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WSTĘP
W badaniach językoznawczych podstawowym polem badawczym był początkowo
język pisany. Dobrą sposobność do zmiany tego stanu rzeczy mógł stanowić z jednej strony rozwój dialektologii, z drugiej zaś – fonetyki. Badania dialektologiczne
były jednak ukierunkowane na uchwycenie zróżnicowań geograficznych. Nie przywiązywano w nich większej wagi do faktu, że są to wypowiedzi mówione. Zwykle
były one wypreparowane z kontekstu sytuacyjnego. Natomiast badania fonetyczne
przez wiele lat koncentrowały się na opisie wymowy starannej. Nie uwzględniano
w nich przekształceń dokonujących się w swobodnych wypowiedziach. Stan ten
uległ radykalnej zmianie na początku lat 70. W tym czasie wzrosło zainteresowanie
językiem mówionym. Powstały ważne ośrodki badawcze, zajmujące się badaniami
polszczyzny miejskiej (Katowice, Kraków, Łódź, później Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i in.). Badania te szły w kilku kierunkach. Sporo uwagi poświęcano opisowi
poszczególnych płaszczyzn systemu polszczyzny mówionej (fonetyki, fleksji, składni i słownictwa). Pojawiły się wtedy dwa nurty: socjolingwistyczny, koncentrujący
się na powiązaniu wariantywności językowej z cechami socjalno-biologicznymi,
i pragmalingwistyczny. Z czasem coraz większą wagę zaczęto przywiązywać do
aspektu komunikacyjnego. Rezultatem tych badań stały się liczne prace: monografie, słowniki, rozprawy i artykuły, zbiory tekstów.
W ostatnim okresie badania polszczyzny mówionej są mniej intensywne. Trzeba
jasno podkreślić, że na opracowanie czeka wiele ważnych problemów. Nie ulega
wątpliwości, że należy kontynuować opis polszczyzny miejskiej różnych ośrodków,
nie może też zadowolić stan badań słownictwa mówionego, w szczególności regionalizmów leksykalnych. Kontynuować trzeba również analizę rozmaitych form
komunikacji.
Zorganizowana w Krakowie w dniach 25–26 września 2008 r. konferencja była
poświęcona różnym aspektom polszczyzny mówionej. Problematyki badawczej
nie ograniczono tylko do języka, którym posługują się mieszkańcy miast. Dzięki
temu możliwe było zajęcie się również zagadnieniami związanymi z dialektologią
i folklorystyką. Publikowane w niniejszym tomie referaty obejmują kilka kręgów
badawczych: zagadnienia ogólne i metodologiczne, dialektologię i folklorystykę,
polszczyznę miejską, język w mediach, a także język dzieci i młodzieży. W tomie
pokonferencyjnym znalazły się zarówno prace o szerszej perspektywie poznawczej,
jak też analizy szczegółowych problemów. Jestem przekonany, że wszystkie one
zwiększają naszą wiedzę dotyczącą różnorakich aspektów polszczyzny mówionej.
Bogusław Dunaj
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JÓZEF KĄŚ
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
KRAKÓW

SŁOWNIK REGIONALNY WŚRÓD SŁOWNIKÓW GWAROWYCH
Pojawienie się w ostatnich kilkunastu latach sporej liczby słowników gwarowych
poszczególnych miejscowości i mniejszych regionów nie jest, jak się wydaje, zjawiskiem ani odosobnionym, ani zaskakującym (por. słowniki niejęzykoznawców:
Fitak 2003, 2004; Giera, Jańczak 2005; Grígel 2004; Gutt-Mostowy 2002; Hodorowicz 2005; Łojas-Kośla 2004; Łomnicka-Dulak 2005; Nowak 2000; Owczarz
2007). Należy je postrzegać w kontekście unifikacji, integracji w skali makro jako
przeciwwagę dla tych procesów. Im powszechniejszy wpływ języków dominujących, tym większy ruch obrony języków lokalnych. Stąd na przykład odradzanie się
języka irlandzkiego, hawajskiego itd. Na naszym gruncie można tak interpretować
podniesienie do rangi języka dotychczasowego dialektu kaszubskiego. Nie chodzi
przy tym o względy komunikacyjne, ale o psychologicznie uwarunkowaną obronę
tożsamości regionalnej. Lokalny, tradycyjny język staje się bardzo silnym elementem integrującym stosunkowo niedużą społeczność, staje się jej wizytówką. Z funkcji wskaźnika zaściankowości, zacofania przeradza się on w godną kultywowania
tradycję. Jest to proces realizujący naturalną potrzebę człowieka do szukania własnych korzeni kulturowych. Następuje przewartościowanie lokalnej kultury i gwary
jako jednego z jej istotnych elementów. To, co lokalne, nie musi być powodem wstydu; wręcz przeciwnie – pozwala na dumę ze swojskości i odrębności. Dodam tylko, że takie postrzeganie lokalnej kultury i stosowne działania obserwuje się u osób
o świadomości ponadregionalnej. W wymiarze lokalnym obserwuje się zatem dwie
przeciwstawne tendencje: świadome wyzbywanie się gwary i preferowanie języka ogólnopolskiego z jednej strony (mniej wykształceni rodzice czynią to w imię
rzekomego uchronienia dzieci przed kłopotami w szkole), z drugiej zaś – ochronę
lokalnego dziedzictwa kulturowego przez miejscową lub wywodzącą się z danego
regionu inteligencję, umiejącą docenić wartości poznane w dzieciństwie, w tym też
język swoich przodków.
Powyższe uwagi wstępne są znaczącą podstawą dla rozumienia rozpatrywanej w dalszej części artykułu istoty słownika regionalnego i postulatów co do jego
kształtu oraz rozwiązań metodologicznych i praktycznych. Gwarowy słownik regio-
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nalny nie jest nowym typem słownika. Jego zasadniczą cechą jest prezentacja nie
tylko jednostek leksykalnych wraz z definicjami, lecz także powiązanie ich z innymi
leksemami, a co najistotniejsze – w kontekście z ogólniejszymi zjawiskami z zakresu kultury materialnej czy też duchowej. W rezultacie słownik taki powinien być
połączeniem słownika lokalnej gwary i kultury, a więc – przy zachowaniu lingwistycznego charakteru opracowania – zbliżać się do opracowania etnologicznego.
Jeśli przyjąć, że kultura jest całokształtem materialnych i duchowych wytworów
człowieka, to słownik, nie tylko gwarowy, jest jej zwierciadłem. Celowo nie wskazuję tu na utrwalenie kultury w tradycji, gdyż pojmuję ją jako wzbogacaną, zmienianą do czasów współczesnych, co w słowniku przekłada się nie tylko na wyrazy
od dawna obecne w języku (gwarze), ale też na neologizmy, zapożyczenia, a nawet
indywidualizmy.
Rozważania na temat słownika regionalnego czynię tu przez odwołanie się do
typowego, uproszczonego słownika gwarowego, jaki dominuje w polskiej leksykografii gwarowej. Za jego cechy przyjmuję:
1) dyferencyjne lub tematyczne ograniczenie w doborze haseł; kryterium dyferencyjne uwidacznia się też we wskazywaniu znaczeń właściwych tylko dla gwary;
2) definicje realnoznaczeniowe lub synonimiczne bez wnikania w konteksty kulturowe.
W rezultacie typowy artykuł hasłowy składa się z trzech lub czterech elementów: hasła, definicji, jednego lub dwóch cytatów ilustrujących znaczenie i – rzadziej – precyzyjnej lokalizacji geograficznej lub źródłowej. Pomijam tu nierzadkie
słowniki o strukturze dwuelementowej (z definicją synonimiczną), które nie są poważane nawet przez mieszkańców regionu. Słownik gwarowy o zakreślonym wyżej
charakterze trudno nazwać słownikiem regionalnym, mimo iż jest ograniczony do
konkretnego regionu. Mówiąc inaczej, typowy słownik gwarowy prezentuje wyrazy gwarowe i ich znaczenia, zaś słownik regionalny winien prezentować nie tylko
nasze słowa, ale też, poprzez nie, naszą kulturę. Miernikiem poprawności słownika
regionalnego jest nie tylko ocena dialektologów i leksykografów, ale też akceptacja
przez środowisko lokalne. Tak kreśląc najogólniejsze zarysy słownika regionalnego,
wskazuję na zupełnie nowe zjawisko w leksykografii gwarowej, mianowicie na autentyczne zapotrzebowanie na takie słowniki.
Jak realizuje się idea słownika regionalnego, rozpatrzmy przez analizę elementów struktury artykułu hasłowego.
1. Zakres słownika. Słownik pełny czy ograniczony?
To jedno z podstawowych pytań stawianych przy opracowywaniu haseł. Ze względów praktycznych, zwykle czasowych, słowniki gwarowe ogranicza się, stosując
kryterium dyferencyjne lub tematyczne. Względy praktyczne nie są jednak usprawiedliwieniem metodologicznym. Słownik lokalnej gwary, jako lokalnego systemu
językowego, winien obejmować całość słownictwa, bo tylko tak można przedstawić
miejsce i funkcję leksemu w całym systemie, czy też w polu semantycznym. Dobór
wyrazów przy zastosowaniu kryterium dyferencyjnego pozwala w gruncie rzeczy
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sporządzić zbiór ciekawostek leksykalnych, ale nie słownik systemu. Niewiele pomaga tu uzupełnianie słownika dyferencyjnego o słownictwo kulturowe, tożsame
ze słownictwem ogólnym pod względem semantycznym i formalnym. W słowniku
wybiórczym pomija się też zwykle wyrazy gramatyczne.
Następnym problemem w słowniku regionalnym jest traktowanie utartych, często sterminologizowanych połączeń wyrazowych. Problem wynika z odmiennego
traktowania takich połączeń przez językoznawcę i etnologa. Korzystając z językoznawczych reguł ustalania granic leksemów, niektóre z takich połączeń daje się potraktować jako połączenia składniowe, natomiast etnologia traktuje je jako jednostki
słownikowe. Chodzi tu na przykład o zestawienia płótno zgrzebne, płótno paceśne,
płótno omiesne, sceć zgrzebná, sceć paceśná itp. To oczywiście znany leksykografom problem styku ujęcia językoznawczego i etnograficznego, problem odrębności
jednostki leksykalnej a odrębności desygnatu (por. Falińska, Kowalska 1984−1985;
Kąś 2003b). Wydaje się, że dla uwypuklenia swoistości lokalnej kultury warto w tym
miejscu złamać zasady językoznawcze. Sposób technicznej prezentacji takich jednostek (w postaci osobnych haseł lub podhaseł) jest kwestią drugorzędną. Trzeba
jednak powiedzieć, że łączenie lub rozbijanie połączeń wyrazowych i tak pozostanie
kwestią arbitralną.
W związku z podnoszonym tu doborem haseł do słownika warto odnieść się do
źródeł materiału, a zwłaszcza do źródeł pisanych. Chodzi tu o teksty literackie pisane gwarą przez lokalnych twórców, posługujących się nią czynnie. Można je traktować jako wiarygodne źródło informacji słownikowych, choć nie bezkrytycznie. Niebezpieczeństwo polega tu na posługiwaniu się niekiedy przez autorów elementami
interdialektu, a więc elementami wprawdzie gwarowymi, ale niekoniecznie właściwymi dla interesującej nas gwary. Ich weryfikacji dokonuje się przez konfrontację
z żywą mową. Niewątpliwą zaletą takich tekstów jest to, że mogą zawierać wyrazy
bardzo rzadkie, będące współcześnie już w zasobie biernym, a chętnie wykorzystywane przez twórców dla celów artystycznych.
Innym wartościowym źródłem materiału leksykalnego są przyśpiewki, zawierające nierzadko archaizmy czy neologizmy właściwe tylko tekstom folklorystycznym,
zwłaszcza zdrobnienia i spieszczenia. Oznaczenie ich stosownym kwalifikatorem
lub inną informacją o takim charakterze pozwala na uniknięcie zrównania takich
wyrazów z wyrazami używanymi w powszechnej komunikacji.
Zatem: uproszczony słownik gwarowy rejestruje tylko wybrane wyrazy i wybrane ich znaczenia (w sumie kilka tysięcy), zaś słownik regionalny jest słownikiem
pełnym, zarówno z punktu widzenia haseł, jak i ich znaczeń (w sumie kilkadziesiąt
tysięcy haseł).
2. Kwalifikator
Ten niepozorny, często pomijany element struktury artykułu hasłowego zasługuje na
większą uwagę, a to z racji wielofunkcyjności słownika gwarowego. Jak zaznaczono
wcześniej, pełny słownik gwarowy obejmuje leksemy o różnym statusie w systemie,
tzn. zarówno leksemy używane współcześnie, jak też leksemy spychane na margi-
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nes, czy wręcz leksemy znane jedynie biernie lub z dawniejszych tekstów pisanych.
Zastosowanie odpowiednich kwalifikatorów chronologicznych i socjalnych pozwala
na pogodzenie synchronicznego i historycznego charakteru słownika gwarowego.
W słownikach uproszczonych zabiegu takiego nie stosuje się skrupulatnie, w rezultacie czego wyrazy funkcjonujące współcześnie są stawiane na równi z wyrazami
zanikającymi lub wręcz ze znanymi jedynie biernie.
3. Definicja i cytat
To bez wątpienia kluczowy punkt gwarowego słownika regionalnego. Oczywistym
niedostatkiem w słownikach gwarowych, sporządzanych zwłaszcza przez lokalnych
miłośników gwary, niemających przygotowania językoznawczego, bywa ograniczanie się do definicji synonimicznej. Niedostatek ten wynika z tego, że w przypadku
odwoływania się do wieloznacznego odpowiednika ogólnopolskiego nie wiadomo,
o które znaczenie ogólnopolskie chodzi. Por. PRZETAK – SITO – znaczenie gwarowe
‘okrągłe sito z otokiem, o średnicy 50–80 cm, o oczkach różnej wielkości, wykonane
w całości z drewna (niekiedy, rzadko, sito wykonane jest z cienkiego drutu); używane
głównie do ręcznego oddzielania ziarna omłóconego zboża od drobnych kawałków
słomy, resztek kłosów itp.’, ale już nie sito do przesiewania zboża w młockarni czy
też żwiru. Dla słownika regionalnego istotne jest nie tylko precyzyjne ujęcie wszystkich cech definicyjnych desygnatu, ale też powiązanie go z innymi desygnatami na
podstawie związków kulturowych. Rzecz dotyczy występowania danego leksemu
w kontekście zwyczajów, obrzędów, wierzeń, przesądów, praktyk medycznych itp.
Można powiedzieć, że to zwykłe rozszerzenie typowej definicji o informacje o charakterze etnograficznym. Dla czytelnika zainteresowanego kulturą danego regionu
będą to ciekawostki. Za owymi niby ciekawostkami kryje się jednak coś istotniejszego, mianowicie swoiste odrębności kulturowe, świat wartości. Dla czytelnika wiejskiego jest to zatem możliwość sentymentalnego powrotu do minionego świata, dla
etnologa potwierdzenie wiadomości już znanej lub w ogóle nowa wiadomość, zaś
dla językoznawcy uświadomienie, że dany leksem może wchodzić w pole semantyczne, w którym w systemie ogólnopolskim nie jest obecny. Rozpatrzmy tu dwa
przykłady:
BABICA. W słowniku uproszczonym pojawia się zwykle definicja: ‘kobieta pomagająca przy porodach; akuszerka’ (SGP). Z kolei AKUSZERKA ma w tymże słowniku
tylko definicję synonimiczną ‘położna’ (SGP). To oczywiście prawda, lecz w słowniku regionalnym warto dodać, że poród taki odbywał się w domu, że jej rola nie
ograniczała się tylko do odebrania dziecka, ale też opiekowała się ona dzieckiem
i położnicą w pierwszych dniach po porodzie, że wreszcie była to kobieta często
bez formalnego wykształcenia medycznego. Interesująca nas tu kwestia kulturowa
i językoznawcza ujawnia się w cytacie z orawskiej Lipnicy Wielkiej (dla hasła AKUSIERKA):
Zapowiedzi były trzi i trzi razy trzeba było iś na nauki do ksiyndza i ón sie pytáł, cy sie wiys
modlić. Trzeba było jesce iś do takiej baby i óna cie ta baba spráwdzała, cyś miała có z chło-
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pym, to była akusierka. I ktorá była nietykaná, to ji śtandar dzierzeli, dziywki trzi, tako Matke
Bosko śtandar, a ktorá juz była tyknioná, to niy miała śtandaru, ani zapowiedzi nie wychodziyły, boś juz była tyknioná, noji trzeba było iś bez wiánka1.

