ok³adka
i cena. Pozostawiaj¹c te sprawy na boku, skupimy siê tu na kwestiach metodologicznych: na podstawie jakich danych mo¿na by przygotowaæ s³ownik afektonimów? jaka
jest ich wiarygodnoœæ? jakie dodatkowe badania nale¿a³oby wykonaæ, aby zgromadziæ
dane bardziej wiarygodne?
W szczególnoœci przedstawimy niepublikowane dotychczas wyniki ankiety Onetu
i Sympatii i odniesiemy je do wyników badañ wykonanych wczeœniej. Mimo stosunkowo skromnej liczby respondentów (oko³o dwóch tysiêcy) omawiana ankieta jest najwiêkszym znanym nam badaniem kwestionariuszowym dotycz¹cym afektonimów. Poniewa¿
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zebrano dziêki niej informacje nie tylko o afektonimach u¿ywanych przez internautów,
lecz tak¿e o ich p³ci, wieku i miejscu zamieszkania oraz o p³ci i wieku osób, do których
respondenci zwracaj¹ siê w dany sposób, ankieta pozwala zaobserwowaæ, jaki wp³yw
maj¹ wymienione czynniki na wybór afektonimu.
Ze wzglêdu na dobrze znane ograniczenia ankiety jako metody badawczej wyniki
uzyskane w kwestionariuszu dla internautów skonfrontujemy z badaniem wykonanym
na materiale spontanicznie powstaj¹cych tekstów, mianowicie wyznañ mi³osnych, publikowanych w jednym z portali internetowych. Porównanie tych danych jest o tyle ciekawe, ¿e jedne i drugie pochodz¹ od tej samej grupy u¿ytkowników Internetu –
m³odych ludzi w wieku od kilkunastu do zazwyczaj trzydziestu paru lat.
Choæ niniejszy artyku³ jest pisany z perspektywy leksykografii, z myœl¹ o konkretnym projekcie s³ownikowym, mo¿e byæ interesuj¹cy nie tylko dla leksykografów oraz
lingwistów, ale tak¿e dla kulturoznawców, psychologów i socjologów. Mowa w nim
o wyrazach u¿ywanych dla okazania czu³oœci, poœrednio jednak te¿ o intymnych
relacjach ³¹cz¹cych ludzi i wyra¿anych w jêzyku. Poniewa¿ w sposobie mówienia
o tych relacjach odzwierciedla siê kultura danej spo³ecznoœci, afektonimy powinny byæ
szczególnie interesuj¹ce dla etnolingwistów, zainteresowanych zwi¹zkami miêdzy
jêzykiem a kultur¹. By jednak zainteresowania mog³y zaowocowaæ wa¿kimi ustaleniami, potrzebne s¹ du¿e i wiarygodne zbiory danych empirycznych, które mog³yby byæ
przedmiotem badania. St¹d nacisk po³o¿ony w tym artykule na pozyskanie wiarygodnych danych dotycz¹cych polskich afektonimów.

2. Co wiemy o afektonimach
Obszern¹ charakterystykê afektonimów daj¹ Jacek Perlin i Maria Milewska (2000)
w artykule, który – dziêki swojej dostêpnoœci tak¿e w Internecie i tematyce zajmuj¹cej
nawet laika – jest cytowany lub streszczany tam w wielu miejscach:
Afektonimy to apelatywa wystêpuj¹ce w postaci wyrazów lub zwrotów stosowanych w sytuacjach szczególnej za¿y³oœci, najczêœciej (choæ mo¿e nie wy³¹cznie) w stosunkach miêdzy ma³¿onkami, narzeczonymi,
kochankami oraz w relacji rodzice – dzieci. Afektonimy mieszcz¹ siê w szerszej kategorii przezwisk [...].
Cech¹ charakterystyczn¹ afektonimów, które mo¿na te¿ nazwaæ „przezwiskami intymnymi”, jest to, ¿e
w przeciwieñstwie do przezwisk zwyk³ych funkcjonuj¹ w zasadzie jedynie w relacjach dwuosobowych,
a nie w obrêbie wiêkszej grupy, maj¹ silniejsze nacechowanie emocjonalne (z regu³y pozytywne) oraz s¹
czêsto ma³o stabilne, wrêcz okazjonalne i jednorazowe. (Perlin, Milewska 2000: 165)

W dalszej czêœci tekstu autorzy informuj¹, ¿e afektonimy nie s¹ uniwersalne (nie wystêpuj¹ np. w jêzykach po³udniowo-wschodniej Azji) i ¿e w jêzyku ró¿nych osób spotykane s¹ z ró¿n¹ czêstoœci¹ i w ró¿nym wyborze. Zasadnicza i najciekawsza czêœæ ich artyku³u jest poœwiêcona porównawczej analizie afektonimów polskich, francuskich,
hiszpañskich i niderlandzkich. Dla ka¿dego z porównywanych jêzyków autorzy szkicuj¹c pola semantyczne afektonimów oraz charakteryzuj¹ sposoby tworzenia afektonimów, takie jak zdrabnianie (obecne we wszystkich analizowanych jêzykach), u¿ycie
wo³acza (w polszczyŸnie), reduplikacja (we francuskim) lub wzd³u¿enie koñcowej
spó³g³oski (w niderlandzkim).
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W jêzyku polskim Perlin i Milewska wyodrêbnili 15 pól semantycznych, mianowicie:
1. Nazwy zwierz¹t i ich czêœci cia³a: misiu, niedŸwiadku, kotku [...], pysiu [...], mordko [...].
2. Leksemy o znaczeniu ‘szczêœcie, kochany’: kochanie, szczêœcie, mi³oœci [...].
3. Leksemy o znaczeniu ‘coœ cennego’: z³otko, sreberko, pere³ko [...].
4. Pieszczotliwe nazwy ma³ych dzieci: niuniu, bejbuœ, b¹belku [...].
5. Leksemy o znaczeniu astronomiczno-meteorologicznym: s³oneczko, gwiazdeczko, promyczku.
6. Nazwy z zakresu flory: kwiateczku, ró¿yczko, mimozo [...].
7. Nazwy potraw: cukiereczku, wafelku, lodziku.
8. Nazwy istot mitycznych, postaci z bajek, bohaterów komiksów: anio³eczku, skrzaciku, Gargamelu [...].
9. Nazwy czêœci cia³a: nosku, noniu, cipko [...].
10. Nazwy tytu³ów i godnoœci: królu, królowo, ksiê¿niczko.
11. Nazwy cech psychofizycznych i nazwy nosicieli cech: gruby, spaœlaku, sierœciuchu [...].
12. Nazwy funkcji w rodzinie: matko, mê¿usiu, ¿oneczko [...].
13. Nazwy odnosz¹ce siê do p³ci: babo, babonie, mê¿czyzno [...].
14. Imiona: D¿eki, D¿eksio, Petri [...].
15. Neologizmy i leksemy o etymologii niejasnej: [...] bromba, gingorku, bziubziusiu. (Perlin, Milewska
2000: 166–167)

