
Streszczenie 

 

Moja praca doktorska wpisuje się w zakres badań nad językowym obrazem świata 

(JOS). Jej celem jest rekonstrukcja językowego obrazu konia w języku polskim i trzech 

językach ugrofińskich: węgierskim, fińskim i estońskim, oraz odpowiedź na pytanie, jak 

widzą konia przedstawiciele czterech narodów i czy ich postrzeganie tego zwierzęcia jest 

podobne, czy może jednak się różni. Dotychczas podejmowano już próby opisu konia w 

językoznawstwie polskim i węgierskim – na gruncie lingwistyki polskiej tematem konia 

zajmowali się m.in. Jerzy Bartmiński i Janusz Anusiewicz, twórcy definicji kognitywnej tego 

zwierzęcia, na Węgrzech natomiast interesowali się koniem Janusz Bańczerowski, Dorota 

Dziewońska-Kiss i częściowo Tamás Forgács. Wyniki badań wymienionych tu 

językoznawców zostały opublikowane w różnych artykułach, jednak do tej pory nie powstały 

żadne większe prace, które prezentowałyby całościowe spojrzenie na konia – nie tylko przez 

pryzmat związków frazeologicznych i przysłów, ale również z uwzględnieniem jego 

umaszczenia, znaków szczególnych (tzw. odmian), nazewnictwa, rodzajów chodu, dźwięków 

przezeń wydawanych i, co ważne, jego licznych konotacji w kulturze. Co więcej, temat konia 

w kontekście JOS w ogóle nie był dotąd poruszany w językoznawstwie estońskim ani 

fińskim; nikt też nie prowadził badań porównawczych, nawet w obrębie języka węgierskiego i 

polskiego. 

Moja praca, zainspirowana słynnym cytatem Benedykta Chmielowskiego, jako 

pierwsza podejmuje próbę całkowitego opisania konia w czterech językach i porównania jego 

językowych obrazów funkcjonujących w świadomości czterech narodów: polskiego, 

węgierskiego, estońskiego i fińskiego. Wybór tych właśnie grup etnicznych nie był 

przypadkowy, choć z pozoru może się taki wydawać. Po pierwsze, języki węgierski, fiński i 

estoński to największe używane w Europie języki nieindoeuropejskie, tworzące jedną rodzinę 

– ugrofińską. Po drugie, niespokrewnionych językowo Polaków i Węgrów łączy wspólnota 

dziejów, a co za tym idzie, reprezentują oni w gruncie rzeczy podobny typ kultury i mają 

zbliżony obraz świata – zwłaszcza w odniesieniu do konia, z którym oba narody przez wieki 

były silnie związane. Po trzecie, Finowie i Estończycy przez długi czas nie wytworzyli 

własnych struktur państwowych, pozostając pod silnymi wpływami obcymi – głównie 

szwedzkimi i niemieckimi, ich językowy obraz świata został więc w dużej mierze 

ukształtowany przez oddziaływanie innych kultur, co może się też odbijać w postrzeganiu 

przez nich konia. 



W swojej pracy staram się sprawdzić, czy w językowych obrazach konia istniejących 

w umyśle przedstawicieli czterech kultur więcej jest różnic, czy podobieństw. W tym celu 

posługuję się metodami wypracowanymi przez teoretyków JOS. Dwa pierwsze rozdziały są 

rozdziałami teoretycznymi, w których referuję dotychczasowy stan badań nad JOS oraz 

przedstawiam historię i znaczenie konia w dziejach ludzkości. W rozdziale 3 badam konotacje 

konia w kulturze polskiej i narodów ugrofińskich; w rozdziale 4 analizuję znaczenia leksemu 

koń w języku polskim i jego odpowiedników w językach ugrofińskich, badam jego 

etymologię, derywaty oraz złożenia; rozdział 5 stanowi analizę semantyczną nazw maści i 

znaków szczególnych konia oraz leksemów (w tym również imion własnych) określających 

jego chód, płeć, wiek i zdolność do rozrodu; w rozdziale 6 porównuję istniejące w czterech 

językach związki frazeologiczne i przysłowia odnoszące się do konia oraz buduję na ich 

podstawie definicje kognitywne zwierzęcia, które porównuję i opisuję we wnioskach. Na 

końcu pracy zamieszczam zestawienie wszystkich przysłów oraz czterojęzyczny słowniczek 

terminologiczny maści i odmian. 
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Summary: 

 

My doctoral thesis falls within the scope of research into the linguistic image of the 

world (LIW). Its goal is to reconstruct the linguistic image of the horse in Polish and three 

Finno-Ugric languages: Hungarian, Finnish and Estonian, and to answer the question how the 

representatives of the three nationalities view horses and whether their perception of this 

animal is similar or differs. Attempts to describe the horse in Polish and Hungarian have been 

undertaken previously: in Polish linguistics the subject of the horse was studied by Jerzy 

Bartmiński and Janusz Anusiewicz, the authors of the cognitive definition of this animal, 

while in Hungary the horse was of interest to Janusz Bańczerowski, Dorota Dziewońska-Kiss 

and partly Tamás Forgács. The results of these linguists' investigations were published in 

various articles, but so far no larger studies presenting a comprehensive perspective of the 

horse have been prepared: a perspective not only through the lens of idioms and proverbs, but 

also taking into account horse colour, distinguishing characteristics (so-called breeds), 

naming, gait types, sounds they make and, importantly, its numerous cultural connotations. 

Furthermore, the topic of the horse in the context of LIW has not as yet been touched on in 

Estonian or Finnish linguistics; neither have comparative studies been carried out, even for 

Hungarian and Polish. 

My thesis, inspired by Benedykt Chmielowski's famous quotation, is the first to 

attempt to comprehensively describe the horse in four languages and compare its linguistic 

images functioning in the consciousness of four nations: Polish, Hungarian, Estonian and 

Finnish. The choice of these particular ethnic groups was not random, although it may seem 

so. First, Hungarian, Finnish and Estonian are the largest non-Indo-European languages used 

in Europe, forming one family: Finno-Ugric. Secondly, Poles and Hungarians, unrelated 

through language, are connected by common history, and what follows, they essentially 

represent a similar type of culture and have a similar image of the world—particularly with 

respect to horses, with which both nations were closely connected for centuries. Third, Finns 

and Estonians did not for a long time form their own state structures, remaining under strong 

foreign influence, mainly Swedish and German, so their linguistic image of the world was to a 

large degree shaped by the impact of other cultures, which may also be reflected in their 

perception of horses. 

In my thesis I try to verify whether it is differences or similarities that prevail in the 

linguistic images of the horse existing in the minds of representatives of the four cultures. To 



this end I use methods worked out by LIW theorists. The two first chapters are theoretical, 

and in them I present the current state of research into the LIW and present the history and 

significance of the horse in the history of humanity. In Chapter 3 I examine the connotations 

of the horse in Polish culture and that of the Finno-Ugric nations; in Chapter 4 I analyse the 

Polish lexeme koń and its equivalents in the Finno-Ugric languages, examine its etymology, 

derivatives and compounds; Chapter 5 consists of a semantic analysis of horse colour and 

distinguishing characteristic names and lexemes (including proper names) describing gait, 

sex, age and breeding ability; in Chapter 6 I compare idioms and proverbs referring to horses 

in the four languages and on their basis I build cognitive definitions of the animal, which I 

compare and describe in the conclusion. At the end of the thesis I include a list of all the 

proverbs and a four-language glossary of colours and breeds. 
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