Zauważmy, że w słowniku uproszczonym taki cytat byłby niewłaściwy, bo nie
odnosi się do podstawowej roli akuszerki. Powyższy cytat to nie tylko interesująca
a nieznana współcześnie praktyka miejscowa, ale też dowód, że AKUSIERKA wchodzi
w pole semantyczne WESELE.
Przykład drugi to WODA ŚWIYNCONÁ. W słowniku uproszczonym brak takiego hasła, brak go też (słusznie) w słownikach języka polskiego. Znaczenie tego zestawienia jest proste – to ‘woda, której duchowny w czasie stosownego obrzędu nadał
charakter sakralny’. W definicji w słowniku regionalnym podkreśla się moment
tego obrzędu i jej wykorzystanie poza czynnościami sakralnymi, wykonywanymi
zwłaszcza przez osoby duchowne: ‘woda poświęcana w kościele w czasie obrzędów w Wielką Sobotę, używana przy różnych czynnościach religijnych oraz przy
ważnych czynnościach świeckich (głównie w momentach rozpoczynających coś
istotnego, np. wiosenną orkę, wyjście REDYKU na sezonowy wypas, wyjście orszaku weselnego na ślub itp.) w celu nadania tym czynnościom charakteru sakralnego
i zjednania sobie opieki boskiej’.
Druzbowie obsypowali zbozym, ale nie koło dómu, ba koło furmanek, có stáły
i koło nik jedyn w miarce zbozá, albo zytá, a drugi z wiaderkiym wody świynconej
oblecieli dookoła tyk furmanek, ale kie juz stáli na polu, jedyn za drugim, obsuli zbozym, a drugi wzion kropidło i kropiył dookoła. Zeby sie go trzimało całe zycie chlyb
i zeby zył po bozymu, przeto ta świynconá woda. I jesce do dziśka tak byle ka jes
z tym zbozym i świynconom wodom. Wezno i zeby sie go tyn chlyb dzierzáł, niek wás
Bóg błogosławi. Suli tym zbozym duzo, a drugi seł z wodom świynconom i kropiył
ludzi syćkik i kónie (Orawa – Lipnica Wielka); No, to u nás te krowy sie wyganiá,
to sie weźnie, świynconom wodom sie pokropi nápiyrwi w stajni wsyćkie krowy na
krziz, zeby sie nie bodły, zeby tam co sie im stało (piyrsy ráz, kie sie wyganiá), potym łańcuch sie przełozy bez próg, jak sie przeganiá do pola, kretowinami osypujo,
noji wyganiá sie i poziyrá sie, zeby sie tam nie bodły, zeby sie im tam co nie stało,
a ganiá sie w koło, zeby nie uciekły ani w te stróne, ani w te stróne (Karaś, Zaręba
1964: 141); Krowy sie pokropiyło świynconom wodom, kie sie wyganiało, zeby sie
nie bodły. U nás dóma tak kropiyli, ale tak sie kurwy bodły, ze sie ino ogiyń suł z nóg,
tak bodły (Orawa – Podsarnie).
Powyższe wypowiedzi wskazują na jedną jeszcze cechę cytatów w słowniku regionalnym. Skoro ich funkcją nie jest tylko dokumentowanie występowania wyrazu
w gwarze, ale też wskazywanie jego powiązań kulturowych, muszą być dobierane
treściowo, a poza tym musi być ich znacznie więcej, niż to się zwykle praktykuje
w słownikach uproszczonych.
Sprawą techniczną pozostaje sposób prezentacji treści etnograficznych. Mogą się
pojawiać w rozszerzeniach typowej definicji, w cytatach lub też mogą być wypunktowane w formie narracji odautorskiej w osobnym segmencie artykułu hasłowego.
1

Odnośnie zasad zapisu cytatów gwarowych por. Kąś 2003a: XXXIII−XXXVI.
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Ze względu na dążność do zachowania przejrzystości całego artykułu rozwiązanie
ostatnie wydaje się najrozsądniejsze, np.:
BUCOŃ ‘przedmiot wykorzystywany w bacowskich praktykach magicznych, zrobiony z wolego rogu, z obciętym cieńszym końcem, przedłużony DYŚLEM, zamykany
ŚPUNTEM, służy do czarodziejskiego ściągania mleka’.
• Bucoń wydaje taki sam dźwięk jak krowa. Muczy, kiedy ŚPUNT nie jest odkręcony, a zbliża się czas udoju. Niezakręcony w porę powoduje, że zamiast mleka z rogu wylewa się krew. Buconiem baca-czarownik potrafił ściągnąć mleko
z 14 wsi. Talizman był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Często posiadali
go bacowie-czarownicy. Za jego pomocą odbierali innym gospodarzom i bacom
mleko. Wcześniej taki czarownik musiał być w danym gospodarstwie i niepostrzeżenie podrzucić jakiś przedmiot do stajni, w której przebywało bydło. Kiedy
poszkodowany przychodził prosić o przywrócenie krowom mleka (za opłatą),
wtedy czarownik okadzał zwierzę, nakazywał wracać z krową przez dziewięć
miedz i dziewięć potoków, sprzedawał też odpowiednie zioła, po czym zaznaczał
na buconiu kreskę i z tej krowy już mleka nie odciągał2.
GÁRNEK ‘naczynie kuchenne przeznaczone do gotowania potrawy lub do przechowywania żywności’.
• Jeżeli dziewczyna, mieszając jedzenie w garnku, ciągle uderza o jego ścianki
bądź dno, to w dniu jej ślubu będzie padał śnieg lub deszcz (w zależności od pory
roku) (Podhale – Murzasichle);
• Gdy ktoś upuści garnek na podłogę i narobi przy tym dużo hałasu, wówczas tego
dnia przyjdzie do domu ktoś głodny (Podhale – Murzasichle).
WONGIEL ‘niedopalony kawałek drzewa, często jeszcze żarzący się’.
• W Wielką Sobotę zabierano do domu wongle z poświęconego wcześniej ognia;
schowane w domu wongle miały chronić dom przed uderzeniem pioruna (Podhale – Leśnica);
• Na podstawie wongli przepowiadano pogodę. Należało wyciągnąć 12 wongli
z pieca, położyć na blachę i obserwować, jaki będą miały kolor. Każdy z nich
oznaczał kolejny miesiąc roku.
• Wongle używane były do ODCZYNIANIA UROKÓW. Aby sprawdzić, czy na zwierzęta był rzucony UROK, należało wrzucić do wiadra z wodą trzy wongle oraz trzy
kawałki chleba. Jeśli najpierw na dno poszły wongle, oznaczało, że był rzucony
UROK, jeśli chleb, oznaczało, że to jakaś choroba. Gdy był rzucony UROK, należy
tę wodę z wiadra dać wypić zwierzęciu, a UROK zostanie ODCZYNIONY (Podhale –
Leśnica).
WOSK. To z kolei hasło, które w słowniku regionalnym należy definiować nieco inaczej, niż to się czyni w słownikach języka polskiego. Znaczenie gwarowe to
‘miękka substancja, z której pszczoły budują komórki plastra miodu’. Dodatkowym
znaczeniem jest ‘parafina’. Mieszkańcy wsi nie przyznają się bowiem do definicji:
2

Na podstawie materiałów do opracowywanego obecnie Słownika gwary i kultury podhalańskiej.
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‘substancja plastyczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, będąca mieszaniną estrów kwasów tłuszczowych z wyższymi alkoholami jednowodorotlenowymi;
odznacza się topliwością, jest palna i nie przepuszcza gazów i cieczy’ (SJPD), ‘substancja stała, plastyczna, pod wpływem ogrzewania mięknąca, a następnie topniejąca i zmieniająca się w ciecz; wytwarzana naturalnie przez niektóre rośliny, zwierzęta
i bakterie’ (SWJP), ‘wosk to miękka, żółtawa substancja, łatwo topliwa, otrzymywana naturalnie lub sztucznie’ (ISJP). Definicja w słowniku regionalnym musi być
inna, bo inna jest perspektywa doświadczeń mieszkańców wsi, na podstawie których
budowane jest znaczenie. Dodatkowo w słowniku regionalnym hasło to winno być
uzupełnione istotnymi informacjami etnograficznymi:
• Szczególne znaczenie ma wosk z PASCHAŁU. W kulturze pasterskiej jest to skuteczny środek przeciw czarom. Baca musiał go jednak zabrać w nocy z Wielkiej
Soboty na Wielką Niedzielę, przy czym nikt nie mógł go zobaczyć. Wosk dodawał do kadzidła przy odczynianiu uroku. Zakopywał go czasem pod próg szałasu,
by uniemożliwić dostęp do niego czarom. Wosk kładzie się też na SACIE w czasie
przecedzania mleka z pierwszego udoju – pełni on wtedy taką samą funkcję jak
gałązki JEDLICKI.
• Zabrany do domu wosk z PASCHAŁU zapewnia też ochronę domu przed wichurami.
Jak wynika z rozważań w tym punkcie artykułu, właśnie w charakterze definicji
i bogactwie powiązań wyrazu hasłowego z kulturą upatruję istotę słownika gwarowego. Jeśli chcemy, by po taki słownik sięgali sami użytkownicy gwary, musi on
oferować coś więcej niż wyraz i wybrane jego znaczenia; musi przyciągać informacjami, które są często nieznane samym zainteresowanym.
4. Ikonografia
W opracowywanym współcześnie słowniku regionalnym ten element jest bez wątpienia konieczny. Wynika to z prostego powodu: dla wielu młodych osób dawny
(jeśli za dawny uznać okres sprzed 30−50 lat) świat kultury materialnej jest po
prostu nieznany. Przekonują o tym dobitnie kontakty ze studentami w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. To rezultat szybko
postępujących zmian cywilizacyjnych. W takim przypadku zdjęcia, szkice itp. są
nieodłącznym dopełnieniem części opisowej. Definicja nie przedstawi plastycznie
przedmiotu, którego czytelnik nigdy nie widział.
Na koniec jeszcze raz można powtórzyć pytanie o cechy wyróżniające słownik
regionalny spośród wszystkich słowników gwarowych. W pierwszym rzędzie chcę
podkreślić, że odżegnuję się od jego wywyższania i deprecjonowania innych, nazywanych tu uproszczonymi. Każdy słownik gwarowy jest cenny jako dokument.
Chodzi tu tylko o ilość i stopień precyzji informacji w takim dokumencie. Tak, jak
nie deprecjonuje się małych słowników języka polskiego w kontekście słownika pod
redakcją Witolda Doroszewskiego, tak o pomniejszych, uproszczonych słownikach
gwarowych nie można powiedzieć, że nie mają wartości. Z drugiej jednak strony
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nie można na nich poprzestać, ponieważ z oczywistych względów nie mogą w pełni
oddać ani bogactwa leksyki, ani semantyki, ani też konotacji kulturowych. Przy zastosowaniu rozbudowanego aparatu leksykograficznego cel ten można osiągnąć.
Cechy, którymi słownik regionalny winien się odznaczać, to:
1. Rejestracja pełnego zasobu leksykalnego gwary. To postulat metodologicznie
ważny, choć praktycznie trudny do zrealizowania.
2. Odnotowanie wszystkich znaczeń wyrazów.
3. Pokazanie językowych i kulturowych powiązań wyrazów hasłowych, co możliwe jest do zrealizowania przez interdyscyplinarne ujmowanie gwary.
4. Zastosowanie rozbudowanego aparatu leksykograficznego, sprawiającego, że
słownik taki może być słownikiem normatywnym dla osób chcących pisać gwarą
(na przykład przez wprowadzenie informacji gramatycznej czy też opracowanie
ortografii gwarowej).
Rzeczą oczywistą jest, że spełnienie tych postulatów jest zadaniem ambitnym,
ale niezmiernie pracochłonnym. Skoro jednak poszerza się grono adresatów, to należy sprostać ich oczekiwaniom. Jak dotąd, postulaty te spełnia najlepiej słownik
kaszubski ks. Bernarda Sychty (1967–1976).
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A Regional Dictionary among Dialect Dictionaries
Summary
The article discusses the most significant examples of regional vocabulary. Such a vocabulary list is not
a new-type dictionary of dialect; essentially it emphasizes certain elements in the structure of a dictionary entry. Developing a regional dictionary involves attempts to achieve an effect that would be accepted not only by dialectologists and lexicographers, but also by the local community. Local vocabulary
users should be able to recognize not only their own words, but also, through them, their own culture.
At present, there is much demand in society for such dictionaries.
Desired effects can be achieved by such measures as:
1. Choice of lexemes, with dictionary entries accepted as being commonly-used combinations characteristic for the local culture which, in traditional lexemic division, could be broken up into single
lexemes, such as zgrzebná sceć, paceśná sceć, omiesná sceć, etc.
2. Special treatment of quotations to illustrate respective entries. If their role is not only to document
occurrence in dialect, but also their cultural ramifications, they must be selected for their meaning, and
besides they should be many more than is usual in abridged dictionaries.
3. It is important to show ethnographic relevance. It may appear in extended definitions, in quotations,
or it may be itemized in the form of the author’s commentary in a separate segment in the entry. For the
sake of clarity of the entire entry, the last solution seems preferable.
4. Another important complement of a worded definition in a regional dictionary is iconography. Pictorial additions are essential to record objects of material culture that are disappearing from sight.
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KAZIMIERZ OŻÓG
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
RZESZÓW

POLSZCZYZNA PIERWSZEJ DEKADY XXI W. – PRÓBA UCHWYCENIA
NAJWAŻNIEJSZYCH ZJAWISK

1. Uwagi wstępne
Ważny w historii Polski rok 1989 wyznacza istotną granicę także w dziejach języka polskiego1. Od tego roku obserwujemy w naszym kraju gwałtowne przemiany
w polszczyźnie, zmiany odzwierciedlające wielość przeobrażeń politycznych, obyczajowych, ekonomicznych i szerzej – kulturowych, zachodzących z taką intensywnością w ciągu ostatnich 20 lat. W wyniku pokojowej rewolucji Solidarności
zmienił się w Polsce ustrój totalitarny, w którym władzę sprawowali komuniści, na
demokratyczny, co było początkiem rozpadu systemu komunistycznego w Europie.
Te historyczne wydarzenia przyniosły także nową jakość języka polskiego, gdyż
każda rewolucja zmienia język. Tak też stało się w Polsce po roku 1989. Liczni badacze starają się opisać ważniejsze zjawiska, głównie leksykalne i stylowe, prowadzi
się rozliczne, jednak cząstkowe obserwacje zmian i ciągle daleko do wyczerpującej syntezy (por. Markowski 1992; Gajda, Adamiszyn 1994; Pisarek 1999; Dunaj
2000; Ożóg 2001; Ożóg, Oronowicz-Kida 2006). Najlepiej dotychczas zanalizowano zmiany leksykalne (Mazur 2000). W wyniku tych obserwacji wyłania się bardzo
dynamiczny obraz polskiego słownictwa doby przemian, pomnożonego o dziesiątki
tysięcy nowych jednostek leksykalnych. Dobrze też opisano nowe zależności w stylach współczesnej polszczyzny, zwłaszcza w stylu reklamowym i komputerowym
(informatycznym) (Lewiński 1999; Skowronek 1993; Lizak 2006; Grzenia 2006).

1

Rok 1989 jest dla zmian językowych datą umowną, gdyż zmiany te zaczęły się już w roku 1980
z chwilą powstania Solidarności. Jednak 1989 r. zainicjował przez historyczne wydarzenia, m.in.
przez obrady Okrągłego Stołu, częściowo demokratyczne wybory z 4 czerwca i powstanie rządu
Tadeusza Mazowieckiego, proces zmian gwałtownych, które ciągle następują (por. Ożóg 2005).