Wyszczególnili te¿ techniki tworzenia afektonimów polskich i ich charakterystyczne cechy strukturalne. S¹ to: deminutywizacja (czêsto wielostopniowa, np. dzióbdziusiu, pysiaczku), preferencja dla form wo³acza, a tak¿e u¿ycie zaimków dzier¿awczych i innych
przydawek przymiotnych (np. mój, jedyny). W sumie wymienili oko³o 130 afektonimów
polskich. Ich charakterystyka jest jednak dosyæ ogólna, brakuje zw³aszcza danych o frekwencji, a tak¿e przyk³adów d³u¿szych zwrotów o funkcji afektonimów.
Poniewa¿ autorzy informuj¹, ¿e materia³ czerpali nie tylko z badañ w³asnych, ale
i z maszynopisu artyku³u Ewy Wolnicz-Paw³owskiej o przezwiskach intymnych we
wspó³czesnej polszczyŸnie, postanowiliœmy odszukaæ przywo³any artyku³. Ukaza³ siê
on w dwóch czêœciach (Wolnicz-Paw³owska 1997, 1998). Czêœæ pierwsza zawiera listê
blisko 800 nazw pospolitych u³o¿onych alfabetycznie, ze wskazaniem, czy dana nazwa
jest odnoszona do kobiety, do mê¿czyzny czy do osób obydwu p³ci, a tak¿e z odes³aniami do s³owników, które dan¹ nazwê zanotowa³y. Jest tu te¿ ogólna charakterystyka materia³u wraz z informacj¹ o jego Ÿródle – ankiecie, któr¹ autorka przeprowadzi³a
wœród oko³o 350 studentów (g³ównie studentek) polonistyki w Warszawie, Olsztynie
i Bydgoszczy. Druga czêœæ artyku³u omawia spieszczone nazwy w³asne, ponadto zaœ
przynosi szczegó³ow¹ charakterystykê technik derywacyjnych oraz wykaz leksemów
b¹dŸ rdzeni szczególnie czêsto u¿ywanych jako podstawa derywacji afektonimów.
Autorka u¿ywa w³asnej terminologii (afektonimami nazywa tylko nazwy w³asne,
pospolite okreœlaj¹c jako affectiva), jej praca jest bogatsza materia³owo i szczegó³owsza
w warstwie interpretacyjnej ni¿ artyku³ Perlina i Milewskiej, ma jednak tê sam¹ wadê:
z kilkoma wyj¹tkami brak w niej informacji o wzglêdnej czêstoœci zanotowanych zwrotów,
co nie pozwala oddzieliæ nazw skonwencjonalizowanych od rzadkich i doraŸnych.
Afektonimy tworz¹ oczywiœcie zbiór otwarty, ³atwo powiêkszany doraŸnie w celach
ekspresywnych. Co wiêcej, ró¿ne osoby z ró¿n¹ czêstoœci¹ pos³uguj¹ siê afektonimami
i mog¹ u¿ywaæ ró¿nych afektonimów zale¿nie od czynników, których mo¿emy siê tylko
domyœlaæ, np. p³ci, wieku i wykszta³cenia. Z punktu widzenia leksykografa zarówno
otwartoœæ, jak i du¿e zró¿nicowanie afektonimów wœród u¿ytkowników jêzyka stano-
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wi¹ problem. Aby zgromadziæ zasób afektonimów odpowiedni dla celów s³ownika, potrzeba bardziej wiarygodnych danych ni¿ zawarte w cytowanych wy¿ej pracach.

3. Ankieta Onetu i Sympatii
Przynajmniej czêœæ brakuj¹cych danych przynios³a ankieta przeprowadzona miêdzy
5 a 20 maja 2009 roku w popularnym portalu informacyjnym Onet.pl oraz w nale¿¹cym
do tej samej grupy kapita³owej portalu randkowym Sympatia.pl. Zaproszenie do niej zaczyna³o siê nastêpuj¹co: „Droga Internautko! Drogi Internauto! Chcielibyœmy dowiedzieæ siê, jak Polacy zwracaj¹ siê do siebie, gdy chc¹ sobie okazaæ czu³oœæ”. Oprócz
miejsca na wpisanie „czu³ych s³ówek” (dowolnie licznych, rekordzista wpisa³ ich a¿ 16)
ankieta zawiera³a rubryki, w których internauci mieli podaæ swoj¹ p³eæ i swój wiek, p³eæ
i wiek swojej sympatii oraz informacje o miejscu swojego zamieszkania.
Trzystronicowa ankieta wyœwietla³a siê losowo, otworzy³y j¹ 2402 osoby, w tym
1358 kobiet i 1044 mê¿czyzn. A¿ 735 osób poprzesta³o jednak na podaniu danych personalnych, byæ mo¿e w przekonaniu, ¿e do rubryki przeznaczonej na wpisanie „czu³ych
s³ówek” bêdzie mo¿na wróciæ. Niestety, konstrukcja ankiety na to nie pozwala³a: dane
personalne by³y obowi¹zkowe, afektonimy – fakultatywne, a po opuszczeniu strony
z rubryk¹ przeznaczon¹ na afektonimy nie by³o ju¿ mo¿liwoœci powrotu do niej w celu
uzupe³nienia brakuj¹cych danych.
W rezultacie afektonimy nades³a³o 1667 osób. Po odliczeniu odpowiedzi niezgodnych z intencj¹ organizatorów – 60 odpowiedzi „nie na temat”1, 14 zawieraj¹cych wulgaryzmy, 153 zdrobnieñ imion oraz 4 odpowiedzi predykatywnych, a nie nominalnych2
– zarejestrowano 3259 „czu³ych s³ówek” z kategorii nazw pospolitych. Z nich po odliczeniu powtórzeñ da³o siê wyodrêbniæ ponad 600 afektonimów reprezentuj¹cych 304
rodziny s³owotwórcze.
Nades³ane odpowiedzi maj¹ formê rzeczowników, rzadziej zsubstantywizowanych
przymiotników (np. kochany, maleñka, mi³y, najdro¿sza), fraz rzeczownikowych (np.
mój mê¿czyzno, szczêœcie Ty moje) lub przymiotnikowych (np. moja droga). W zdecydowanej wiêkszoœci rzeczowniki wystêpuj¹ w wo³aczu (niekiedy synkretycznym z mianownikiem), mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e przypadek ten jest dla afektonimów typowy.
Dodajmy, ¿e ankieta nie dawa³a ¿adnych wskazówek co do wyboru po¿¹danych zwrotów wyra¿aj¹cych czu³oœæ. To, ¿e nades³ano 153 zdrobnienia imion, ¿e wœród odpowiedzi niewulgarnych i „na temat” wystêpuj¹ niemal wy³¹cznie rzeczowniki i urzeczownikowione przymiotniki oraz frazy rzeczownikowe i przymiotnikowe, to wreszcie, ¿e
zdecydowana wiêkszoœæ z nich ma formê wo³acza, dowodzi, ¿e pojêcie afektonimów,
czyli potocznie „czu³ych s³ówek” (nb. ¿adna z tych nazw nie pad³a w ankiecie), ma
w intuicji przeciêtnego Polaka doœæ wyraŸny korelat.
1

Wypowiedzi kwalifikowane w taki sposób przewa¿nie dotyczy³y okazywania uczuæ, ale nie zawiera³y
afektonimów, np. Dajê buziaka, Nie okazujê czu³oœci, Nie mam dziewczyny.
2