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 21

2010-01-05 15:38:20

22

Kazimierz Ożóg

Zmiany w polszczyźnie po roku 1989 są wywołane głównie przez czynniki pozostające na zewnątrz języka, minimalną rolę odgrywa tu wewnętrzna ewolucja systemu. Ogromne ciśnienie rzeczywistości na język polski po 1989 r. obserwujemy
w trzech aspektach. Każdy z nich daje liczne językowe ślady, stopniowo narastające w postaci nowych wyrazów, konstrukcji, odmian języka, zmian w budowie tekstu.
Domena pierwsza. Nowy stan polszczyzny spowodowały głównie zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne i obyczajowe zachodzące w naszym kraju po roku
1989. Ta podstawowa przyczyna zmian polszczyzny dominowała mniej więcej do
połowy lat 90. XX w. Ustrój państwa, zmienił się z socjalistycznego na demokratyczny. Pociągnęło to za sobą lawinę zmian gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. Radykalnie zmieniła się z tego powodu zarówno polszczyzna oficjalna,
jak i potoczna, bo także słowa – jak ujęła to celnie Irena Kamińska-Szmaj – uzyskały wolność i Polacy zaczęli w nowych warunkach inaczej mówić o sprawach
publicznych i prywatnych (Kamińska-Szmaj 2001). Przestał istnieć narzucany przez
władzę język systemu totalitarnego, nastąpiła całkowita kompromitacja nowomowy
komunistycznej. W nowej, demokratycznej Polsce zaistniał wielogłos różnych partii
politycznych. W ciągu zaledwie kilku lat trzeba było nazwać nowe elementy szybko
zmieniającej się rzeczywistości. Polszczyzna wzbogaciła się o tysiące nowych leksemów, które świadczą o nowym życiu Polski, por. sejm kontraktowy, gruba kreska,
prezydent Rzeczypospolitej, konstruktywne wotum nieufności, Trybunał Stanu, kohabitacja, konwencja wyborcza, billboard, lobbowanie, hipermarket, kuroniówka,
strukturalne bezrobocie, rada gabinetowa, urząd skarbowy, pokolenie frugo, afera
Rywina, dziura budżetowa, sitcom. Na podstawie tych leksemów można opisać kolejne etapy polskiej transformacji we wszystkich jej przejawach. To zaklęty w słowach swoisty dokument wszystkich polskich przemian ostatniego dwudziestolecia
(Mosiołek-Kłosińska 1999; Smółkowa 2001).
Domena druga. Wkrótce po przełomie roku 1989, zrazu prawie niezauważalnie,
a później stopniowo z coraz większą mocą, szczególnie od połowy lat 90. XX w. zaczęły oddziaływać na język polski tłumione wcześniej przez państwo socjalistyczne
zachodnie tendencje kulturowe. Zaliczyć do nich należy: tendencje postmodernistyczne, konsumpcjonizm, medialność, rewolucję informatyczną oraz modną amerykanizację. Zespół tych czynników ciągle działa na polszczyznę, zmieniając ją na
różnych poziomach, zwłaszcza na poziomie parole, w sposobach budowy tekstów.
Domena trzecia. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (1 maja
2004 r.) przybył następny element mocno wpływający na współczesny język polski – tym czynnikiem jest postępująca integracja Polski z Unią Europejską, zostawiająca wyraźny ślad w polszczyźnie. Unia Europejska oddziaływała na nasz język
i przed wstąpieniem Polski w jej struktury, jednak ten wpływ nie był tak wielki jak
obecnie.
Niniejszy artykuł napisałem, wykorzystując badania polszczyzny współczesnej,
które prowadzę od roku 1995. Przygotowując kolejne wydania książki Polszczyzna
przełomu XX i XXI wieku2, zauważyłem, że kończąca się niedługo pierwsza dekada
2

Trzy wydania tej pracy (2001, 2004, 2007) utwierdziły mnie w przekonaniu, że po roku 2000 przemiany polszczyzny następują z nieco mniejszą intensywnością niż w poprzedniej dekadzie.
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XXI w. przynosi intensyfikację tych zjawisk, które są wynikiem oddziaływań domeny drugiej i trzeciej.
2. Najważniejsze zjawiska językowe pierwszej dekady XXI w.
Zjawiska te obejmują różne poziomy języka. Dotyczą obu członów opozycji langue
− parole. Może bardziej parole niż langue, płaszczyzny wykonania niż samego języka. Przy postępujących zmianach systemu o wiele bardziej zmieniają się sposoby
mówienia, dyskursy i konkretne teksty różnych odmian, stylów, rejestrów polszczyzny.
2.1. Ekspansywna potoczność. W myśleniu postmodernistycznym nastąpiło niebywałe nigdy wcześniej w kulturze dowartościowanie pospolitości i potoczności.
Tak pisał o tym zjawisku Wojciech Zieliński:
Społeczeństwo ponowoczesne jest społeczeństwem masowym. Życie w nim wyrównywane
jest do wspólnego mianownika, którym może być tylko pospolitość (Zieliński 2001: 68).

Na poziomie języka jest to potoczność. Od początków polskich przemian obserwujemy modę na potoczność w innych stylach, zwłaszcza w oficjalnych komunikatach. W omawianym okresie moda ta intensyfikuje się. Elementy potoczne są w innych stylach bardzo atrakcyjne, szczególnie licznie występują w języku mediów,
w reklamie i w wypowiedziach polityków, którzy nawet najbardziej skomplikowane
kwestie polityczne objaśniają, używając potocznych metafor3. Maria Wojtak tak tłumaczy tę manierę:
Potoczność rozpatrywana na płaszczyźnie tekstu zyskuje na komunikacyjnej atrakcyjności dlatego, że pozwala nadać wypowiedziom znamiona komunikatów skierowanych, nastawionych
na kontakt z drugim człowiekiem, umożliwia ucieczkę od abstrakcji w stronę mówienia czy
raczej pisania konkretnego, bliskiego codziennemu doświadczeniu, obrazowego i zaangażowanego (Wojtak 2002: 324).

Moda na potoczność jest ciągle motywowana przez stale obecną we współczesnej
kulturze polskiej atrakcyjną normę pospolitości. To ona sprawia, że potoczność jest
ważnym czynnikiem zmian we współczesnej polszczyźnie. Często używane w różnych stylach oficjalnych zwroty potoczne powodują, że treści, o których się mówi
albo pisze, zostają wyrażone prosto, obrazowo, często emocjonalnie. Potoczna dosadność ma przy tym walor medialny, przyciąga odbiorców i przełamuje schematy
oficjalności, tworząc wrażenie luzu językowego. Oto kilka przykładów nagłówków
prasowych wykorzystujących leksykalne elementy potoczne bądź potoczne sposoby
organizacji wypowiedzeń, potoczną składnię i proste komunikowanie treści, właśnie
takie, jak w rozmowach potocznych:
(1) Na jałowym biegu (artykuł dotyczy współczesnych mediów) (TP 18.01.2009),
(2) PiS jak PO chce odchudzić Sejm (kwestia zmniejszenia liczby posłów) (Dz 29.01.2009),
3

Niektóre metafory są bardzo prymitywne, wręcz prostackie, por. nocne igraszki PiS; jeśli ktoś ci sika
do namiotu, to trzeba go wziąć do środka, żeby sikał poza namiot (komentarz Ludwika Dorna do
przejścia Józefa Oleksego do rządu Leszka Millera).
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(3) Zimny prysznic dla Rydzyka (nie ma gorących wód pod Toruniem) (Dz 29.01.2009),
(4) Unia wyłoży na polską energię (ratowanie energetyki przez UE) (GW 29.01.2009),
(5) Ameryka schodzi na psy (kryzysowe kłopoty Polaków w USA) (GW 29.01.2009).

Potoczność w warstwie językowej dobrze łączy się z medialnością, to także
z tego powodu jest tak często wykorzystywana, elementy potoczne są zawsze medialne, zwłaszcza wtedy, kiedy są brutalizmami i wulgaryzmami:
(6) Chorwaci tak łatwo nie sprzedadzą skóry (przed meczem w piłkę ręczną) (30.01.2009,
I PR);
(7) Dałyśmy d... – mówiła spłakana Małgorzata Glinka po porażce z Amerykankami 2:3. Polskie siatkarki wypadły w Pekinie słabo (GW 18.08.2008);
(8) Sarah Connor, utalentowana wokalistka, to dziś w Niemczech eksportowy towar muzyczny
numer jeden − żona włoskiego ogiera („Newsweek” 26.12.2003);
(9) Szkoda mi ich, bo na każdych igrzyskach dostają w dupę. Tomasz Wylenzek wyjaśnia, dlaczego polskim kajakarzom nic nie udaje się na igrzyskach olimpijskich (GW 25.08.2008).

2.2. Drugim zjawiskiem, które nasila się w polszczyźnie i − szerzej − w kulturze
początków XXI w. jest intertekstualność. Jest ona także motywowana przez tendencje postmodernistyczne. Według Podręcznego słownika terminów literackich pod
redakcją Janusza Sławińskiego intertekstualność to:
[...] sfera powiązań i odniesień międzytekstowych, w której uczestniczy dane dzieło, obszar
wypowiedzi i sposobów mówienia, wobec których określa ono swoją formę i znaczenie. Każdy
tekst słowny sytuuje się w polu innych tekstów, naśladując je, kontynuując czy przekształcając,
pozostając z nimi w relacji pytanie − odpowiedź, a nawet odrzucając je czy unieważniając
(Sławiński 1994: 218–219).

Coraz częściej polskie teksty różnych gatunków, nie tylko literackie, pojawiające
się w przestrzeni publicznej zawierają zamierzone odniesienia do innych, funkcjonujących już w kulturze, wcześniejszych tekstów i stanowią tym samym niekiedy
bardzo skomplikowaną strukturę rozmaitych zapożyczeń, cytatów, klisz, przytoczeń,
nawiązań, transformacji semantycznych (Balbus 1996). Poza dziełami literackimi intertekstualność masowo pojawia się w reklamach i w różnych tekstach medialnych.
W tych dwóch obszarach jest ona zwykle bardzo prostym, czytelnym odniesieniem
do jakiegoś tekstu kultury4. Intertekstualność ma współcześnie głównie motywację
konsumpcyjną i służy do jej napędzania. Zanalizujmy kilka przykładów.
(10) W kampanii reklamowej PLAY ONLINE przed świętami Bożego Narodzenia w roku 2008 na billboardach w całej Polsce, a także w prasie kolorowej ukazał
się plakat nawiązujący do słynnej od lat 60. XX w. fotografii Ernesta Che Guevary, argentyńskiego lekarza, rewolucjonisty w służbie Fidela Castro, który – jak oficjalnie twierdziły źródła kubańskie – z pobudek ideowych zrezygnował w połowie
lat 60. XX w. z ważnych stanowisk w rządzie rewolucyjnej Kuby i z grupą kilku
towarzyszy rozpoczął walkę partyzancką (rewolucję) w Boliwii. Wkrótce zginął,
4

Tekst kultury rozumiem szerzej niż tekst językowy (por.: Mazur, Rzeszutko-Iwan 2006; Myrdzik,
Morawska 2007).
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zastrzelony w październiku 1967 r. przez żołnierzy miejscowego reżimu. Jego osoba, głównie przez znaną fotografię, stała się dla pokolenia 1968, a także dla wielu
młodych w latach 70. i 80. XX w. przedmiotem swoistej idealizacji.
Interpretacja fotografii Che Guevary, którą noszono na koszulkach, zawieszano
w akademikach, zakładała sprzeciw wobec niesprawiedliwości społecznej i bezinteresowne poświęcenie dla dobra uciskanych grup. Plakat z 2008 r. wykorzystuje
tę popularność i zmienia tamte znaczenia, przesuwając je w stronę znaczeń konsumpcyjnych. Do rewolucyjnego beretu Che dodano bombkę choinkową, czerwoną
czapeczkę i wielką brodę św. Mikołaja, tego w wersji amerykańskiej, który dzisiaj
na całym świecie jest wielkim znakiem konsumpcji.
Eksponowane hasło nowego plakatu, który zaczyna funkcjonować jako nowy
tekst kultury, brzmi Rewolucja na święta. Najtańszy szybki Internet za 1 zł miesięcznie i dodatkowo wzmacnia treści konsumpcyjne. Nowy tekst kultury, hybryda
sloganu reklamowego, fotografii argentyńskiego bojownika o wyzwolenie społeczne, „rewolucyjnego”, ale głównie konsumpcyjnego św. Mikołaja, jest symptomem
kultury czasów obecnych, kultury nowych fascynacji, głównie konsumpcyjnych.
(11) W lutym 2009 r. pojawiła się intertekstualna reklama Hondy Jazz. Na wielkim billbordzie znajduje się fotografia nowego samochodu. Mamy też dwa ogromne
napisy Nowa Honda Jazz oraz Cały Twój Jazz. Napis drugi jest wyraźnym nawiązaniem do hasła pontyfikatu Jana Pawła II Totus Tuus – Cały Twój.
Z moich badań wynika, że najczęściej w tekstach języka polskiego, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, nawiązuje się do pospolitości (potoczności) i do
tekstów kultury masowej. Nawiązania do kultury wysokiej stają się coraz rzadsze,
co świadczy o wyraźnym przesunięciu znajomości różnych kodów kultury tak przez
twórców, jak i odbiorców, nazywanych dziś konsumentami produktów kultury. Nawiązania do pospolitości (potoczności) oraz do tekstów medialnych mają wspólny mianownik, obie kategorie dane są współczesnemu człowiekowi jako pierwsze
doświadczenie świata kultury. Potoczność i medialność łączą dziś wszystkich Polaków.
Intertekstualność narasta obecnie w tekstach prasowych, w audycjach radiowych, w programach telewizyjnych, zwłaszcza w tych łączących informację z rozrywką, w wideoklipach, w komiksach, we współczesnych spektaklach teatralnych,
w grach komputerowych, a szczególne jej nasilenie obserwujemy w Internecie,
w blogach czy na forach internetowych. Specjalnym obszarem działania intertekstualności jest reklama. Porównajmy jeszcze kilka tytułów intertekstualnych z prasy,
tzw. opiniotwórczej – tu są one jeszcze literackie bądź odnoszą do kultury wysokiej:
(12) Na londyńskim bruku (TP 19.10.2008)

– recenzja filmu Londyńczycy; odniesienie do Epilogu Pana Tadeusza;
(13) Gaza – raport z oblężonego miasta (Dz 10–11.01.2009)

– wojna izraelsko-palestyńska; odniesienie do wiersza Zbigniewa Herberta;
(14) Pamiętnik znaleziony w Sieradzu (Rz 23.12.2008)
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– brazylijski zawodnik piłki nożnej gra w Sieradzu; odniesienie do powieści Jana
Potockiego;
(15) Paryż da się lubić (Rz 31.05−1.06.2008)

– tenisistka Agnieszka Radwańska odnosi sukcesy w Paryżu; odniesienie do znanej
piosenki Warszawa da się lubić;
(16) Wejście smoka („Newsweek” 20.01.2002)

– piłkarska drużyna z Chin w finale mistrzostw świata; aluzja do znanego filmu
Wejście smoka;
(17) Jeszcze książka nie umarła (TP 26.10.2008)

– rozmowa z Grażyną Grabowską o Targach Książki w Krakowie; odniesienie do
tekstu hymnu Polski autorstwa Józefa Wybickiego.
Jeśli badamy teksty z tabloidów albo wytwory kultury masowej, to intertekstualność jest o wiele bardziej prymitywna, spauperyzowana, por.:
(18) Oto sejmowe koryto (posłowie biorą pożyczki na 3%) („Fakt” 18.03.2008);
(19) Były premier pojawia się i znika („Fakt” 7.05.2008).