By³y to: ej, proszê Pana, kocham Ciê, bardzo Ciê lubiê.
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Wyniki ankiety zaraz po jej zakoñczeniu zosta³y omówione w popularnej formie na
stronach Sympatii (Bañko 2009). Poni¿ej analizujemy je dok³adniej, bior¹c pod uwagê
frekwencjê afektonimów oraz dane o respondentach i ich sympatiach3.
Zanim przejdziemy do szczegó³ów, nale¿y zaznaczyæ, ¿e w badaniach ankietowych
dane pozyskane od respondentów rutynowo poddaje siê normalizacji. Na przyk³ad
poprawia siê b³êdy ortograficzne, w przeciwnym razie bowiem ta sama odpowiedŸ
by³aby traktowana ró¿nie, zale¿nie od pisowni, i statystyki nie odzwierciedla³yby jej
faktycznej czêstoœci. Czêsto uto¿samia siê odpowiedzi synonimiczne, gdy¿ w wielu
badaniach jest obojêtne, czy ktoœ swoj¹ opiniê wyrazi takimi czy innymi s³owami.
Analitycy Onetu, opracowuj¹c wyniki ankiety w sprawie „czu³ych s³ówek”, byli
œwiadomi koniecznoœci abstrahowania od ró¿nic nieistotnych, ale mylnie ocenili to, co
dla lingwisty mo¿e byæ istotne. Po³¹czyli bowiem w jedn¹ kategoriê wyrazy z tej samej
rodziny s³owotwórczej, tak ¿e np. s³owo kotku reprezentuje w wynikach ankiety nie
tylko samo siebie, ale te¿ s³owa koteczku, koteczko, kotuœ, kotusiu i in., a jego
frekwencja jest sum¹ u¿yæ tych s³ów. Decyzja ta okaza³a siê pod pewnym wzglêdem
korzystna, gdy¿ dziêki niej mo¿na siê ³atwo zorientowaæ, jakie pojêcia s¹ werbalizowane w funkcji afektonimów. Pod innymi wzglêdami jednak scalenie rodzin wyrazowych
utrudnia interpretacjê wyników ankiety i porównanie ich z wynikami innych badañ.
Oceniaj¹c statystyki prezentowane dalej w tym artykule, oparte na ankiecie Onetu
i Sympatii, nale¿y pamiêtaæ, ¿e dotycz¹ one rodzin wyrazowych, a nie poszczególnych
s³ów ani nawet leksemów4.

3.1. Afektonimy wed³ug frekwencji
Skutkiem normalizacji danych jest przede wszystkim znaczna koncentracja wyników. Od 2402 osób, które wziê³y udzia³ w ankiecie Onetu i Sympatii, otrzymano tylko
304 afektonimy apelatywne, podczas gdy w badaniu Wolnicz-Paw³owskiej oko³o 350
respondentów dostarczy³o ponad 900 nazw, w tym oko³o 800 apelatywów. Zapewne
studenci polonistyki, ankietowani przez Wolnicz-Paw³owsk¹, mieli bogatsze s³ownictwo od przeciêtnego internauty, ró¿nica jednak wynika przede wszystkim st¹d, ¿e stosunkowo du¿a liczba uczestników ankiety Onetu i Sympatii, jak informowaliœmy wy¿ej,
nie nades³a³a afektonimów, oraz st¹d, ¿e w wynikach scalono rodziny s³owotwórcze.
Mimo znacznej koncentracji widoczne jest te¿ rozproszenie wyników, typowe dla
badañ ankietowych, w których zbiór odpowiedzi jest otwarty: wœród 304 afektonimów
tylko 114 zg³oszono wiêcej ni¿ raz. Najczêœciej – z du¿¹ przewag¹ nad pozosta³ymi –
3
Wyniki liczbowe w pracy Kwiatuszku czy stara ruro? Jak Polacy okazuj¹ sobie czu³oœæ? (Bañko 2009)
ró¿ni¹ siê od podanych w niniejszym artykule, poniewa¿ oparte by³y na niepe³nych danych ankiety (przys³anych omy³kowo przez Onet, a nastêpnie uzupe³nionych).
4
Korzystaj¹c z surowych danych ankiety, udostêpnionych przez Onet, pogrupowaliœmy na w³asn¹ rêkê
afektonimy w gniazda s³owotwórcze, aby siê przekonaæ, czy wyniki bêd¹ zbie¿ne ze statystykami Onetu.
Okaza³o siê, ¿e ró¿nice s¹ bardzo drobne i nie zmieniaj¹ ca³oœciowego obrazu. Jedyne wiêksze przeoczenie,
jakie spostrzegliœmy w zestawieniach Onetu, dotyczy afektonimu kiciu, który wraz z pokrewnymi leksemami
ma w ankiecie kilkanaœcie wyst¹pieñ. Przy okazji zmieniliœmy nazwy niektórych gniazd, zgodnie z zasad¹,
aby nazw¹ gniazda by³ zawsze jego najczêstszy element. Zmiany te zosta³y uwzglêdnione w wynikach ankiety prezentowanych w tym artykule.
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nadsy³ano formê kochanie, która wyst¹pi³a a¿ 823 razy, co stanowi 25% wszystkich
nades³anych apelatywów (nb. forma ta dominuje te¿ w badaniu Wolnicz-Paw³owskiej
i ma w nim podobny udzia³). Afektonimów, które w ankiecie Onetu i Sympatii stanowi¹
co najmniej 1% odpowiedzi, jest tylko 10 (zob. tab. 1). Wyniki procentowe podajemy
w odniesieniu do 3259 zwrotów, które pozosta³y po wyeliminowaniu odpowiedzi „nie
na temat”, wulgaryzmów, zdrobnieñ imion oraz zwrotów predykatywnych.
Tabela 1. Najczêstsze afektonimy polskie
Ranga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Afektonim
kochanie
misiu
kotku
skarbie
s³oneczko
myszko
dziubku
¿abko
serduszko
tygrysku

Liczba odpowiedzi

Procent odpowiedzi

823
391
364
324
303
73
63
45
44
33

25,0
12,0
11,2
9,9
9,3
2,2
1,9
1,4
1,4
1,0

ród³o: ankieta Onetu i Sympatii.

Piêæ pierwszych afektonimów wymienionych w tabeli wyraŸnie góruje nad pozosta³ymi. Ich ³¹czna frekwencja to 2205, co stanowi 68% z liczby 3259 nades³anych odpowiedzi. Podobne rozk³ady nie s¹ rzadkoœci¹ w dziedzinie zjawisk spo³ecznych, bardzo czêsto bowiem lwia czêœæ przypada niewielu zwyciêzcom, podczas gdy o wiele
wiêksza liczba pokonanych musi podzieliæ miêdzy siebie czêœæ znacznie mniejsz¹. Tu
jednak efekt koncentracji wyników jest wzmocniony tym, ¿e np. statystyka podana dla
zwrotu misiu obejmuje te¿ zwroty misiaczku, misiaku, misiuniu i in., nale¿¹ce do tej samej rodziny s³owotwórczej, i ¿e to samo dotyczy nastêpnych zwrotów ujêtych w tabeli.
Warto podkreœliæ, ¿e przewodz¹cy stawce zwrot kochanie reprezentuje w tym zestawieniu sam siebie, co jeszcze bardziej wskazuje na jego przewagê pod wzglêdem frekwencji, i tak widoczn¹ w tabeli.
Po tygrysku, który zamyka pierwsz¹ dziesi¹tkê najczêstszych zwrotów, id¹ kolejno:
pysiu, rybko, anio³ku, kochany, maleñka, kwiatuszku, robaczku, maj¹ce od 32 do 21
wyst¹pieñ. Od 20 do 11 wyst¹pieñ maj¹ m.in. cukiereczku, kiciu, pere³ko, piêknoœci,
szczêœcie Ty moje. Od 10 do 2 wyst¹pieñ maj¹ np. kruszynko, laleczko, mê¿usiu, p¹czusiu, pszczó³ko, œlicznotko, z³otko, ¿oneczko. Obserwacje te nale¿y traktowaæ z ostro¿noœci¹, pamiêtaj¹c, ¿e dotycz¹ one rodzin wyrazowych, a nie form ani leksemów.
Wœród afektonimów o frekwencji 2–3 trafiaj¹ siê ma³o znane, byæ mo¿e utworzone
dla ¿artu przez internautów, np. borsuku, nosku, szmatko. Wœród afektonimów jednostkowych, których jest 190 na 304 nades³ane zwroty, nazwy niekonwencjonalne stanowi¹
ju¿ wiêkszoœæ, np. firanko, Fiœku, myszonku, psitko, têsknotku. Wydaje siê, ¿e liczba odpowiedzi w ankiecie by³a wystarczaj¹co du¿a, skoro na podstawie samej frekwencji
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mo¿na z dobrym przybli¿eniem oddzieliæ zwroty konwencjonalne od nazw familijnych
i indywidualizmów.
Reasumuj¹c, za najwiêkszy plus ankiety Onetu i Sympatii mo¿na uznaæ dane o frekwencji afektonimów, a w³aœciwie rodzin wyrazowych afektonimów, wiarygodne w stosunku do najczêstszych zwrotów. Interesuj¹ce s¹ tak¿e zale¿noœci miêdzy wyborem afektonimu a p³ci¹ i wiekiem respondentów oraz ich sympatii, które omówimy ni¿ej. Wczeœniej jednak scharakteryzujemy zebrany materia³ pod wzglêdem jakoœciowym.

3.2. Rodzaje afektonimów
Przewa¿aj¹ nazwy o pozytywnym nacechowaniu emocjonalnym lub neutralne.
Wœród 114 nazw o frekwencji ponadjednostkowej ponad po³owê stanowi¹ zdrobnienia
i spieszczenia, np. kotku, mê¿usiu, pere³ko, serduszko, maleñka. Tak¿e wœród nazw jednostkowych, zwykle niekonwencjonalnych, wiele jest takich, które ze wzglêdu na swoj¹
budowê, zw³aszcza deminutywne -k- i obecnoœæ fonemów œrodkowojêzykowych, daj¹
siê zakwalifikowaæ jako zdrobnienia lub spieszczenia, np. cipciu, dziamdziuniu, miniu,
myszonku, pysiu, pysiakolaczku. O tym, ¿e stereotypowy afektonim jest zdrobnieniem,
œwiadczy dodatkowo liczba 153 zdrobnieñ imion. W ankiecie wyst¹pi³y nieliczne konwencjonalne zgrubienia (np. mrówa, blondyna), nazw nie bêd¹cych ani zdrobnieniem
(wzglêdnie spieszczeniem), ani zgrubieniem jest jednak kilkadziesi¹t, np. kochanie, kochany, piêknoœci, skarbie, stary. Co wiêcej, zdarzaj¹ siê okreœlenia, które trudno uznaæ
za pieszczotliwe, np. debilu, ga³ganie, ³obuzie, parchu, ³ajzo, mendo, babo, a nawet stara ruro. Niemal wszystkie nazwy pejoratywne maj¹ jednak frekwencjê jednostkow¹, co
pozwala przypuszczaæ, ¿e przynajmniej czêœæ z nich zosta³a nades³ana przez osoby, które uzna³y ankietê za okazjê do ¿artów lub wy³adowania negatywnych emocji.
Przyjrzenie siê zgromadzonym afektonimom pod k¹tem ich znaczenia ujawnia kilka
charakterystycznych grup. Najliczniejsz¹ tworz¹ afektonimy odzwierzêce, których zanotowano ponad 40 (np. misiu, kotku, myszko, tygrysku, ale tak¿e robaczku). Mniej licznie wyst¹pi³y okreœlenia utworzone od nazw roœlin lub ich czêœci (np. kwiatuszku,
p¹czusiu, stokroteczko), od nazw potraw i s³odyczy (np. cukiereczku, czekoladko, klusiu, piero¿ku, pyzo), od nazw czêœci cia³a (np. brzusiu, cipciu, nosku, pysiu, serduszko)
i od nazw pokrewieñstwa (np. mê¿usiu, synu, tatuœ, ¿oneczko). Jeszcze mniej liczne s¹
nazwy, by tak rzec, jubilerskie (np. pere³ko, skarbie, z³otko) i astronomiczne (np. gwiazdeczko, s³oneczko).
Nied³ugie, ale wyraŸne serie tworz¹ ponadto okreœlenia wyra¿aj¹ce mi³oœæ (np. kochanie, kochany, kochasiu, najdro¿sza) i tkliwy stosunek do adresata, przejawiaj¹cy siê
w odnoszeniu siê do niego jak do dziecka (np. bobasku, dzieciaku, kruszynko, maleñka,
szkrabie). W niektórych nazwach ewokuje siê œwiat jak z bajki (np. czarodzieju, ksiê¿niczko,
smerfiku), zwraca uwagê na urodê adresata (pojmowan¹ doœæ subiektywnie, por. piêknoœci oraz brzydalu, grubasku, paskudo), podkreœla bliskoœæ fizycznych relacji (np. pieszczoszku, przytulasek) oraz intymnoœæ mi³oœci jako takiej, bêd¹cej rzecz¹ bardzo osobist¹,
wrêcz prywatn¹ (np. laseczko moja, mój ch³opczyku, mój lwie, szczêœcie ty moje).
Zastanawiaj¹ce s¹ relacje miêdzy osobami, które mówi¹c do siebie, u¿ywaj¹ s³ów
nieprzyjaznych. Byæ mo¿e niektóre takie s³owa wyra¿aj¹ wbrew pozorom sympatiê
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(g³upku mój, ³ajzo), inne mog¹ wynikaæ ze swoistej gry jêzykowej, z chêci unikniêcia
zwrotów zbyt cukierkowych (brzydalu, paskudo), jeszcze inne mog¹ œwiadczyæ o uczuciowej dewiacji (parchu, zdziro). Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e niektóre osoby podesz³y do ankiet zapewne ¿artobliwie albo odpowiada³y w z³ej woli, aby wyraziæ negatywne emocje (jak wspomniano, kilkanaœcie osób w odpowiedzi na ankietê Onetu
i Sympatii przys³a³o wulgaryzmy).
Niemal ca³y zebrany materia³ daje siê dobrze podzieliæ na pola semantyczne, które
wyodrêbnili Perlin i Milewska – w ich zestawieniu brakuje chyba tylko grupy nazw
oznaczaj¹cych coœ ma³ego i delikatnego, niekoniecznie dziecko, por. obecne w ankiecie
zwroty kruszynko, kropeczko, okruszku. Wyniki ankiety potwierdzaj¹ te¿ s³usznoœæ charakterystyk strukturalnych dokonanych w przywo³anych wy¿ej pracach, w szczególnoœci preferencjê dla form wo³acza i bardzo czêst¹ deminutywizacjê. Wyniki ankiety s¹
zgodne ze spostrze¿eniem Perlina i Milewskiej, ¿e najwiêksz¹ grupê semantyczn¹ afektonimów tworz¹ w polszczyŸnie nazwy odzwierzêce i ¿e najczêstszym afektonimem
w tej grupie jest misiu (zob. tab. 1). Ankieta potwierdza te¿ obserwacje Wolnicz-Paw³owskiej, ¿e najczêstszym afektonimem w polszczyŸnie jest kochanie.
Warto pamiêtaæ, ¿e Sympatia jest portalem randkowym, a wiêc kontekst, w jakim jej
czytelnicy byli zapraszani do wype³nienia ankiety, sugerowa³ im, ¿e oczekiwane s¹
zwroty typowe dla relacji romantycznych lub wrêcz erotycznych, a nie rodzinnych czy
rodzicielskich. Tym bardziej godna podkreœlenia jest zgodnoœæ wyników ankiety Onetu
i Sympatii z wynikami z wczeœniej omawianych prac. Œwiadczy ona chyba o tym, ¿e
prototypowy (w rozumieniu lingwistyki kognitywnej) afektonim jest raczej zwrotem do
kochanka lub kochanki, mê¿a lub ¿ony albo partnera w nieformalnym zwi¹zku ni¿ do
przyjaciela lub przyjació³ki, matki, ojca lub dziecka.