Porównując bogaty materiał językowy, bez trudu można wskazać niektóre modne
współcześnie cytaty, powiedzenia, zwroty itp., które są często wykorzystywane, aby
uzyskać nowe sensy: Plusy dodatnie, plusy ujemne (dosłownie wszystko, o czym
mówimy czy piszemy, ma strony dodatnie i ujemne); Wojna i pokój (często wykorzystuje się to złożenie do sprawozdań z konfliktów, często poddawane modyfikacjom);
Zbrodnia i kara (w związku ze sprawami kryminalnymi, liczne modyfikacje mówią
o zbrodni bez kary): Quo vadis? (często stosowana konstrukcja przy określaniu celów jakiegoś procesu, zjawiska, osoby, państwa itp. Quo vadis, Polsko?). Tworzą
one nowe schematy, nowe intertekstualne, powtarzalne szablony. Intertekstualność
staje się zjawiskiem charakterystycznym dla różnych odmian polszczyzny,
2.3. W polszczyźnie pierwszej dekady XXI w. mocno daje się odczuć jeszcze
jedna tendencja związana z postmodernizmem – jest to ludyczność (karnawalizacja
języka, dążenie do zabawy słownej, gry językowej). Kategoria ta jest często powiązana z intertekstualnością. Kultura współczesna stawia wysoko rozrywkę i zabawę
wśród proponowanych wartości. Także różnego rodzaju teksty – według tych założeń – powinny być elementem zabawy słownej. Ludyczność i karnawalizacja zachowań językowych stają się celem wielu tekstów współczesnej kultury. Również język
został wprzęgnięty w ten wieczny karnawał. Wielu badaczy podkreśla, że znaczna
część mediów straciła już swą służebną względem społeczeństwa rolę informacyjną
i edukacyjną i stała się celem samym w sobie. Media są dzisiaj postrzegane w kategoriach wesołego miasteczka, a wiele programów przypomina „kolorowe jarmarki”, gdzie wzniosłość miesza się z pospolitością, to, co poważne, ze śmiesznym,
żartobliwym, rubasznym, często wulgarnym, sacrum z profanum, elementy kultury
wysokiej z elementami kultury popularnej, piękna polszczyzna z rejestrami niskimi,
środowiskowymi (Dudzik 2005; Pułka 2004; Mazur, Rumińska 2007). Zjawisko to
objęło nie tylko media komercyjne, ale i media publiczne. W programach (tekstach
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kultury, komunikatach medialnych) zwyciężyła tendencja do bardzo różnie osiąganej atrakcyjności nad rzetelnym odniesieniem do rzeczywistości. Na płaszczyźnie
językowej ma być wesoło, śmiesznie, luźno, oryginalnie. Każdy komunikat staje się
towarem, który należy sprzedać. Sprzedaż ta w wypadku telewizji nazywa się oglądalnością i jest osiągana przez różne zabiegi, m.in. przez prymitywne skojarzenia,
luz, wulgarność i brutalność, seks, por. znamienny tytuł artykułu: Są wyzwiska, jest
oglądalność (Dz. 31.10.2008). Polszczyzna staje się w coraz większym stopniu – jak
pisał Jerzy Bralczyk – towarem na sprzedaż, tworzywem zabawy słownej, podstawowym elementem karnawalizacji (Bralczyk 2000). W tym celu wykorzystuje się
wieloznaczność wyrazów, nakładanie i kojarzenie różnych znaczeń, rozmaite zabiegi formalne i tekstowe, kontaminacje, przekraczanie tabu, łamanie łączliwości wyrazów, także potoczność i intertekstualność. Imperatyw oglądalności (odbioru) danego
produktu kultury narzuca postawę „ma być wesoło”, chociażby w zapowiedzi programu (tzw. zajawce), nawet wtedy, kiedy treść komunikatu jest poważna, por.:
(20) Prąd kopnął firmy – wielka podwyżka cen prądu powoduje upadłość wielu firm (GW 1.02.
2009);
(21) OFE! To ma być emerytura? – wypłacono pierwszą emeryturę z Otwartych Funduszy
Emerytalnych „całe” 23,65 zł (GW 10.02.2009);
(22) Egzotyczne koalicje są większościowe, większość z nich przepadnie we wcześniejszych
wyborach (TVN, Fakty, 9.02.2009).

Z karnawalizacją ściśle łączy się emocjonalność współczesnych wypowiedzi medialnych. To następna cecha, która gwałtownie narasta w pierwszej dekadzie XXI w.
Liczy się nie tyle zawartość merytoryczna, ile rozrywka, zabawa, show i emocje temu
wszystkiemu towarzyszące. Silnie odbija się ta tendencja w tekstach współczesnej
kultury, które są naładowane emocją. Nadawcy tych komunikatów podgrzewają atmosferę, aby łatwiej sprzedać dany produkt, audycję, por.: emocje sięgają zenitu;
jesteśmy rozgrzani w emocjach do czerwoności, cóż za emocje!, nasi bohaterowie
elektryzują publiczność, jakie megaemocje!
2.4. Dominacja obrazu w kulturze współczesnej, postępujący zanik czytelnictwa książek oraz nowe, dalekie od poprawności, luźne sposoby zapisywania tekstów
w przesyłanych mejlach i wiadomościach esemesowych spowodowały inne zjawisko na płaszczyźnie parole, jakim jest kryzys zdania. Zjawisko to z punktu widzenia
tradycyjnej kultury pisma możemy oceniać negatywnie. Jego przejawem jest to, że
coraz więcej Polaków nie potrafi mówić w odmianie oficjalnej pełnymi zdaniami,
a pisanie dłuższych tekstów i zdań rozwiniętych przysparza przeciętnemu Polakowi wiele kłopotów. Procesy te pogłębiły się w pierwszej dekadzie XXI w., o czym
dobitnie świadczą wyniki egzaminów gimnazjalnych i matury z języka polskiego.
Najsłabszym ogniwem tych egzaminów są niezmiennie od wielu lat wypracowania
pisemne. Do kryzysu zdania prócz przyczyn wyżej wymienionych przyczynia się
kryzys myślenia. Tutaj głównym winowajcą są media, które przez swoje produkty,
w narzucanych, nowych znakach, odzwyczajają odbiorców od myślenia, zwłaszcza przyczynowo-skutkowego, wyżej od refleksji intelektualnej stawiając odbiór
emocjonalny (spontaniczny). Kryzys zdania przejawia się w dominacji wyrażeń emo-
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cjonalnych, w prymitywnej, ubogiej co do liczby składników budowie, w unikaniu
łączenia różnych treści w zdania złożone, w omijaniu spójników, które wyrażają
związki logiczne. Z moich badań wynika, że studenci niechętnie tworzą oryginalne
teksty, wolą komponować je na podstawie tekstów internetowych. Jeśli już piszą
samodzielnie, to najczęściej stosują zdania pojedyncze, co najwyżej podwójnie złożone przydawkowe. Dzisiaj zdanie wielokrotnie złożone w tekstach uczniów czy
studentów jest prawdziwą rzadkością. Akapity i całości informacyjne są już w zupełnym odwrocie. Nie umiemy mówić pełnymi zdaniami, zanika też umiejętność
narracji, czyli pięknego opowiadania. W tekstach mówionych częstym zjawiskiem
jest dodawanie modułów informacji bez precyzyjnego formalnego przyporządkowania logicznego.
2.5. Natężenie zmian w systemie leksykalnym osłabło w porównaniu z latami 90.
XX w. Jeśli chodzi o nowe wyrazy, to polszczyzna nie powiększa się już tak szybko,
jak w pierwszych latach transformacji, kiedy język musiał nazwać dziesiątki tysięcy
desygnatów z różnych dziedzin życia nowej Polski. Teraz ten wzrost leksykalny
jest o wiele wolniejszy. Nie zapożyczamy już tak intensywnie wyrazów obcych, nie
ma też tak licznej, jak w latach 90. XX w., neosemantyzacji. Nastąpiła pewna stabilizacja systemu leksykalnego współczesnej polszczyzny. Jednak i w tym obszarze
mamy do czynienia z interesującymi zjawiskami:
a) zmiany w rzeczywistości, a ściślej rozwój Internetu oraz integracja Polski
z Unią Europejską powodują gwałtowny wzrost konstrukcji z e- oraz euro-. Stają się
one zwyczajną praktyką językową, a przykłady są już liczone w setkach. Niektóre
z nich to już zresztą mocno osadzone w polszczyźnie wyrazy, por. e-ZUS, e-praca,
e-szkoła, e-bank, e-konto, eurodolar, eurokiosk, euro okna, euroturystyka, eurokarta;
b) przez całą pierwszą dekadę XXI w. działa kategoria mody językowej, która
sprawia, że niektóre elementy języka, zwłaszcza leksykalne, są nadużywane. Ostatnio na przykład zwiększyło się występowanie konstrukcji z mega-, oznaczających
intensywność cechy, stanu, zjawiska itp., wyrażanych przez podstawę słowotwórczą. Konstrukcja ta powoli wchodziła do języka polskiego w latach 90. XX w., aby
obecnie osiągnąć znaczny stopień rozpowszechnienia. Wyrazów z mega- używa się
nie tylko w polszczyźnie oficjalnej, ale i w polszczyźnie potocznej, por.: Czeka nas
megadyscyplina (Jacek Kurski w Sejmie RP), zostałam megadopieszczona (X po
zwycięstwie w audiotele), mamy megaegzamin (pracownik naukowy do kolegi), jestem pod megawrażeniem (Doda w programie „Mam talent”, emitowanym przez
TVN), czekają nas megapodwyżki cen prądu i gazu (w różnych komunikatach medialnych). Frekwencja derywatów z mega wyraźnie wzrosła w pierwszej dekadzie
XXI w. Dobrą płaszczyznę porównania stanowią precyzyjne badania Mirosławy
Mycawki (2000) przeprowadzone pod koniec lat 90. XX w. Obecnie coraz częściej
pojawiają się konstrukcje z mega- w polszczyźnie reklamowej, por. megadługie rozmowy, meganiskie ceny, megaprodukcja, megaimpreza, megazniżki, megapowiększenie, megapromocja, megadoładowanie, megarewelacja, megagwiazda. W stylu
potocznym mamy: megaimprezę, megakłopoty, megapaczkę itd.
Spośród wyrazów modnych, które są ostatnio nadużywane, należy wyróżnić te
oznaczające twórcę dzieł kultury masowej. Moda ta ma funkcję perswazyjną i za-
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chęca do kupna, por.: kultowy twórca, ikona, legenda, gwiazda, gwiazdor, król, królowa, bóg, bogini, boski X, boska X, bożyszcze, idol, guru, księżniczka, celebryta.
Także i inne zjawiska zachodzące w systemie leksykalnym współczesnej polszczyzny mają często motywację konsumpcyjną, por. karierę słownictwa kulinarnego,
które spotykamy ostatnio w tysiącach przepisów, ukazujących się w różnych programach telewizyjnych, w Internecie, w setkach kolorowych gazet, w folderach i mnogich książkach kucharskich. Współczesnych Polaków ogarnęła swoista gorączka jedzenia, kuchnia stała się modna, a to pociąga za sobą niebywały rozrost słownictwa
kulinarnego. W rezultacie w tym polu semantycznym zachodzą ostatnio interesujące
relacje. Zresztą sfera jedzenia, przygotowywania potraw i napojów świetnie wyraża
ponowoczesne wartości konsumpcyjne. Podobnie się dzieje ze słownictwem ze sfery sportu i wypoczynku oraz leksyką komputerową.
2.6. W roku 2004 Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Śmiało więc można powiedzieć, że polszczyzna pierwszej dekady XXI w. rozwijała się pod przemożnym wpływem tej organizacji.
Wpływy Unii Europejskiej na język polski zaczęły się mniej więcej w połowie lat
90. XX w., kiedy polscy politycy zaczęli mówić o wstąpieniu do Wspólnoty. Zaczął
się wtedy tworzyć tzw. eurożargon, czyli język unijny, który obsługuje wiele oficjalnych kontaktów przedstawicieli Polski z Unią Europejską. Ta nowa odmiana języka
polskiego używana jest przez coraz liczniejsze grono Polaków. Tak pisał o tej nowej,
specjalistycznej odmianie języka polskiego Krzysztof Kosecki:
Posługuje się nim [euro żargonem – przyp. K.O.] nie jedna, ale wiele grup zawodowych, np.
politycy, prawnicy, ekonomiści, naukowcy, dokumentaliści, urzędnicy samorządowi, służba
cywilna, konsultanci ds. UE, dziennikarze, a także grupy niezawodowe, które stykają się na co
dzień z problematyką integracji europejskiej, np. studenci (Kosecki 2002: 325).

Do tego wyliczenia należy dodać bardzo ważną grupę tłumaczy, którzy nie tylko przekładają oficjalne dokumenty, ale muszą też tłumaczyć symultanicznie różne
przemówienia.
Obecne wpływy Unii na polszczyznę obserwujemy na kilku poziomach. Po
pierwsze, są to wzmożone działania nazewnicze, które określają nowe dla Polski
zjawiska, instytucje, osoby. Język wykorzystuje w tym celu istniejące już leksemy,
tworzy nowe połączenia, zapożycza wyrazy obce, buduje nowe konstrukcje słowotwórcze, nadaje wyrazom nowe znaczenia, upowszechnia kalki. Po wtóre, jest to
dość duży, ciągle się powiększający krąg słownictwa specjalistycznego związanego
już dzisiaj z bieżącym funkcjonowaniem Polski w ramach tej organizacji. To właśnie
teksty wykorzystujące to słownictwo są trudne w odbiorze, bo mają charakter tekstów urzędowych i bardzo specjalistycznych. Są to w sumie teksty urzędowo-ekonomiczno-prawne z wszystkimi cechami tego stylu: schematycznością składni, precyzją znaczeń, specjalistyczną terminologią, występowaniem skrótowców, wyrazów
zapożyczonych i rzeczownikowych nomina actionis, por.: podwyższenie standardu,
wdrożenie pakietu działań, budżet operacyjny, programy unijne, dyrektywy unijne,
eventy, target, Sapard, Eurotel, SOCRATES. Przykładów mamy tysiące. Jedną z najczęstszych konstrukcji w języku polskim są dzisiaj złożenia z euro- (Ryzza-Woźniak
2000). Co ciekawe, obecnie wygasły zażarte wcześniej, obfitujące w wiele wyrażeń
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emocjonalnych spory polityczne między zwolennikami i przeciwnikami Unii Europejskiej.
I na koniec nieco przewidywań: zmiany polszczyzny w drugiej dekadzie XXI w.
przy dość znacznej stabilizacji systemu będą głównie obejmować poziom wykonania tekstów (parole). Będzie to jeszcze większe rozluźnienie rygorów formalnych
wypowiedzi, co zaowocuje niskim poziomem strukturalizacji, upraszczaniem składni, komunikacją hasłową, wzrostem wyrażeń emocjonalnych. Chyba że w wyniku
obecnego globalnego kryzysu finansowego przyjdą nowe warunki polityczne i gospodarcze. Nowa rewolucja może przynieść nowy ład gospodarczy i jeszcze radykalniejsze zmiany językowe.
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Skróty
Dz – „Dziennik”,
GW – „Gazeta Wyborcza”,
Rz – „Rzeczpospolita”,
TP – „Tygodnik Powszechny”,
I PR – pierwszy program Polskiego Radia.