3.3. Afektonimy a p³eæ nadawcy i adresata
Spoœród 3259 afektonimów nades³anych przez internautów 2058 nazw przys³a³y kobiety, 1201 – mê¿czyŸni. Co wiêcej, kobiety okaza³y siê bardziej twórcze od mê¿czyzn:
przeciêtnie jedna uczestniczka ankiety zg³asza³a 1,52 afektonimu, a przeciêtny uczestnik tylko 1,15. Przewaga kobiet nie dziwi: t³umaczyæ j¹ trzeba nie tyle wiêksz¹ uczuciowoœci¹ przypisywan¹ stereotypowej kobiecie, ile wiêksz¹ aktywnoœci¹ kobiet w badaniach ankietowych, przynajmniej tych dotycz¹cych jêzyka5. W zgodzie ze stereotypem
p³ci wulgaryzmy czterokrotnie czêœciej wyst¹pi³y w ankietach mê¿czyzn, a odpowiedzi
nie na temat – dwukrotnie czêœciej w ankietach kobiet.
Porównanie afektonimów najczêœciej wymienianych przez kobiety z afektonimami
najczêœciej wymienianymi przez mê¿czyzn ujawnia znacz¹ce ró¿nice (zob. tab. 2 i 3).
Wprawdzie obie p³cie najchêtniej siêgaj¹ po afektonim kochanie, który wybiera mniej
5
Na przyk³ad w Narodowym Teœcie z Jêzyka Polskiego, jakie Wydawnictwo Naukowe PWN przeprowadzi³o w internecie w dniach 19–22 kwietnia 2009 roku, kobiety stanowi³y 70% uczestników, którzy wype³nili
ankietê personaln¹, i prawdopodonie taki sam odsetek uczestników testu w ogóle, zob. www.akademiajezykapolskiego.pl/index.php/narodowy-test-z-jezyka-polskiego. Wyniki kobiet i mê¿czyzn w teœcie by³y jednak
podobne: liczbê punktów wy¿sz¹ od œredniej otrzyma³o 74% kobiet i 73% mê¿czyzn, przy czym œrednia to
zaledwie 23 punkty na 40 mo¿liwych, czyli 58% wyniku maksymalnego.
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wiêcej ten sam odsetek kobiet, co mê¿czyzn, ju¿ jednak drugi w ankietach kobiet zwrot
misiu jest w ankietach mê¿czyzn dopiero pi¹ty, a jego odsetek w odpowiedziach kobiet
jest przesz³o dwa razy wiêkszy ni¿ w odpowiedziach mê¿czyzn. Mê¿czyŸni za to dwa
razy czêœciej od kobiet pos³uguj¹ siê afektonimem myszko. Poza tym kobiety du¿o czêœciej mówi¹ do swoich partnerów tygrysku ni¿ na odwrót, a mê¿czyŸni du¿o czêœciej do
swoich partnerek zwracaj¹ siê kwiatuszku ni¿ kobiety do mê¿czyzn. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, ¿e mê¿czyŸni chêtnie mówi¹ do swoich sympatii maleñka, natomiast kobiety nie
rewan¿uj¹ siê im zwrotem maleñki. Kilka uczestniczek ankiety mówi za to do swoich
sympatii malutka.
Ostatni przyk³ad uœwiadamia, ¿e lista rankingowa afektonimów wymienianych przez
kobiety nie musi byæ identyczna z list¹ afektonimów odnoszonych do mê¿czyzn ani te¿
lista afektonimów wymienianych przez mê¿czyzn nie musi byæ identyczna z list¹ afektonimów odnoszonych do kobiet. Drobne ró¿nice s¹ rzeczywiœci widoczne, przy czym
ich Ÿród³em nie musz¹ byæ wcale zwi¹zki homoseksualne – czêœæ respondentów mog³a
przecie¿ nades³aæ zwroty odnoszone do przyjació³ lub cz³onków rodziny tej samej p³ci.
W tej sytuacji godne uwagi s¹ nie ró¿nice miêdzy wymienionymi listami, ale podobieñstwa, œwiadcz¹ce o tym, ¿e respondenci przewa¿nie wymieniali afektonimy, których
u¿ywaj¹ w zwrotach do osób p³ci przeciwnej. Obserwacja ta zdaje siê potwierdzaæ, ¿e
prototypowy afektonim funkcjonuje w relacjach romantycznych lub erotycznych, a nie
przyjacielskich czy rodzinnych.
Ze wzglêdu na znacz¹ce podobieñstwo listy afektonimów u¿ywanych przez kobiety
(odpowiednio: przez mê¿czyzn) do listy afektonimów odnoszonych do mê¿czyzn
(odpowiednio: do kobiet) ograniczymy siê do przedstawienia afektonimów w podziale
na ankiety ¿eñskie i mêskie, a wiêc u¿ywanych – odpowiednio – przez kobiety i przez
mê¿czyzn (zob. tab. 2 i 3). Wyniki procentowe podajemy, jak poprzednio, w odniesieniu do afektonimów apelatywnych, czyli 2058 pochodz¹cych od kobiet i 1201
nades³anych przez mê¿czyzn. Jak to by³o poprzednio, uwzglêdniamy wy³¹cznie
afektonimy, których udzia³ w odpowiedziach – odpowiednio: kobiet i mê¿czyzn –
wyniós³ co najmniej 1%. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dane w tabelach odnosz¹ siê do rodzin
wyrazowych, a nie form ani leksemów.
Tabela 2. Najczêstsze afektonimy w ankietach kobiet
Ranga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Afektonim
kochanie
misiu
kotku
skarbie
s³oneczko
dziubku
myszko
tygrysku
serduszko
pysiu
¿abko

ród³o: ankieta Onetu i Sympatii.