The Polish of the first decade of the 21st century;
an attempt to identify the main trends
Summary
The first decade of the 21st century shows dynamic change in the Polish language on the level of parole,
or linguistic production. By contrast, the language system (langue) has largely stabilized after a period
of change, with no qualitative quantum leaps occurring. Under the overwhelming impact of contemporary cultural trends, exerted especially by the media, consumerism, and the information revolution,
we can see a still strong expansion of the colloquial into various styles in Polish, frequent use of intertextuality, proneness to ludic expression, and severe impoverishment of syntax seen in both speech and
writing (crisis of the sentence).
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BADANIA NAD POLSZCZYZNĄ MÓWIONĄ A LEKSYKOGRAFIA
W niniejszym opracowaniu zamierzam rozważyć wpływ badań nad polszczyzną
XX w. mówioną na współczesną praktykę leksykograficzną w kontekście powstającego właśnie nowego Wielkiego słownika języka polskiego (WSJP) (por. m.in. Żmigrodzki, Bańko, Dunaj, Przybylska 2007). Rozwijane w latach 70. i 80. w wielu
ośrodkach w Polsce badania nad językiem mówionym niestety straciły ostatnio na
swej dynamice, jednak to, co zostało na tym polu osiągnięte, warto w jak największym zakresie przełożyć na praktykę tworzenia współczesnych słowników ogólnych
języka polskiego.
Słownik powinien dokumentować stan języka w danym okresie historycznym,
zwłaszcza odzwierciedlać zasób słownictwa z tego okresu i zdawać sprawę ze sposobu używania zarejestrowanych jednostek leksykalnych. Źródła do słownika powinny być oparte nie tylko na tekstach pisanych, ale i na mówionych, a może nawet
przede wszystkim na mówionych, jako że każdy język naturalny podstawowo manifestuje się i istnieje w wersji mówionej, wersja pisana jest wtórna i dla manifestowania się języka niekonieczna. Nie trzeba w tym miejscu przypominać, że wiele
języków dla nas egzotycznych do dziś istnieje przecież tylko i wyłącznie w wersji
mówionej. Tymczasem dotychczasowe słowniki ogólne – właściwie prawie wszystkie – trzymają się w przeważającej mierze źródeł pisanych1. Nie oznacza to oczywiście, że język mówiony jest w tych słownikach całkowicie nieobecny. Pojawia się
głównie dzięki źródłom pisanym reprezentującym przede wszystkim teksty dramatu
oraz partie dialogowe tekstów literackich. Taka wąska reprezentacja „mówioności”
1

Nawet słowniki z założenia rejestrujące leksykę obecną przede wszystkim w języku mówionym
opierają się głównie na tekstach pisanych. Dotyczy to choćby Słownika polszczyzny potocznej Janusza Anusiewicza i Jacka Skawińskiego (1996) i Słownika polskich leksemów potocznych pod redakcją Władysława Lubasia (t. I–V). W Słowniku polszczyzny potocznej tak autorzy piszą o doborze
źródeł: „Zestaw haseł został opracowany na podstawie ponad 50 000 wypisów z wybranych pozycji
książkowych, prasy, radia i telewizji i przede wszystkim – co jest szczególnie ważne − ze sporządzanych w różnych sytuacjach komunikacyjnych – zapisów żywego języka mówionego” (Anusiewicz,
Skawiński 1996: 7).
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jest oczywiście niezadowalająca. Co w tej kwestii można zmienić w przygotowywanym właśnie WSJP?
Po pierwsze, należy liczyć na to, że skoro WSJP będzie korzystał z Narodowego
Korpusu Języka Polskiego (NKJP), to twórcy tegoż korpusu nie zapomną o języku
mówionym. Z dotychczasowych informacji na temat struktury korpusu wynika niestety, że nadal dominują w nim teksty pisane2. Uwzględniane są właściwie jedynie te
teksty mówione, które są dostępne już w wersji pisanej, a dokładniej w wersji elektronicznej3. W grę wchodzą na przykład stenogramy przemówień sejmowych. Choć
lepsze to niż nic, to jednak ten typ źródeł trudno uznać za zadowalający z punktu
widzenia celu, jakim jest wiarygodna słownikowa dokumentacja żywego języka mówionego. Po pierwsze stenogramy rejestrują tylko jedną z odmian stylistycznych języka mówionego – odmianę przynajmniej z założenia oficjalną, podczas gdy istotne
osobliwości żywej mowy występują głównie w odmianie nieoficjalnej, spontanicznej, używanej na co dzień w niezobowiązujących sytuacjach potocznych (por. m.in.
Przybylska 1994). Po drugie – stenogramy zazwyczaj nie stanowią wiernego zapisu
żywej mowy, wiele elementów dla mówionej wersji charakterystycznych jest w nich
po prostu celowo pomijanych4. W tej sytuacji należałoby koniecznie uzupełnić korpus o autentyczne źródła mówione, zwłaszcza pochodzące z odmiany nieoficjalnej.
Można by wykorzystać istniejące już, wydane w druku, wybory tekstów języka mówionego, które powstawały w różnych ośrodkach badawczych w latach 80. XX w.
i później. Mam na myśli Kraków, Łódź, Katowice, Poznań (por. Dunaj 1979; Lubaś 1978, 1980; Zgółkowa 1983). Można by też poddać dygitalizacji zarchiwizowane w tych ośrodkach istniejące nagrania języka mówionego, które nie weszły do
opublikowanych wyborów tekstów. Nie jest to zadanie łatwe. Ponadto należałoby
w sposób planowy, oparty na wypracowanych swego czasu założeniach metodologicznych (por. m.in. Kamińska 1979; Awdiejew, Labocha, Rudek 1980; Dunaj 1981)
zacząć tworzyć korpus polskiego języka mówionego, który jako swoisty subkorpus
wszedłby do NKJP, ale też sam w sobie stanowiłby cenne źródło do wszelkich badań
nad językiem mówionym właśnie. Jest to w moim przekonaniu bardzo pilne zadanie
badawcze, które musiałoby przyjąć formę odrębnego projektu, wymagającego oczywiście sporych nakładów finansowych i organizacyjnych5. Jeszcze innym zadaniem
2

3

4

5

W referacie Narodowy korpus języka polskiego – stan prac przedstawionym na LXVI Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Opolu w 2008 r. autorzy: Rafał Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Adam Przepiórkowski, Marek Łaziński podali informację, że powstający
obecnie Narodowy Korpus Języka Polskiego będzie obejmował 1 mld wyrazów, w tym 30 mln (zatem tylko 3% całości) będą stanowić użycia wyekscerpowane z tekstów mówionych, w tym także
pochodzących z radia i telewizji.
Takie postępowanie wynika zapewne głównie ze względów praktycznych i ekonomicznych. Łatwiej
jest bowiem włączyć do korpusu teksty istniejące już w wersji elektronicznej niż najpierw zgromadzić teksty mówione, a potem je przetworzyć (zdygitalizować) na potrzeby korpusu.
O niepełnej wiarygodności stenogramów przekonują między innymi badania prowadzone przez Magdalenę Smoczyńską na Wydziale Polonistyki UJ, dotyczące działalności komisji sejmowej w sprawie
Lwa Rywina. Porównanie istniejących stenogramów z prac tej komisji z nagraniami telewizyjnymi
ujawniło liczne rozbieżności między kształtem językowym autentycznych wypowiedzi a ich stenogramowym zapisem.
O potrzebie włączenia w szerszym zakresie do słownika języka ogólnego słownictwa języka mówionego byli już przekonani projektodawcy słownika, który miał powstać w IJP PAN w latach 80.,
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byłoby stworzenie korpusu tekstów mówionych z okresów wcześniejszych szeroko
rozumianej współczesności, czyli od 1945 roku do połowy lat 70. XX w. Tu prawdopodobnie jedynym dostępnym źródłem byłyby nagrania dźwiękowe z archiwum
polskiego radia i telewizji, jako że z tego okresu nie ma zbiorów celowo zaprojektowanych do badań naukowych żywego języka mówionego.
Dotychczasowe badania nad językiem mówionym przyniosły ważne wyniki teoretyczne, które należałoby uwzględnić w opisie słownikowym polszczyzny. Przede
wszystkim chodzi o zarejestrowanie samego tego materiału leksykalnego, który jest
charakterystyczny prawie wyłącznie dla polszczyzny mówionej. Już na samym etapie wyodrębniania jednostek leksykalnych można wskazać hasła z języka mówionego, których w dawnych słownikach nie było. Część z nich wymienili swego czasu
w swym artykule Mirosław Bańko i Anna Kłosińska (1994), np. znaczy/znaczy się
w funkcji wykładnika korekty w języku mówionym, inne zostały już dostrzeżone
i ujęte na przykład w SWJP. Na podkreślenie zasługuje wyodrębnienie w tymże
słowniku trzech klas części mowy, szczególnie często obecnych w języku mówionym: tak zwanych modulantów (np. głównie, niestety), operatorów metatekstowych
(np. no, że tak powiem, prawda) i dopowiedzeń (np. naturalnie, oczywiście, owszem),
które w dawniejszych słownikach albo były pozbawione jakiejkolwiek kwalifikacji
gramatycznej, albo były włączone do niejasno zdefiniowanej klasy tzw. partykuł,
albo też znalazły się co prawda w słowniku, lecz zanurzone głębiej w różnych miejscach artykułu hasłowego.
Zresztą zarówno co do wyodrębniania, jak i klasyfikacji wielu jednostek leksykalnych tego rodzaju trwają dyskusje, przy czym największy wkład w tym zakresie
wnoszą obecnie prace Macieja Grochowskiego (m.in. 1986, 1997, 2008) i Jadwigi
Wajszczuk (2005). Ponieważ opis tych jednostek zarówno gramatyczny, jak i semantyczny, jest właściwie in statu nascendi, można się spodziewać znacznej rozbudowy liczebnej tych klas gramatycznych, jak i istotnych nowych rozstrzygnięć
teoretycznych. Trudno jednak zaprzeczyć, że wielu jednostek tego rodzaju badacze
nie zauważyliby, gdyby nie poważnie potraktowane jako źródło do opisu leksykograficznego języka wiarygodne teksty mówione6. Tym tekstom między innymi pod
takim kątem jako jeden z pierwszych przyjrzał się swego czasu Kazimierz Ożóg
(1990) w swej pracy o metaleksykonie polszczyzny mówionej.

6

o czym pisał między innymi Alfred Zaręba (1988). Postulował on na przykład przeprowadzenie
w tym celu wyrywkowych, choć ściśle sprecyzowanych badań własnych, godząc się jednak na rozwiązanie połowiczne: „słownictwo języka mówionego w pewnym stopniu można zarejestrować
przez teksty pisane, które się na mówionym opierają. Nie jest to rozwiązanie najlepsze, ponieważ
w takim [...] wypadku mielibyśmy do czynienia nie z żywym tekstem mówionym, ale wtórnie przerejestrowanym” (Zaręba 1988: 43).
W pracach M. Grochowskiego (m.in. 1986, 1997) także w przykładowych artykułach hasłowych dla
tych jednostek egzemplifikacje użyć w poszczególnych znaczeniach często wyraźnie odzwierciedlają uzus w języku mówionym, zwłaszcza tam, gdzie jednostka ujawnia swe funkcje gramatyczne
i semantyczne właściwie tylko w żywym dialogu, na przykład hasło akurat 3 zakwalifikowane jako
dopowiedzenie w użyciach typu: Czy Adam wrócił? – Akurat!, Dostałeś pewnie nagrodę? – Akurat!,
Chociaż wstąpił po ciebie? – Akurat! (por. Grochowski 1997: 50–51)
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Studia nad językiem mówionym przyczyniły się też do rozwoju badań pragmatycznojęzykowych. Dzięki nim do repertuaru jednostek języka ujętych jako hasła
w słowniku dołączyły takie, które dziś nazwalibyśmy frazemami, np. formuły etykietalne powitań, pożegnań, podziękowań, przeprosin itd. Zwrócono też uwagę na
potrzebę rozbudowania opisu słownikowego wielu jednostek o informacje właśnie
pragmatycznojęzykowe, uwzględniające to kto, do kogo, w jakiej sytuacji i po co tak
mówi. Przykładowo dla hasła proszę w ISJP, który częściowo uwzględnia już zjawiska związane z językiem mówionym, i to stanowi jego wielką zaletę, dla podhasła
proszę opisano następujące konteksty pragamatycznojęzykowe: „mówimy «proszę»,
kiedy” a) „podajemy lub pokazujemy coś komuś” [...], b) „zachęcamy kogoś, aby
coś zrobił, np. wszedł dokądś lub usiadł gdzieś [...]”, c) „wyrażamy zgodę na czyjąś
propozycję lub gotowość zrobienia czegoś [...]”, d) „ktoś podziękował nam za przysługę [...]”, e) „ktoś zapukał do naszych drzwi i chcemy mu dać znać, aby wszedł
[...]”, f) „nie dosłyszeliśmy tego, co powiedział rozmówca, i chcielibyśmy, aby to
powtórzył [...]”. Wielu z tych informacji pragmatycznych we wcześniejszych słownikach nie było. Dziś na przykład musielibyśmy dołączyć do formuł etykietalnych
modne wyrażenie Miłego dnia! czy W czym mogę pomóc?, oba zapewne upowszechnione jako kalki z języka angielskiego.
Przyjęcie tekstów mówionych jako równoprawnego źródła do słownika w praktyce rodzi liczne szczegółowe problemy wymagające konsekwentnego rozstrzygnięcia. Niektóre z nich zostaną tu pokrótce zasygnalizowane.
1. Czy w WSJP ująć jako osobne hasła potoczne, kolokwialne warianty fonetyczne i w konsekwencji pisowniane niektórych wyrazów, np. se zmiast sobie, psorka
zamiast profesorka, trza zamiast trzeba? Czy może te formy umieścić tylko jako
warianty wymowy w wersji potocznej (wtedy jednak pominęlibyśmy informację, że
w takiej postaci te jednostki są nie tylko wymawiane, ale i zapisywane)? Jeśli tak,
to jak daleko należy się posunąć, gdzie postawić granicę między formami obocznymi, potocznymi, które zasługują na rejestrację, a tymi, które nie będą odnotowane?
Czy zdawać też sprawę z wymowy typu: uniwerstet, orginalny, wogle, czy już nie?
Przeglądając dotychczasowe słowniki odnosi się wrażenie, że rejestrowano głównie
te warianty (w zakresie wymowy, jak i pisowni tę wymowę odzwierciedlającej),
które znalazły się w tekstach pisanych, przede wszystkim w partiach stylizowanych
właśnie na żywą potoczną mowę.
2. W ogóle podejście do języka w leksykografii było i nadal jest bardzo „graficzne”, to znaczy status obiektów leksykograficznych najłatwiej zyskują te, które mają
utrwaloną postać pisaną, trudniej wchodzą do słownika jednostki właściwie żyjące
tylko w mowie, jak np. seria eska, emka, elka, ikselka / S-ka, M-ka, L-ka, XL-ka (?)
w znaczeniu ‘sztuka odzieży w rozmiarze S (ang. small) lub rozmiar S, w rozmiarze
L (ang. large), w rozmiarze XL (ang. extra large)’ itd., które to wyrazy właściwie nie
mają chyba ustalonej pisowni, bo pojawiają się prawie tylko i wyłącznie w mowie.
Ten problem ma zresztą swą drugą stronę, rodzi się bowiem pytanie, czy status pełnoprawnych jednostek języka mają te, które istnieją na przykład tylko jako napisy,
właściwie nigdy nie realizują się w mowie. Dotyczy to wielu oznaczeń na towarach,
przykładowo kolory damskich rajstop są oznaczane słowami: nero, fumo itd. (z języka włoskiego), ale czy mamy prawo twierdzić, że są to zapożyczenia zaadaptowane
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w polszczyźnie, skoro w kodzie mówionym nikt z Polaków takich wyrazów nie używa? Na marginesie zwrócę uwagę na to, że na przykład Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
(2006) na sporządzonej przez siebie liście zapożyczeń angielskich umieściła między
innymi jednostkę VSOP [napis umieszczany na butelkach koniaku wskazujący na
jego najwyższą jakość, powstały od ang. wyrażenia V(ery) (S)pecial (O)ld (P)ale
brandy (Mańczak-Wohlfeld 2006: 166)], której postać mówiona chyba po prostu nie
istnieje. Podobnie jednostka L (od ang. learner driver) umieszczana na samochodach szkół nauki jazdy, która istnieje chyba w naszej świadomości jako byt tylko
graficzny, pewien semiotyczny symbol, a nie jako wyraz.
3. Problem przekładu języka z mówionego na pisany i vice versa z pisanego na
mówiony łączy się też z niejasnym statusem leksykograficznym i w ogóle językowym tych elementów kodu mówionego, które zalicza się do tzw. parajęzyka. Chodzi
o sygnały fonetyczne o różnych funkcjach pragmatycznojęzykowych: hm (odnotowane w ISJP), mhm (nie ujęte w ISJP), a, aaa, e (w ISJP uznane za wykrzykniki),
tzw. znaki retardacji lub „jęki namysłu”: y, yy..., ee... Te elementy zazwyczaj giną
jako pierwsze w procesie transkrypcji tekstów mówionych na pismo. Ocalałe są jedynie takie, dla których w tekstach pisanych, szczególnie literackich, ustaliła się już
jakaś graficzna konwencja, np. mhm.
4. Pytając o granice mówioności w słowniku, pytamy o granice potoczności, ale
i o granice między formami poprawnymi a niepoprawnymi.
Problem: odnotowywać czy nie to, co jest w języku, ale uchodzi za niepoprawne,
dotyczy nie tylko samych haseł i ich postaci, ale form fleksyjnych pewnych wyrazów hasłowych. Czy i w jakim zakresie rejestrować, co prawda, substandardowe,
uznawane za niepoprawne, ale jednak bardzo rozpowszechnione konstrukcje fleksyjne? Dotyczy to na przykład form imiesłowowych od czasownika potrafić typu:
potrafiąc (!), potrafiący (!). Tych form na przykład ISJP w ogóle nie odnotowuje. Ale
już forma se została w ISJP odnotowana z odesłaniem do się i tam opatrzona komentarzem typu: w celowniku, zwłaszcza w znaczeniu 1. potocznie bywa używana forma
se. Jeśli słownik ma mieć charakter przede wszystkim dokumentacyjny, a dopiero
w drugim kroku normatywny, to wydaje się, że nie powinien takich użyć pomijać,
choć będą one oczywiście opatrzone komentarzem normatywnym typu „uważane
za niepoprawne”7. W kwestii wariantywności fleksyjnej w grę wchodzi też zróżnicowanie regionalne niektórych form, spośród których jedne są piętnowane jako
niepoprawne, inne dopuszczalne na równych prawach, np. swędzieć i swędzić – obie
są poprawne, choć jedna kwalifikowana jako regionalna. Wariantywność fleksyjna języka zdeterminowana regionalnie właściwie ujawnia się wyłącznie w języku
mówionym mieszkańców danego regionu. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby
w WSJP udało się autorom ten typ wariantywności zarejestrować, gdyż wymagałoby
to szeroko zakrojonych badań terenowych. Takie badania jednak warto w przyszłości podjąć.
Powyższe punkty oczywiście nie wyczerpują kwestii związanych z rejestrowaniem w słowniku ogólnym języka polskiego zjawisk właściwych polszczyźnie przede
7

Informacja normatywna w WSJP będzie zgodna z orzeczeniami normatywnymi w Wielkim słowniku
poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego (2004).
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wszystkim w odmianie mówionej. Świadczą jednak o potrzebie zintensyfikowania
badań nad żywym językiem mówionym, zwłaszcza tym używanym w sytuacjach
nieoficjalnych w bezpośrednich kontaktach językowych. Żywa mowa niewątpliwie
najtrudniej poddaje się metodycznej rejestracji, jak i naukowemu opisowi, nie znaczy to jednak, że ten obszar badań ma być zaniedbany. Leksykografia współczesna
nie może rezygnować z opisu tego, co dla tej, w końcu prymarnej odmiany polszczyzny, jest charakterystyczne. Postęp w zakresie technicznych możliwości rejestrowania języka mówionego powinien współczesnym badaczom wymiernie ułatwić prace.
Można więc oczekiwać, że polszczyzna mówiona przestanie być „ubogą krewną”
polszczyzny pisanej zarówno w naukowych opisach ogólnych języka, jak i w nowoczesnych opisach leksykograficznych.
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Studies in spoken Polish vs lexicography
Summary
The article discusses some selected problems involved in entering in the general Polish vocabulary
of forms proper to spoken language. The author points to the need to create a corpus of contemporary
spoken Polish which could make a credible source base for the comprehensive Polish dictionary now
being developed.
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II
Polszczyzna miast
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STANISŁAW CYGAN
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO
KIELCE

GRAMATYKA SCYZORYKA,
CZYLI O RZEKOMEJ PRÓBIE OPISU JĘZYKA MIESZKAŃCÓW

KIELC1

Mimo dość intensywnego rozwoju badań języka mówionego mieszkańców miast
(np. Krakowa, miast aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej: Katowic i Sosnowca, także
Łodzi, Poznania, Wrocławia, Białegostoku, Lublina, Bydgoszczy, Częstochowy2),
związanego z rozwojem socjolingwistyki3, Kielce nadal są miastem nierozpoznanym językoznawczo. Jest to ośrodek o wielowiekowej historii, z ciekawym zespołem architektoniczno-urbanistycznym, stolica województwa świętokrzyskiego,
a także jedno z większych miast polskich4. Istnieją prace poświęcone np. kieleckiemu nazewnictwu miejskiemu (Dzikowski, Kopertowska 1975; Kopertowska 2001),
nazewnictwu osobowemu (Kopertowska 1980, 1988), prace socjologiczne (Kościołek 2004) i historyczne (np. Pazdur 1967, 1971; Urbański 1996, 1993; Massalski
1983; Szabat 1983; Naumiuk 1972; Pawlina-Meducka 1983; Massalski, Meducki
1986; Guldon, Massalski 2000; Zieliński 1978).
Zainteresowania językiem miasta nie wykazali kieleccy językoznawcy mimo
propozycji Mirosława Skarżyńskiego, który cel badań określił następująco:
[...] idzie nam o opisanie języka, jakim posługują się współcześnie mieszkańcy Kielc, o ustalenie poprzez odniesienie do norm polszczyzny literackiej ewentualnych swoistych właści-

1

2

3

4

Skrócona wersja tego tekstu (z dużym materiałem egzemplifikacyjnym) pod tytułem Gramatyka scyzoryka ukazała się w Świętokrzyskim Miesięczniku Kulturalnym „Teraz” nr 4 (52), 2008, s. 4–6.
Liczba publikacji poświęconych polszczyźnie miast jest duża. Tu ograniczymy się jedynie do wskazania niektórych pozycji bibliograficznych.
Stanisław Grabias wyodrębnił tzw. dialektologię miejską, zwracając uwagę na to, że język miejski był przedmiotem badań prowadzonych z dwu stanowisk metodologicznych: 1) opis socjolektów
miejskich zmierzający do wyeksplikowania miejskiego kodu inwariantnego, 2) charakterystyka językowych zjawisk fonetycznych, fleksyjnych i składniowych, umożliwiająca dotarcie do cech gwarowych obecnych w różnych stopniu w mowie mieszkańców miasta (Grabias 1974: 72–73).
Stan na 31 grudnia 2005 r. to 208 193 mieszkańców. Zob. Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego, R. 32: 2006, Kielce 2006, s. 96.
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wości tego języka, wreszcie o opis panujących w nim tendencji rozwojowych (Skarżyński
1981: 42)5.

Można to uznać za niepokojące, tym bardziej że rośnie zainteresowanie badaniem
języka ludności miejskiej miast i miasteczek, np.: Mogielnicy (Gardzińska 1989),
Biłgoraja (Skubalanka, Mazur 1973), Dukli (Kurek 1978), Sokółki (Nowowiejski
1991), Sieradza (Kłobus 1983), Praszki (Krupska-Perek 1995), Świdnika (Pelcowa
1999), Łomży (Sędziak 2006), Krzyszyna (Rembiszewska 2006).
Ze względu na brak badań języka miasta interesującą próbą przybliżenia jego osobliwości językowych stała się inicjatywa dziennikarzy lokalnej gazety „Echo Dnia”,
w wyniku której w każdym piątkowym numerze, poczynając od 12 marca 1999 do
21 stycznia 2000 r. (41 odcinków), w rubryce Gramatyka scyzoryka, zamieszczano lokalne słownictwo6. Po interwencji jednego z czytelników od dnia 12 listopada
1999 r. [por. „Echo Dnia” nr 263 (7090)] nazwa jej została zmieniona na Gramatykę
świętokrzyską.
Cel gromadzenia lokalnego słownictwa został określony następująco:
Po czym poznać człowieka ze stolicy Gór Świętokrzyskich? Ano po osobliwym slangu, jakim
się posługuje. Nie podejmujemy się przeprowadzić tu naukowej analizy, ale w towarzyskich
rozmowach zdarza nam się słyszeć takie oto zwroty: wogle, czyli w ogóle, czeba – trzeba,
kompe – kąpię, telepe – trzęsie, miesso – mięso, dźwi – drzwi, ijem – jem, skrącasz – skręcasz,
derektor – dyrektor, parapetka – parapet, taboretka – taboret, legutko – leciutko [...] („Echo
Dnia” nr 60 (6887), 12.03.1999, s. 14).

Pojawił się apel o przysyłanie do redakcji dziennika lokalnie używanych wyrażeń
językowych. Nagrodą za trzy z nich był firmowy kubek „Echa Dnia”. Początkowo zresztą chodziło o notowanie słownictwa używanego w mieście (w stolicy Gór
Świętokrzyskich, w towarzyskich rozmowach, na ulicach i w autobusach), później
rozszerzono teren eksploracji na region. Dał się zauważyć zabawowy w jakimś stopniu charakter rubryki, przyjmowany zarówno przez czytelników, jak i dziennikarzy
(na co wskazywały różne komentarze).
Językowe elementy, będące wykładnikiem tożsamości kielczan, zostały określone jako osobliwy język, osobliwy slang7, określenia charakterystyczne dla slangu,
jaki słyszy się na ulicach i w stolicy Gór Świętokrzyskich, specyficzne określenia,
najsmakowitsze świętokrzyskie określenia, charakterystyczne świętokrzyskie określenia, najnowsze notowania świętokrzyskiego folkloru, porcja gramatyki świętokrzyskiej, nowe okazy językowe ze świętokrzyskiej krainy, najnowsze okazy gramatyki,
5

6

7

Na różne problemy badań języka miasta (gwar miejskich, dialektów miejskich) zwracali uwagę m.in.
Bronisław Wieczorkiewicz, Mieczysław Karaś, Alfred Zaręba (zob. ich artykuły w tomie Miejska
polszczyzna mówiona. Metodologia badań. Materiały z konferencji naukowej w Sosnowcu w dniach
20–21 czerwca 1974 roku, „Prace Naukowe UŚ” nr 103, 1976).
Na przykład dziennikarze „Gazety Łódzkiej” podjęli inicjatywę polegającą na dialogu z czytelnikami dotyczącym regionalnych odrębności polszczyzny Łodzi. W sierpniu i wrześniu 2000 r. ukazał się
cykl wypowiedzi pod hasłem Słownik łódzko-polski (zob. Gogolewski 2002: 155).
Za niezręczne trzeba tu uznać nazwanie języka slangiem w potocznym sensie jako synonimu gwary
miejskiej, użytym tu nie w znaczeniu terminologicznym. Jak wiadomo, slang to typ socjolektu, czyli
środowiskowej odmiany języka o prymarnej funkcji ekspresywnej, o charakterze intencjonalnie jawnym, np. slang uczniowski, studencki (Skudrzykowa, Urban 2000: 125).
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okazy świętokrzyskiej mowy, okazy świętokrzyskiego języka, nowiuteńkie okazy
gramatyki świętokrzyskiej, okazy mowy świętokrzyskiej, gramatyczne okazy mowy
świętokrzyskiej, okazy świętokrzyskiego słowotwórstwa (sic!), świętokrzyskie słownictwo, świętokrzyska mowa, słówka świętokrzyskie, świętokrzyskie słówka, gwarowe słówka, świętokrzyskie cudeńka językowe, nowe, smakowite kąski do naszej
Gramatyki, nowe powiedzonka krążące po ziemi świętokrzyskiej, świętokrzyskie
powiedzonka, powiedzonka świętokrzyskie, wyrażonka niskopiennych górali.
Najczęściej na opisanie osobliwości języka pojawia się słowo okazy8 (okazy gramatyki, języka, językowe, mowy, słowotwórstwa). W potocznym sensie użyte zostały
takie wyrażenia językowe: powiedzonka9, określenia10, słówka, wyrażonka11, w żartobliwym – cudeńka12, a w przenośnym – kąski13.
Warto zadać sobie pytanie, czy cel nakreślony w pierwszym odcinku rubryki
Gramatyki scyzoryka został osiągnięty. Czy zamiast pierwotnego zamysłu charakterystyki języka miasta nie został w rzeczywistości scharakteryzowany język regionu?
Antoni Furdal (1966: 157) włączył z pewnym wahaniem obszar miejski Kielc do
dialektów miejskich północnej Małopolski.
W grupie słownictwa zamieszczonego w lokalnej prasie dominują dialektyzmy
i potocyzmy, w małym stopniu zaś regionalizmy. Kwiryna Handke podaje, że na
specyficzne właściwości polszczyzny regionalnej składają się różne elementy językowe, nie tylko dialektyzmy:
W zakres regionalizmów wchodzą elementy gwarowe z danego obszaru, następnie archaizmy,
neologizmy, elementy obcojęzyczne i kolokwializmy (Handke 1993: 203).

Gwara ludowa jest składnikiem języka najstarszych mieszkańców obrzeży Kielc,
tych dzielnic, które najpóźniej zostały włączone do Kielc, a także tych najstarszych
mieszkańców miasta, szczególnie osób o wykształceniu podstawowym lub zawodowym, zamieszkujących inne dzielnice, którzy w swoim języku zachowują pozostałości gwarowe14. Zdaniem A. Furdala:
Dialekty miejskie (B), jakimi posługują się na co dzień niewykształceni mieszkańcy miast,
stanowią w większości swych cech charakterystycznych mieszaninę właściwości dialektów
wiejskich i dialektu kulturalnego (Furdal 1965: 234).

Potwierdzeniem tego jest częste utożsamianie polszczyzny regionalnej z dialektalną, niezależnie od tego, że jest to odmiana odrębna:

8

9
10
11
12
13
14

SJPD objaśnia wyraz okaz następująco: 1.‘egzemplarz mający wybitne cechy, właściwości swego
gatunku, rodzaju itp.; poszczególna sztuka’.
SJPD: powiedzonko pot. ‘krótkie powiedzenie o treści często aforystycznej’.
SJPD: określenie ‘wyrażenie językowe’.
SJPD: wyrażonko pot. zdr. od wyrażenia powiedzonko.
SJPD: cudeńko: zdr. od cudo żart. ‘rzeczy: tu słowa niezwykłe, osobliwe’.
SJPD: kąsek przen. ‘coś osobliwego pod względem leksykalnym’.
Przed prawie 50 laty Eugeniusz Pawłowski (1966: 194–195) pisał: „wszak na rynku Kielc, wojewódzkiego miasta, słyszy się jeszcze stuprocentową gwarę kobiet przybywających na targ”. Trzeba
dodać, że słyszy się ją i dziś.
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Zasadnicze podobieństwo między polszczyzną regionalną i dialektalną sprowadza się do tego,
że obie są określane przez czynnik geograficzny oraz że odmiany regionalne polszczyzny w dużym zakresie korzystają z zasobów dialektalnych (Handke 1993: 216).

Prasowy materiał językowy z „Echa Dnia”15 został poklasyfikowany według podsystemów językowych: fonetyki, słowotwórstwa, fleksji i leksyki.
Fonetyka
1. Różne sposoby wymowy samogłosek nosowych: wymowa asynchroniczna nosówek, ich zwężenie artykulacyjne: ksionzka, drung, tum mordum, piniundze, wzina,
zińć; wymowa beznosówkowa: miesso, recnik, przesło ‘przęsło’, kacotko, ksioska;
zjawisko wtórnej nosowości: mentryka, mendalik, angrest; wahania w obrębie samogłosek nosowych ą:ę: skrącasz – skręcasz.
2. Zwężenie artykulacji samogłosek ustnych a→o, o→u, e→i/y16: szklonka, zjodłem, corne, kuń, kumornik, kumin, dochtór, cuś, cimnica, pojidz se, dawni, dłuzy,
chlyb, chlyw.
3. Rozszerzenie artykulacji samogłoski i, y do e, najczęściej przed spółgłoską
sonorną: piełka, cukier wanieliowy, obzenieły się ‘pobrali się’, bieletowo kasa, jeno,
bełem, ale też piewnica.
4. Samogłoski w nagłosie: prejotacja: jadwent, jamuniok, jankurny; labializacja:
łón, łoczy, łobora, łowiecka, łoskrobiny.
5. Formy nieprzegłoszone: zaniesła, mietła, pieron.
6. Mazurzenie: uciese, ciajnik, śnurek, śminka, kasa, kasianka, scepa, ziebro ‘żebro’.
7. Formy hiperpoprawne: szmalec, obczas (tzw. szadzące), opata ‘łopata’.
8. Podwojenie spółgłosek s, n: miesso, ide do lassa, gminna.
9. Fonetyka międzywyrazowa udźwięczniająca: pomóg zem.
10. Udźwięcznienie wewnątrzwyrazowe lub ubezdźwięcznienia głosek: legutko,
Wielgi Piontek, dyktura, sukienka z tekoltem.
11. Metateza głosek: źr→rź: rziódło, kt→tk: tko, łdr→rdł: kordła, dw→ddź: oddźwięczyć się i uproszczenia grup spółgłoskowych: rść→rzc, jn→j, rk→k, nd→d,
rść→ść: pierzciunek, kombaj, jarmak, fudament, gaść, substytucje głoskowe: pobidła, bagary, chrosta, wymowa grupy spółgłoskowej trz jako cz: czeba, drz→ dź:
dźwi.
12. Zmiany fonetyczne, głównie w wyrazach obcych, związane z ich niewłaściwą adaptacją fonetyczną: bizmesmen, remament, senatorium, werynda, gotów
15

16

Dla ilustracji języka mieszkańców Kielc wybieram tylko niektóre przykłady słownictwa ze względu
na ograniczoną liczbę stron artykułu.
Cecha ta dość dobrze się trzyma w języku najstarszych mieszkańców miasta, o czym świadczą takie
moje zapisy: siedziołem, znołem, słuchoj, uciekoj z kraju, źmioki teroz tanie, tarcza tako potrzebno,
siadoj se troche, nie widziołem, jo źmioki zem wykopoł; ładne kobity, kobity moji, jag zdrowio ni ma
(Park Staszica w Kielcach, 10.08.2007 roku, rozmowa emerytów). Poza tym inne cechy to: dualna
końcówka -ta: weźta pod uwagę, żeby nie Lepper, przecież byłyśta w policji, to wieta, leksyka: portki
‘spodnie’.