Liczba odpowiedzi

Procent odpowiedzi

540
315
223
220
180
42
35
27
26
22
21

26,2
15,3
10,8
10,7
8,8
2,0
1,7
1,3
1,3
1,1
1,0
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Tabela 3. Najczêstsze afektonimy w ankietach mê¿czyzn
Ranga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Afektonim
kochanie
kotku
s³oneczko
skarbie
misiu
myszko
¿abko
dziubku
kwiatuszku
maleñka
serduszko
rybko

Liczba odpowiedzi

Procent odpowiedzi

283
141
123
104
76
38
24
21
21
19
18
17

23,6
11,7
10,2
8,7
6,3
3,2
2,0
1,8
1,8
1,6
1,5
1,4

ród³o: ankieta Onetu i Sympatii.

Niewiele wyst¹pi³o w ankiecie nazw samym swoim kszta³tem wskazuj¹cych, do której p³ci s¹ adresowane (np. kochany, ksiê¿niczko, ¿oneczko, a z drugiej strony królewiczu, mê¿usiu, mój ch³opczyku, stary). W wypadku pozosta³ych nazw frekwencja czasem
ujawnia p³eæ typowego adresata (np. zwroty cipciu, kruszynko, kwiatuszku, myszko,
pere³ko, piêknoœci, rybko s¹ przeznaczone przede wszystkim dla kobiet, a misiu, robaczku, tygrysku i ¿uczku g³ównie dla mê¿czyzn), zazwyczaj jednak liczba wyst¹pieñ w ankiecie Onetu i Sympatii jest ma³a i nie pozwala na takie uogólnienia. Systematyczne informacje o adresacie afektonimów podaje Wolnicz-Paw³owska (1997), ale ich moc
dowodowa jest s³aba, gdy¿ autorka bardzo rzadko informuje, ile razy zanotowa³a dany
afektonim. Niemniej jednak tam, gdzie podaje dane liczbowe (np. dla afektonimów kochanie, kotku, kwiatuszku, myszko, misiu, rybko), s¹ one zgodne z wynikami ankiety
Onetu i Sympatii.

3.4. Afektonimy a wiek nadawcy i adresata
Wiek badanych i ich sympatii podzielono na szeœæ kategorii i ka¿dej z nich
przypisano liczbê nades³anych afektonimów – osobno wed³ug nadawców i wed³ug adresatów (zob. tab. 4). Okaza³o siê, ¿e najmniej afektonimów przys³ali najm³odsi i najstarsi
internauci, najwiêcej zaœ osoby maj¹ce od kilkunastu do trzydziestu kilku lat. Rozk³ad
taki daje siê t³umaczyæ ró¿nie. Byæ mo¿e najm³odsi znaj¹ jeszcze niewiele s³ów, nieco
starsi zaspokajaj¹ swoje potrzeby emocjonalne, u¿ywaj¹c okreœleñ zró¿nicowanych
i czêsto wymyœlnych, a najstarsi, który ju¿ takich potrzeb nie czuj¹, poprzestaj¹ na
u¿yciu mniejszej liczby afektonimów. Niew¹tpliwie jednak w tabeli 4 odzwierciedla siê
nie tylko ró¿ny stopieñ nasycenia afektonimami jêzyka ró¿nych pokoleñ, ale i to, ¿e
ró¿na by³a liczba respondentów ankiety w ró¿nych grupach wiekowych (ponad po³owa
z nich mia³a od 15 do 34 lat). Jakkolwiek jest, warto zwróciæ uwagê, ¿e liczby
dotycz¹ce nadawców i liczby dotycz¹ce adresatów s¹ w poszczególnych przedzia³ach
bardzo podobne. Wynika to st¹d, ¿e za pomoc¹ afektonimu nadawca zwykle okazuje
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czu³oœæ osobie, z któr¹ jest zwi¹zany wiêzi¹ romantyczn¹ lub erotyczn¹, taka osoba zaœ
jest przewa¿nie w podobnym wieku, co on.
Tabela 4. Afektonimy a wiek nadawców i odbiorców
Wiek nadawcy lub adresata

Liczba odpowiedzi od nadawców
w danym wieku

Liczba odpowiedzi dotycz¹cych
adresatów w danym wieku

167
1259
937
466
284
146

123
1170
1051
493
267
155

mniej ni¿ 15 lat
15–24 lat
25–34 lat
35–44 lat
45–54 lat
55 lat i wiêcej
ród³o: ankieta Onetu i Sympatii.

Ankieta pokaza³a te¿, ¿e najczêstsze polskie afektonimy: kochanie, misiu, kotku,
skarbie, s³oneczko (por. tab. 1) pozostaj¹ najczêstsze we wszystkich grupach wiekowych, pozostawiaj¹c za sob¹ daleko inne zwroty. Bez wzglêdu na wiek nadawców i adresatów na czele listy frekwencyjnej znajduje siê uniwersalne kochanie – niezale¿ne nie
tylko od wieku, ale i od p³ci.

3.5. Afektonimy a miejsce zamieszkania nadawcy
Respondenci informowali o miejscu swojego zamieszkania przez wskazanie województwa i wielkoœci miejscowoœci (jednej z kilku wed³ug przygotowanej listy). Z danych
tych wiêcej wynika dla portali, które zorganizowa³y ankietê, ni¿ dla analizy afektonimów. Niemniej jednak warto zanotowaæ, ¿e najczêstsze polskie afektonimy, a œciœlej rodziny afaktonimów: kochanie, misiu, kotku, skarbie, s³oneczko wystêpuj¹ na piêciu czo³owych miejscach zarówno w ankietach respondentów z miasta, jak i w ankietach respondentów ze wsi, przy czym pierwsze miejsce i w mieœcie, i na wsi, z du¿¹ przewag¹ nad
pozosta³ymi, zajmuje afektonim kochanie.