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 46

2010-01-05 15:38:22

Gramatyka scyzoryka, czyli o rzekomej próbie opisu języka mieszkańców Kielc

47

nieufności ‘wotum nieufności’, tynkiety ‘kinkiety’, warsalka, zgrzywka ‘grzywka’,
harbata, salseson, tabuletki ‘tabletki’, aleganckie, garaleta, margalina ‘margaryna’, portfumetka, molery, prodziż, progisz albo brodziż ‘prodiż’, śnikers, marcedes,
ruła, trynkować ‘tynkować’; skrócenia i rozszerzenia wyrazów: kuzac ‘okurzacz’,
dalmańczyk ‘dalmatyńczyk’, ternit, draulik ‘hydraulik’, wizor ‘telewizor’, patrzaj;
depalatalizacje i palatalizacje głosek: melunka, weteryniarz, bibiuła.
Słowotwórstwo
Osobliwości w podsystemie słowotwórczym w zebranym materiale w zasadzie nie
zauważa się poza formacją procny ‘o polu: wymagające dużego nakładu sił’ z sufiksem -ny17, z sufiksem -owina: kuniowina ‘lichy koń’, czy -aszek: chłopaszek, występowaniem sufiksalnego -k w przysłówku: tędyk.
Fleksja
Na osobliwości fleksyjne wskazują następujące cechy:
1. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego szosa, kałuża, kontrola mają w B. l. poj. odmienną niż w języku ogólnym końcówkę fleksyjną -ø zamiast -ę18: wyszłem na szos,
weszła w kałuż, trzeba uważać na kontrol.
2. Pozostałości rzeczownikowej odmiany liczebników: znalazłem pięci prawdziwków.
3. Zachowały się reliktowe czasownikowe formy liczby podwójnej: chodźta,
idźta.
4. Końcówka B. l. mn. rzeczownika papierosy jest zbieżna z końcówką D. l. mn.:
weź dwóch papierosów.
5. Rzeczowniki rodzaju gramatycznego żeńskiego taboretka, parapetka istnieją
obok ogólnopolskich rodzaju męskiego taboret, parapet.
6. Rzeczownik kluska w D. l. mn. ma końcówkę -ów zgodnie z końcówką rodzajową rzeczowników rodzaju męskiego: Dużo zjadł klusków. Nie będę jadł tych
klusków z jagodami.
Leksyka
Odrębności regionalne przejawiają się w największym stopniu w słownictwie. Trudności w jego opisie wynikają z tego, że nie mamy słownika regionalizmów językowych, nie został ukończony Słownik polskich leksemów potocznych pod redakcją

17

18

W gwarach kieleckich spotykamy inne formacje z sufiksem -ny, np.: zbozny, trowny, spacerny,
schrunny, wartny, licny ‘o krowie: dobrze utrzymana’.
Por. uwagi Marii Brzezinowej (1982) i Barbary Reczkowej (1966).
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Władysława Lubasia (2001−2004)19, a zbiór leksyki Karola Dejny (1974−1985) zawiera luki, co z pewnością wiąże się ze sposobem jej zbierania20.
Pierwszą grupę tworzą wyrazy dialektalne i regionalne21, np.: bawitko ‘zabawka’,
bober ‘bób’ (-), babieusy ‘faworki’, badele ‘nać ziemniaczana albo chwasty’, bońdziuł ‘brzuch’ (-), bimboły ‘pyzy’ (-), bździuchy ‘kwiatki aksamitki’, bukfell ‘brzeszczot’ (-), być na łosobnym gorcku ‘żywić się osobno’ (-), chodzić po kuminkach
‘plotkować’ (-), chybcikiem ‘szybko’, ciajna kobieta ‘fajna lub obrotna kobieta’ (-22),
chabina ‘gałązka, witka’, w więźniu ‘w więzieniu’, folia ‘tunel foliowy’ (-), gulony
‘ludzie z miasta’23, guguły ‘niedojrzałe owoce’ (-), gónić się ‘pożądać kogoś’ (trzeba
zaznaczyć, że chodzi tu o zwierzęta), gangrena, menelik, zmiyrzlok ‘pijak’, kulosek
‘pogrzebacz lub kij do wyciągania wody z płytkiej studni’, kasztan ‘ktoś prymitywny’, klusek ‘kołtun’, kurzaja ‘złodziej kur albo jastrząb’, leniuchy ‘kopytka?’, mechel ‘pościel’, mencybuty ‘pyzy?’ (-), poprawnie męcybuły’, młoducha ‘panna młoda’, nańduch ‘nieślubne dziecko’, nachapać się ‘zachłannie pomnażać majątek albo
też najeść się’, plindze ‘placki ziemniaczane’, podwietrzać siano ‘suszyć siano’ (-),
przerziotko ‘lusterko’ (-), poczciorka ‘listonoszka’, piterek ‘portmonetka’, raniec
‘tornister’, spadachron ‘kobieta z tobołkiem’ (-)24, uciorany ‘brudny’ (-), ziabie ślipie ‘niezapominajki’, zojdy ‘brzemiona’, źmiory albo kobioły ‘kobiety ze wsi’ (-).
W drugiej grupie mieszczą się potocyzmy25, np.: burak albo kasztan lub prawdziwek ‘prostak’ (-), co się burzysz ‘co się denerwujesz’ (-), grzać zelówy ‘uciekać’,
labarucha, drzyzda, klaparda ‘kobieta, od której brzydko pachnie’ (-), gzić się ‘uganiać się za mężczyznami’, łobalić połówke ‘wypić pół litra wódki’, łachy ‘szmaty’, niezguła ‘nieporadny’, zakipany ‘zakatarzony’, gidyja ‘wysoka kobieta’, brecht
‘śmiech’, fikołek ‘alkohol z sokiem’, stulać ‘kłamać’ (-), grzdul ‘skąpiec’, cego się
bycys ‘czego się obijasz’, tynk, tapeta ‘makijaż’.
Trzecia grupa złożona jest z wyrażeń językowych należących do slangu26 (młodzieżowego, nielicznych gwar tajnych), np.: być na fazie ‘upić się’ (słownik: być
na bani (bańce), na bombce (cyku), być na fleku, być na gazie), dżony łoker ‘tanie wino’ (-), zwijać na pieczarę ‘iść do domu’, pryta, koks, koktan, mózgowianka,
mózgotrzep, spryt ‘tani trunek’, smyczkować ‘uprawiać seks’, samochód zabajerowany, zbajczony ‘samochód z akcesoriami poprawiającymi jego wizerunek’, świta19

20

21

22
23

24

25

26

Por. też słowniki Marcina Czeszewskiego (2006) oraz Janusza Anusiewicza i Jacka Skawińskiego
(1996).
Czasami kieruję się własną znajomością gwarowej leksyki czy intuicją badawczą. Zdaję sobie sprawę z nieostrości granic zastosowanego poniżej jego podziału na trzy grupy.
Znakiem (-) zaznaczam te wyrazy, które nie są odnotowane w Słowniku K. Dejny. Nie oznacza to, że
wyrazy te nie są dialektyzmami.
Znany mi jest wyraz odciajna kobieta w tym samym znaczeniu.
Ks. Władysław Siarkowski (2000: 51) podaje inne jeszcze przezwiska nadawane mieszczanom przez
lud: siurpy, mękale, łyki, kołtuny.
Por. formację spadochroniarz w takim znaczeniu w Prześmiewkach Kundzi Jojko Władysławy
Szproch, Kielce 1996: 35): Tobołów w ręcach nie nose, toboły nose na plecach. [...] „Patrzajta,
spadochróniarz na ulicy wylądówoł”.
Znak (-) stawiam przy wyrazach, których nie odnotowały wymienione wyżej słowniki polszczyzny
kolokwialnej.
Wyrazy te sprawdzono w słownikach M. Czeszewskiego (2001) i Klemensa Stępniaka (1993).
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niec ‘miłosne zbliżenie o poranku’ (-), koziór ‘nóż’, mieć ostre schizy ‘źle się czuć’,
‘mieć omamy, urojenia narkotyczne’, wsiok, wiochmen ‘mieszkaniec wsi’ (wsiun,
wsiura).
Za neologizm trzeba uznać wyraz: monetny ‘bogaty’.
Z przedstawionego powyżej materiału językowego wynika, że wśród cech językowych decydujących w opinii czytelników „Echa Dnia” o właściwościach języka
mieszkańców Kielc dominują cechy fonetyczne i leksyka.
Z pewną ostrożnością trzeba podejść do zamieszczonego słownictwa, ponieważ niektóre wyrazy zostały zniekształcone fonetycznie lub graficznie, poza tym
w nielicznych przykładach zasięg cech(y) językowych(ej) wykracza wyraźnie poza
obszar kielecki i nie jest w ogóle dla niej reprezentatywny, np. opsił, niektóre znaczenia wyrazów dialektalnych są odmienne od tych zarejestrowanych w słownikach.
Porównanie zasobu leksyki o proweniencji gwarowej ze zbiorem ludowego słownictwa K. Dejny pokazuje, że 63 wyrazów w ogóle nie ma w tym słowniku, natomiast
21 z nich funkcjonuje w odmiennym znaczeniu, nieliczne w nieco innej formie27.
Podjęta przez dziennikarzy próba opisu lokalnego języka stała się dla mnie inspiracją do zebrania informacji na temat właściwości języka mieszkańców miasta.
Materiał językowy gromadziłem w drodze swobodnej rozmowy z niektórymi mieszkańcami Kielc28 oraz wykorzystując własne obserwacje.
Respondenci pytani o osobliwości języka miasta zwracali uwagę na następujące
cechy językowe:
1. W wypowiedziach jest obecne osobliwe słownictwo regionalne29: przemiękać,
in. przemakać (o butach): Czy te buty na deszczu szybko przemiękają?, wychodzić
na dwór, zamiast krakowskiego wychodzić na pole, chochla ‘łyżka wazowa’, parka in. prażucha ‘potrawa z mąki, którą wrzucało się na gotującą wodę’; śmingusdyngus ‘prezent, który ofiarowuje się chrześniakowi z okazji świąt wielkanocnych,
gdzie indziej zwany zajączkiem’; bober, rzadziej bób, koziołek ‘rosochate drewienko
służące do przygotowywania ciasta na naleśniki itp., in. rogolka, mątewka, firlejka’;
blin in. placek ziemniaczany; gały in. pyzy ziemniaczane; bania, in. dynia; zieleniatki
zamiast gąski, kanka – bańka na mleko, zmacha ‘olbrzym’, ciekać ‘biegać szybko’,
rypnąć ‘upaść, uderzyć kogoś’, fleja ‘brudas, niechluj’, dłubek ‘guzdrała’, guguły
‘niedojrzałe owoce’, frygać ‘rzucić’, zrucić ‘zrzucić’, płone jedzenie ‘jedzenie mało
treściwe’, czasownik chlać mający dwa znaczenia: 1. ‘pić alkohol w dużej ilości’;
27

28
29

Np. solówka ‘ciepła chusta na zimę’ (u K. Dejny jako czarna jagoda rosnąca na torfowiskach, solinówka?), dziadówka ‘zupa z cebuli i chleba’ (‘żebraczka’; także ‘kuroniówka’), bawitko (bawidłko),
kurzaja (u Dejny w zn. brodawka na ręce’, także jako złodziej kur: o człowieku lub ptaku: jastrzębiu’; na przybos ‘na przyboś – tzn. na skróty’ (K. Dejna: ‘w butach na gołą nogę, boso’, babie usy
‘faworki’ wobec babieusy ‘piestrzenica kasztanowata, Gromitra esulenta’, sztygi ‘nogi’(-): wielkopolskie sztygi wobec kieleckich: kopki//kupki, mendle, medołki.
Była to grupa około 70 osób w zróżnicowanym wieku i różnego wykształcenia.
Nie można się zgodzić z Anetą Majkowską, że zamieszczone przez nią wyrazy i związki wyrazowe
są charakterystyczne tylko dla Częstochowy, np. kunda, bamber, gidyja, styrany, ściorany, nielusy,
wychechłany, gro, madziuńdzie, dostane, druślak, kinol, hołda, piterek, szlauf, kluski lane, zimne
nogi, dyndać, ksyć się, pipcyć, skubnąć, uchlać, wyzynąć, na chybcika, na glanc, latoś, iść na chałupki, rychło w czas. Badaczka nie podała kryterium, na jakim oparła występowanie tych – jak je
nazwała – urbolokutów (!) leksykalnych (zob. Majkowska 2000: 149–158).
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2. ‘jeść dużo, nieestetycznie, łapczywie’, brzdeń30 ‘duży brzuch, in. bańdzioł, miech’,
zrywka ‘plastikowa torebka na zakupy’, ta litra: Wypiłem pół litry z kumplami; Kupiłem pół litry mleka (jest to regionalizm południowomałopolski), iść na miasto zamiast do miasta’; zwyczajowa nazwa targowiska miejskiego (bazaru) przyjmuje postać pluralną bazary31 (zbudowana na wzór targi, np. targi poznańskie): Tu się mówi
bazary, u nas w Radomiu – targ.
2. Formy czasownikowe 1 osoby l. poj. czasu teraźniejszego zachowują archaiczny twardy temat32 (twarde wargowe spółgłoski): kopę, kłamę, rąbę, łamę, złapę,
dłube zamiast kopię, kłamię, rabię, łamię, złapię, dłubię (częste są nawet u kieleckiej
inteligencji).
3. Realizacja odnosowiona wygłosowego ƫ jako om, ę jako e33: „w wymowie nie
ą, ę tylko na końcu słychać om, em/e”: ide tom starom drogom; szyje jej sukienke.
4. Formy typu wchódź, któś, cóś.
5. Numery autobusów komunikacji miejskiej 34, 35, 31 występują jako trzy cztery (34), trzy pięć lub trzy i pół (35), trzy jeden (31).
6. Nazwa głównego deptaka, ul. Henryka Sienkiewicza, ma postać Sienkiewka
(strukturalnie odpowiadająca nazwie Warszawka).
8. Akcent kielecki jest śpiewający34: mówią tak śpiewająco, inny akcent niż u górali czy tam jak jedziemy do rodziny koło Jeziora Rożnowskiego. Także tempo mówienia (tempo wymowy) jest dużo szybsze w stosunku do wymowy mieszkańców
wschodniej i centralnej Polski: na ulicy to jeszcze ujdzie, ale szczególnie wolne tempo przy śpiewaniu, co doprowadziło mnie do szewskiej pasji, co jest nienaturalne
z perspektywy przybysza.
30