4. Inne Ÿród³a afektonimów
Wady ankiet jako metody badawczej s¹ dobrze znane. Przede wszystkim twórcy ankiety nie wiedz¹, czy respondenci rozumiej¹ jej polecenia zgodnie z ich intencj¹ i czy
wszyscy je rozumiej¹ tak samo. W szczególnoœci ankieterzy nie otrzymuj¹ sygna³ów
zwrotnych od respondentów, które by pozwoli³y skorygowaæ ich nastawienie, wyjaœniæ
lepiej cel ankiety, sens poszczególnych pytañ itp. Ze wzglêdu na wymienione tu w¹tpliwoœci sumowanie wyników omawianej tu ankiety, zw³aszcza ¿e przeprowadzana by³a
w ró¿nych miejscach i z ró¿nymi respondentami, jest ryzykowne. Najwa¿niejsze jednak, ¿e ankieta nie informuje o tym, jak respondenci naprawdê zachowaliby siê w okreœlonych warunkach (np. jakich afektonimów by u¿ywali), lecz tylko o tym, jak wyobra¿aj¹ sobie swoje zachowanie.
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Alternatyw¹ dla badañ ankietowych nad jêzykiem mo¿e byæ studiowanie s³owników.
Aby przekonaæ siê, jak afektonimy zosta³y opracowane w Uniwersalnym s³owniku jêzyka polskiego PWN (USJP), przeprowadziliœmy kwerendê w jego bazie danych dostêpnej w wydawnictwie. Przedmiotem kwerendy by³y przede wszystkim artyku³y has³owe
zawieraj¹ce kwalifikator pieszcz. ‘pieszczotliwe’. Artyku³ów takich jest 433, ale wiêkszoœæ nie odnosi siê do afektonimów, lecz ró¿nych zdrobnieñ i hipokorystyków rzeczownikowych (np. brzuszek, buziaczek, chateñka, gardzio³ek, koraliczek) oraz przymiotnikowych (np. bialuchny, czyœciuteñki, lekusi). W funkcji afektonimów stosunkowo
licznie wystêpuj¹ tu tylko nazwy pokrewieñstwa (np. babcia, babunia, babusia, wujaszek, wujcio) i nazwy, które mo¿na kierowaæ do ma³ych dzieci (np. bobasek, brudasek,
dzidzia, golasek, pieszczoszek). Z dziesiêciu najczêstszych afektonimów zarejestrowanych w ankiecie Sympatii i Onetu (zob. tab. 1) w USJP kwalifikator pieszcz. maj¹ tylko
kochanie, miœ, kotek, skarb i serduszko, o rangach, odpowiednio, 1, 2, 3, 4 i 9. Do listy
tej mo¿na by dodaæ jeszcze s³oneczko, przy którym USJP nie podaje wprawdzie kwalifikatora pieszczotliwoœci, ale odsy³a do oznaczonego takim kwalifikatorem znaczenia
w haœle s³oñce. Pozosta³e wyrazy z tabeli 1 albo w ogóle nie wystêpuj¹ w USJP, albo s¹
opisane tak, ¿e nie wiadomo, czy siê ich u¿ywa jako afektonimów.
Niedostatki w opisie afektonimów w USJP s¹ dwojakie. Niektóre afektonimy opisano tak, jak gdyby by³y u¿ywane tylko w referencji nieosobowej (por. has³a kituœ, kwiatuszek, pysio). Inne zaœ wprawdzie odniesiono do osób, ale nie wyjaœniono, czy s¹ u¿ywane w funkcji adresatywnej (najproœciej by³oby podawaæ przyk³ady w wo³aczu, ale
USJP rzadko korzysta z tej mo¿liwoœci). W rezultacie trudno nawet powiedzieæ, ile afektonimów wystêpuje wœród 433 hase³ USJP oznaczonych kwalifikatorem pieszcz. Gdyby
ktoœ chcia³ na podstawie USJP sporz¹dziæ, uzupe³niæ lub tylko zweryfikowaæ listê afektonimów, musia³by w³o¿yæ wiele pracy w sprawdzanie, czy s³owa oznaczone w USJP
jako pieszczotliwe rzeczywiœcie funkcjonuj¹ w polszczyŸnie jako afektonimy.
Aby rozszerzyæ pole widzenia, przejrzeliœmy dodatkowo artyku³y has³owe USJP zawieraj¹ce ci¹g liter pieszczotliw w definicji. Ta uzupe³niaj¹ca kwerenda, która przynios³a w efekcie kilkadziesi¹t hase³, ujawni³a pewn¹ liczbê nowych afektonimów z przyk³adami w wo³aczu (por. has³a anio³ek, córeñka, dziecina, go³¹bek), ale nie zmieni³a
istotnie obrazu rzeczy. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jako Ÿród³o afektonimów ten stosunkowo obszerny, kilkutomowy s³ownik polszczyzny, obejmuj¹cy prawie sto tysiêcy
hase³, ma ograniczon¹ przydatnoœæ. Mo¿na go potraktowaæ jako uzupe³niaj¹ce Ÿród³o
afektonimów, ale ich zasadniczej czêœci trzeba szukaæ gdzie indziej.
Sk¹d zatem czerpaæ afektonimy, aby nie poprzestaæ na danych ankietowych? Oczywiœcie z tekstów, teksty bowiem maj¹ tê przewagê nad ankiet¹, ¿e dokumentuj¹ rzeczywiste funkcjonowanie jêzyka, i tê przewagê nad s³ownikiem, ¿e zawieraj¹ informacje,
których leksykograf nie dostrzeg³ lub które œwiadomie pomin¹³. Pierwszym pomys³em
mog³oby byæ skorzystanie z któregoœ z korpusów polszczyzny. Na stronach Narodowego Korpusu Jêzyka Polskiego (NKJP) dostêpna jest wyszukiwarka Poliqarp, pozwalaj¹ca na przeszukiwanie korpusu z wykorzystaniem znaczników morfosyntaktycznych.
U¿yliœmy jej w celu stworzenia listy rzeczowników w wo³aczu liczby pojedynczej. Niestety, mimo kilkakrotnych prób na ró¿nych podkorpusach i z u¿yciem ró¿nych parametrów szukania, wyniki trudno uznaæ za zadowalaj¹ce. S³abe na razie zrównowa¿enia
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NKJP, a zw³aszcza przeci¹¿enie go tekstami prasowymi i tekstami mów sejmowych,
skutkuje nadreprezentacj¹ wo³aczy typu izbo (w kontekœcie Wysoka Izbo), marsza³ku,
ministrze, poœle, premierze, a tak¿e pani i panie, wœród których trudno znaleŸæ afektonimy. Co gorsza, wbudowany w wyszukiwarkê dezambiguator nie dzia³a bezb³êdnie i miesza wo³acze rzeczowników mêskich z synkretycznymi miejscownikami, w ten sposób
powiêkszaj¹c jeszcze informacyjny szum, który utrudnia znalezienie szukanych informacji.
W tej sytuacji nasuwa siê wniosek, by afektonimów szukaæ nie w ogólnych korpusach polszczyzny, lecz w tekstach, w których wyrazy takie wystêpuj¹ szczególnie czêsto. Dobrym Ÿród³em s¹ portale internetowe, w których internauci zamieszczaj¹ wyznania mi³osne. Z tych, które widzieliœmy, wyró¿nia siê na korzyœæ portal www.wyznania.net, poniewa¿ informuje o p³ci nadawców i adresatów, ich wieku, a nawet miejscu zamieszkania. Informacje te mog¹ wprawdzie zawieraæ nieœcis³oœci lub nawet celowe
zafa³szowania, ale jeœli rozpatrywaæ je w masie, a nie pojedynczo, wydaj¹ siê wiarygodne6.
W portalu www.wyznania.net szukaliœmy afektonimów w sposób najprostszy z mo¿liwych, czytaj¹c wyznania zamieszczone przez internautów. S¹ one tu podzielone na
strony, po 11 wyznañ na ka¿dej, i prezentowane z incipitami obejmuj¹cymi dwa wiersze. Poniewa¿ przeczytanie ca³ego wyznania wymaga³oby otworzenia go na oddzielnej
stronie, a nastêpnie powrotu do listy wyznañ i w sumie zajê³oby du¿o czasu, poprzestaliœmy na lekturze incipitów. Badanie wykonano 12 i 13 czerwca 2009 roku, gdy w portalu by³y 1782 wyznania podzielone na 162 strony. Spoœród nich przeczytaliœmy 100
pierwszych stron, czyli w sumie 1100 wyznañ, co jest liczb¹ wystarczaj¹c¹, aby siê zorientowaæ, jaka jest przydatnoœæ obranej metody dla prac nad s³ownikiem afektonimów.
Wyniki pracy mo¿na obejrzeæ w tabeli 5. Zawiera ona listê rangow¹ afektonimów
z podzia³em na adresatów mêskich i ¿eñskich. Liczby w kolumnie drugiej i trzeciej
wskazuj¹ na to, ile razy w zbadanym materiale dany afektonim zosta³ odniesiony do
mê¿czyzny, a ile razy do kobiety. Liczba w kolumnie czwartej jest zaœ sum¹ dwóch poprzednich, czyli frekwencj¹ ³¹czn¹. Atrybutywne przymiotniki by³y pomijane w obliczeniach, tak ¿e np. wyst¹pienia afektonimu s³oneczko i moje s³oneczko czy te¿ kochanie i kochanie ty moje zosta³y zsumowane i w tabeli s¹ uwzglêdnione, odpowiednio,
w rubrykach s³oneczko i kochanie. Ograniczyliœmy siê do zaprezentowania tylko tych
afektonimów, które w zbadanym materiale wyst¹pi³y co najmniej trzykrotnie. Mo¿liwe,
¿e w lekturze wyznañ przeoczyliœmy jakiœ afektonim, ale zasadniczego wp³ywu na wyniki to mieæ nie mog³o.
Porównanie tabeli 5 z tabel¹ 1 ujawnia du¿e podobieñstwo miêdzy wynikami
uzyskanymi metod¹ ankietow¹ i wynikami kwerendy w portalu wyznañ mi³osnych.
W obu tabelach na czele znajduje siê kochanie, kilka nastêpnych pozycji zajmuj¹, choæ
nie w tej samej kolejnoœci, afektonimy kotku, misiu, myszko, serduszko, skarbie
i s³oneczko. Widaæ tak¿e ró¿nice: kilka afektonimów, które znajduj¹ siê wysoko na
liœcie rangowej badania ankietowego, nie znalaz³o siê w ogóle w zaprezentowanej tu
czêœci listy rangowej wyznañ mi³osnych (dziubku, tygrysku, ¿abko), jednak¿e niektóre
afektonimy czêste w wyznaniach nie znalaz³y siê równie wysoko na liœcie rangowej
6

Na portal ten zwróci³ nasz¹ uwagê artyku³ Joanny Olekszyk (2007).
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ankiet (kochany, najdro¿szy). Wiele ró¿nic ma jednak charakter pozorny i bierze siê
st¹d, ¿e w wynikach ankiety uszeregowano de facto rodziny wyrazowe, a nie formy ani
leksemy.
Tabela 5. Najczêstsze afektonimy w wyznaniach mi³osnych internautów

Ranga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Afektonim
kochanie
skarbie
misiaczku
misiu
kochany
skarbeñku
kotku
najdro¿szy
myszko
anio³ku
s³oneczko
koteczku
s³onko
serduszko
kiciu
skarbeczku
ksiê¿niczko
kwiatuszku
z³otko

Liczba odniesieñ
do mê¿czyzny

do kobiety

³¹cznie

81
47
20
22
0
7
3
10
4
2
3
2
3
3
4
3
3
3
3

65
26
4
2
11
4
7
0
5
6
4
4
3
2
0
1
0
0
0

146
73
24
24
11
11
10
10
9
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

ród³o: www.wyznania.net

Wœród afektonimów, które w zbadanych wyznaniach mi³osnych wyst¹pi³y tylko
dwukrotnie i dlatego nie zosta³y uwzglêdnione w tabeli 5, s¹ zwroty doœæ znane, np.
aniele, anio³eczku, dziubasku, misiek, pere³eczko, robaczku, s³oñce. Wœród tych, na które w wyznaniach natrafiliœmy tylko raz, s¹ m.in. cukiereczku, iskiereczko, kotek, mê¿usiu, rybko. Jak widaæ, przejrzenie 1100 incipitów wyznañ internetowych nie wyczerpuje
zasobu konwencjonalnych afektonimów polskich ani nie pozwala oddzieliæ zwrotów
skonwencjonalizowanych od tworzonych doraŸnie. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ z badania
afektonimów w tekstach jest natomiast pozyskanie du¿ej liczby wielocz³onowych zwrotów, które w ankietach nie wystêpuj¹ równie czêsto, np. kochany mój, moja ma³a, moje
szczêœcie, s³odki wariacie. Kreatywnoœæ autorów wyznañ przejawia siê nie tyle w wynajdywaniu oryginalnych nazw, w które obfitowa³y ankiety, ile w oryginalnej pisowni,
np. Mój Cochany CoCuRkU.
Wed³ug statystyki podanej w portalu www.wyznania.net w dniu, w którym wykonano badanie, na 1782 wyznania internautów sk³ada³o siê 1159 wyznañ kobiet i 623 wyznania mê¿czyzn. Proporcja ta jest wy¿sza ni¿ w ankiecie Onetu i Sympatii, tam bowiem przewaga kobiet wyra¿a³a siê liczb¹ 1,3, tu zaœ 1,9. Ró¿nicê tê nale¿y mieæ na
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uwadze, interpretuj¹c dane zawarte w tabeli 5. Na przyk³ad forma kochanie wyst¹pi³a
nieco liczniej w wyznaniach kierowanych do mê¿czyzn ni¿ do kobiet, ale wzglêdna
przewaga odniesieñ mêskich wyra¿a siê liczb¹ zaledwie 1,3, co przy dwukrotnej prawie
przewadze kobiet wœród autorów wyznañ oznacza de facto, ¿e odsetek mê¿czyzn, którzy kieruj¹ ten zwrot do kobiet, jest znacz¹co wy¿szy ni¿ odsetek kobiet zwracaj¹cych
siê w ten sposób do mê¿czyzn (przypomnijmy, ¿e ankieta Onetu i Sympatii nie ujawni³a
tej ró¿nicy). Z tabeli wynika te¿, ¿e kobiety chêtniej zwracaj¹ siê do mê¿czyzn misiu ni¿
mê¿czyŸni do kobiet, a mê¿czyŸni chêtniej mówi¹ do swoich sympatii kotku, myszko
i anio³ku ni¿ kobiety do mê¿czyzn (te ró¿nice czêœciowo potwierdzi³y siê w badaniu ankietowym).

5. Zakoñczenie
Leksykografia jest dzia³alnoœci¹ praktyczn¹, czasem o charakterze akademickim,
du¿o czêœciej jednak komercyjnym. Leksykograf, który przygotowuje s³owniki dla
masowego odbiorcy, musi siê liczyæ z wymaganiami wydawcy, ale to nie znaczy, ¿e
jest skazany na opracowywanie dzie³ wtórnych i pozbawionych podstaw. W artykule
tym staraliœmy siê pokazaæ, ¿e nawet tak b³ahe z pozoru zwroty, jak dziubdziusiu,
misiaczku czy moje s³onko, mo¿na w opisie s³ownikowym potraktowaæ serio. Danych
Ÿród³owych na temat polskich afektonimów jest w zasadzie dosyæ, aby przygotowaæ
popularny s³ownik. S¹ to wczeœniejsze publikacje, surowe dane ankiety Onetu i Sympatii, statystyki opracowane na nich dla rodzin wyrazowych, wreszcie s³owniki i teksty
Ÿród³owe, które mo¿na potraktowaæ jako materia³ uzupe³niaj¹cy. Jak wykorzystaæ te
dane, aby s³ownik afektonimów siê spodoba³ odbiorcom, którzy przecie¿ na walentynki
mog¹ kupiæ swoim sympatiom raczej pude³ko czekoladek ni¿ ksi¹¿kê o „czu³ych s³ówkach” – to ju¿ osobna kwestia, poza zakresem niniejszych rozwa¿añ.
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