31

32

33

34

Wyraz brzdeń zgr. ‘wielki brzuch’ jest regionalizmem kieleckim. W SGP ma poświadczenie z Kielecczyzny (Sandomierskie, Pińczowskie).
Na formę liczby mnogiej bazary jako zwyczajowej nazwy największego placu targowego (bazaru)
w Kielcach zwraca uwagę Małgorzata Marcjanik (2000: 196)
Jolanta Tambor tę cechę języka kielczan, obecną w języku małżeństw mieszanych na Śląsku, nazywa
pozostałością regionalizmów kieleckich (por. Tambor 1991: 68). Cechy tej nie można potraktować
tylko jako kieleckiej osobliwości językowej, gdyż jej zasięg jest szerszy (por. Zduńska 1967). Jak
podaje Władysław Kupiszewski, powołując się na wyniki badań Haliny Zduńskiej, ta cecha jest
regionalizmem znamiennym dla północnej Małopolski i lewobrzeżnego Mazowsza. Co ciekawe,
dość często występuje ona w Dziennikach Stefana Żeromskiego, np. czerpe, złapę//złapię, kłamę//
nie kłamię, łamę, złamię. Za regionalizm uznaje też badacz formę nieprzegłoszoną mietła (właściwą
gwarom małopolskim i śląskim), bowiem też występuje ona na obszarze kieleckim w języku potocznym (por. Kupiszewski 1990: 18, 15). Podzielam tu opinie A. Furdala (1965: 246), że nie jest znany
dotychczas zasięg wymowy złapę, kopę, łamę, skubę nawet w odniesieniu do gwar ludowych.
A. Furdal podaje, że „Wymowa -om powszechna jest w miastach Wielkopolski i Małopolski nie
tylko zachodniej, jak by na to wskazywała izofona tego zjawiska w gwarach wiejskich, ale również
północnej (Kielce, Skarżysko-Kamienna)” (Furdal 1965: 240).
Bardzo często pojawia się w wypowiedziach w wypadku mówienia o odrębnościach językowych
słowo akcent: akcent krakowski, zaśpiew wschodni, akcent śląski traktowany przez niektórych jako
podstawowy wyróżnik „mówienia po śląsku” (zob. Tambor 2006: 230). W środowiskach wiejskich
różnice w stosunku do mowy wsi okolicznych też są sprowadzane do innego akcentu, „przez co się
rozumie różnice fonetyczne, zwłaszcza tyczące tych cech niejako «podstawowych» dla gwar: mazurzenia, labializacji, pochylenia itp.” (zob. Sierociuk 1990: 15).
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Dodajmy jeszcze trzy cechy dostrzeżone u kielczan przez A. Furdala (1965: 251–
–252):
9. Potoczne formy bezokoliczników wiedzić, umrzyć.
10. Depalatalizacja li jako ly: malyny, blysko35, por. np. zapisaną przeze mnie wypowiedź babci do wnuczka: Jak byźmy go dobrze słuchaly, to byźmy wiedziely.
11. Udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa dziź rano.
Wydaje się, że centralne położenie miasta i długi okres izolacji historycznej
w dobie rozbiorów, napływ inteligencji (głównie warszawskiej) po wojnie były
czynnikami słabo sprzyjającymi wytworzeniu się jakichś specyficznych właściwości językowych. Jeśli się porówna leksykalne odrębności między Warszawą, Krakowem i Poznaniem, to łatwo zauważyć, że część elementów językowych obecnych
w mowie mieszkańców Kielc pokrywa się z warszawskimi bądź krakowskimi lub
poznańskimi: poziomki, porzeczki, bratek, płytki talerz, chaber (z krakowskimi), jeżyny, jagody, porzeczki, bratek, ścierać kurze, modrak (z warszawskimi), jeżyny, jagody, ścierać kurze (z poznańskimi)36. A zatem są to właściwości wspólne pewnym
regionom37. Dopóki jednak nie przeprowadzi się systematycznych badań języka
mieszkańców Kielc, dopóty nasza wiedza będzie nadal skąpa. Dużym ułatwieniem
mógłby tu być kwestionariusz autorstwa A. Furdala (1973).
Kolekcja regionalnego słownictwa w „Echu Dnia”, w pierwotnej wersji mająca
stanowić podstawę do opisu języka mieszkańców miasta, w rzeczywistości stała się
materiałem do opisu języka mieszkańców regionu kieleckiego. Zbiór ten jest świadectwem przejawów świadomości językowej czytelników, reprezentujących jakąś
grupę socjalną, której parametrów socjalnych nie znamy. Nie mamy też pewności,
czy materiał językowy nadesłany przez nich jest w ich języku, czy są to formy podane przez najbliższych, jaki jest stopień rozpowszechnienia tych form, jakie jest ich
społeczne wartościowanie. Są to formy językowe właściwe reprezentantom różnych
pokoleń, często tylko starszej generacji, często tylko mieszkańcom wsi.
Gramatyka scyzoryka była ciekawym pomysłem dziennikarskim, spowodowała
zainteresowanie językiem regionalnym, wzbudziła emocje. Trudno byłoby jednak
na podstawie zanotowanych w prasie odrębności fonetyczno-leksykalnych wyznaczyć temu miastu jakieś odrębne miejsce na regionalnej mapie kraju38.

35

36
37

38

Ta cecha wymowy, występująca też w gwarach ludowych, zwłaszcza na pograniczu małopolsko-mazowieckim, może się szerzyć ze względu na wymowę mazowiecką, ale nie jest ona charakterystyczna dla mieszkańców miasta.
Podstawą porównania jest tabela zawarta w artykule K. Handke (1993: 205).
Zbadania wymaga informacja podana w interesującym artykule Stanisława Gogolewskiego (2002)
jakoby nazwa angielka dla bułki paryskiej była znana poza Łodzią, właśnie w Kielcach (2002: 160).
Nazwy tej bułki to bułka wrocławska, bułka długa, gw. francuz.
Taki sam postulat sformułował w odniesieniu do Łodzi S. Gogolewski (2002: 161).
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“The Knife’s Language Strife”; on the alleged attempt to describe the
language of Kielce inhabitants
Summary
Once fairly intense, study of the spoken language of Polish villagers’ and townsfolk’s speech in the
1970’s and 1980’s has slowed down somewhat. Despite it, the city of Kielce was never made the subject
of linguistic exploration. Other than monographs on Kielce toponyms and anthroponyms, no linguistic
studies are available. We are therefore missing a plane of reference to compare the present state with
the past.
The article describes language material contributed by readers of the Echo Dnia local daily, divided
into language subsystems, and information on Kielce language collected by the author during a short
research program into records and his own observations. They are made the material for discussion of
the linguistic peculiarities of the city's inhabitants, as well as encouragement to proceed with linguistic
research.
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MAŁGORZATA FRĄCKIEWICZ
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY GWARY ŁOMŻYŃSKIEJ W POLSZCZYŹNIE
MÓWIONEJ WSPÓŁCZESNYCH ŁOMŻAN

Termin gwara łomżyńska wprowadziła Henryka Sędziak, badaczka gwary ziemi łomżyńskiej. Potwierdzeniem słuszności zastosowanego określenia są dzieje etniczne
i osadnicze, będące decydującymi czynnikami w kształtowaniu języka. Ich prymarny charakter potwierdzają badania Kazimierza Nitscha, Henryka Friedricha i Kazimierza Dejny. Szczególny wpływ wymienionych wyżej czynników na kształtowanie
języka regionu i rozwój dialektów, który ściśle związany jest z dziejami terytoriów,
podkreśla H. Friedrich:
[...] zjawiska językowe wiążą się ściśle z dziejami swoich terytoriów i to, powiedzmy od razu,
nie z dziejami politycznymi, lecz etnicznymi i osadniczymi. Przyłączanie ziem, ich podziały,
zmiany granic administracyjnych mały wywarły wpływ na kształtowanie się ich stanu językowego, natomiast olbrzymie i decydujące znaczenie miały ciągłe, a niedostrzegalne, ruchy
ludności, przenoszenie się rodzin, czasem całych wsi i okolic, z jednego miejsca na drugie,
niekiedy bardzo odległe. Ekspansja terytorialna jest zarazem ekspansją językową [...]. Klasycznym przykładem takiej etniczno-językowej ekspansji jest np. kolonizacja Podlasia przez
Mazurów (Friedrich 1937: 3).

Badania Adama Wolfa (1937), Donaty Godlewskiej (1962) i Jerzego Wiśniewskiego (1962) dowodzą, że największą ziemią na Mazowszu była ziemia łomżyńska
położona nad środkowym biegiem Narwi, granicząca z ziemiami: wiską, nurską,
różańską i ciechanowską. To jej stan w XIV w., od XV w. zaś do rozbiorów ziemia
łomżyńska składała się z czterech powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego i ostrołęckiego.
Największy rozwój osadnictwa przypada na wiek XIV i głównie XV, kiedy powstały tu pierwsze miasta: Łomża, Ostrołęka, Kolno, Nowogród, Zambrów, Wizna,
Wąsosz, Radziłów. Tereny te, leżące w północno-wschodniej części Mazowsza,
zasiedlała ludność prawie wyłącznie mazowiecka, z niewielką domieszką ludności
pruskiej, we wsiach drobnoszlacheckich, i ruskiej, przybyłej ze wschodu, zamieszkującej wsie chłopskie. Omawiany obszar cechuje duże zróżnicowanie pochodzenia
społecznego zamieszkującej go ludności i jej jedność etniczna.
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W tych warunkach wykształciła się gwara ziemi łomżyńskiej, należąca do kompleksu gwar mazowieckich. Na jej cechy charakterystyczne, widoczne przede
wszystkim w odmiennym słownictwie, zwrócił uwagę Oskar Kolberg (1890: 8).
W poszczególnych częściach Mazowsza można znaleźć informacje na temat fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni. Na ich podstawie Tadeusz Zdancewicz (1969:
45–68) opisał cechy gwar mazowieckich. Wiele z nich nie znajduje już dziś potwierdzenia w mowie mieszkańców północno-wschodniego Mazowsza.
W obecnej rzeczywistości gwary znajdują się w specyficznej sytuacji. Przede
wszystkim podlegają bardzo silnej ewolucji oraz ulegają wpływom języka ogólnego.
Niewątpliwie przekształca się także struktura wewnętrzna omawianej tu odmiany
polszczyzny. Jej użytkownikiem jest dziś głównie najstarsze pokolenie mieszkańców wsi, ponieważ młodzi wyzbywają się gwary. Można jednak zaobserwować, że
choć cechy gwarowe zanikają pod wpływem ekspansji języka ogólnego, to niektóre
z nich oddziałują na polszczyznę ogólną, co szczególnie jest widoczne w języku
miejskim.
H. Sędziak, analizując gwarę łomżyńską, wskazała te jej cechy, które są najtrwalsze i zachowały się do dziś. Jak zauważyła, do najtrwalszych zjawisk fonetycznych
dotyczących wokalizmu w charakteryzowanej gwarze należą:
1. Utrata nosowości ą w wygłosie: chodzo, myślo, siedzo, śpiewajo, z dziewczyno, ido drogo. W innych pozycjach nosówki mają wymowę zbliżoną do ogólnopolskiej, czasem tylko rozszerzoną wymowę ma nosówka przednia, np. bądzie, gąś
(na Kurpiach). W pozycji przed spółgłoską półotwartą w gwarze łomżyńskiej nie
zawsze dochodzi do zaniku nosowości. Rezonans nosowy, opóźniony w stosunku
do artykulacji ustnej samogłoski, łączy się z następującą spółgłoską, dając w efekcie
wymowę: wzion, wzieni, zacon, zaconi. Taką wymowę spotyka się przede wszystkim na Kurpiach.
2. Wymowa samogłosek ścieśnionych:
a) dawne o długie, w dzisiejszej pisowni oznaczane przez ó, wymawia się jak
o (corka, stoł, mowi), częściej dziś jako dźwięk pośredni o/u, czasem utożsamiany z u;
b) ścieśnione á utrzymuje się tylko na Kurpiach: pták, tráwa.
3. Wymowa samogłosek nagłosowych z prelabializacją ogranicza się już tylko
do pojedynczych przykładów (uokno, uociec). Zjawiska prejotacji (jadam, janioł)
nie odnotowano w opublikowanych w latach 1993–2006 łomżyńskich tekstach gwarowych. Występuje w nich natomiast wymowa hiperpoprawna: okieć (łokieć), ąka
(łąka).
4. Wymowa y jak i – w tekstach nagranych w latach 1974–1985 często słyszymy
wymowę i po spółgłosce rz (przichodze, prziśli), a w tych nagrywanych 20 lat później taka wymowa pojawia się sporadycznie.
5. Kontynuacje dawnego r sonantycznego nie zawsze w gwarze łomżyńskiej są
wymawiane tak, jak w polszczyźnie ogólnej; grupa -er- bywa tu niekiedy wymawiana jak -erz-: cierzpieć, sierzp, pierzcionek. Wymowę taką spotykamy na pograniczu
Mazowsza i Podlasia.
6. Niekiedy zaobserwować można wymowę bez przegłosu w takich wyrazach,
jak: powieda, niesę, bierę, wiezę.
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7. Wymowa nagłosowego ja-, ra- jak je-, re-, kiedyś powszechna na Mazowszu,
dziś w Łomżyńskiem i na Kurpiach, jest spotykana tylko w niektórych wyrazach:
jek, jermark, reno. Z kolei ogólnopolskim postaciom: umarł, tarł, podarty odpowiada w gwarze łomżyńskiej wymowa: umer, terł, poderty, człowiek derty, derte
stworzenie, derta baba.
Ze zjawisk fonetycznych związanych z konsonantyzmem na badanym terenie
można zaobserwować:
1. Mazurzenie, które nie jest już tak konsekwentne, jak kilkadziesiąt lat temu.
U ludzi starszych można jeszcze usłyszeć wymowę: cápka, zyto, czasem śli (Ślim
bez Carnocin), skoła, ćtery. Obserwuje się tu także zjawisko hiperpoprawności:
...i nie wódź n a s z na pokuszenie, ale n a s z zbaw..., które trwale istnieje w mowie
także współczesnych mieszkańców Łomży.
2. Asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich, spowodowana
opóźnieniem się ruchu środka języka w stosunku do artykulacji warg, ogranicza się
dziś do terenów kurpiowskich: psiwo, bziały, psies, kobzieta;
a) w wymowie v, f z zanikiem szczeliny wargowo-zębowej: zino (wino), ziązać
(wiązać), Ziśnieska (Wiśniewska);
b) w wymowie m z przedłużeniem rezonansu nosowego: mniasto, mnienso,
mniód lub z zanikiem artykulacji wargowej: niasto, nięso, niód;
c) mieszanie głosek m, ń w związku z powyższą wymową: Memcy, misko (nisko).
3. Zjawisko twardnienia v po spółgłoskach środkowojęzykowych zauważyć można u nielicznych mieszkańców wsi kurpiowskich (np. śwęty, śwadek).
4. Wymowa l’ miękkiego realizuje się tu jako: lypa, lyst, malyna.
5. Mieszanie grup ke, ge i kie, gie jest cechą gwar mazowieckich, która na badanym terenie utrzymuje się konsekwentnie, w wymowie niektórych wyrazów nawet
u ludzi wykształconych: kelich, kedy, a u mieszkańców wsi słyszy się nagminnie:
cuker, ogeń, ale rękie, nogie, książkie.
W zakresie słowotwórstwa zaobserwować tu możemy następujące zjawiska:
1. Szerzenie się formantu -ak na oznaczenie istot niedojrzałych, np. dzieciak,
cielak, prosiak, źrebak.
2. Występowanie prefiksacji rzeczowników: pazłotko, paproch.
3. Częstsze niż w polszczyźnie ogólnej występowanie formacji zdrobniałych nie
tylko odrzeczownikowych, ale także odprzymiotnikowych i odprzysłówkowych:
niebieściutki, bladziusieńki, prędziuśko. Podkreślają one stopień intensywności cechy.
4. Różnice w budowie zaimków: któren, każden.
5. Odmienne formy słowotwórcze wielu czasowników, różniące się od ogólnopolskich:
a) sufiksami: spadywać, kupywać albo kupać, zdejmać;
b) prefiksami: przedać, naleźć, wyrozmawiać się, wyrozumieć, umyślić, udumać.
W zakresie fleksji:
1. W deklinacji rzeczowników męskich:
a) odmienne niż w polszczyźnie ogólnej stosowanie końcówek równoległych
w D. l. poj. -a, -u: do ogroda, koło płota, ze światu;
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b) w C. l. poj. częściej niż w języku literackim występuje końcówka -owi: bratowi, księdzowi. Końcówka ta w kontaminacji z końcówką -u daje formę -owiu
(chłopowiu) często wymawianą bez artykulacji wargowo-zębowej -oju: księdzoju,
bratoju;
c) występowanie końcówki -e w Ms. l. poj. rzeczowników miękkotematowych:
w kosie, w kapelusie.
2. W deklinacji rzeczowników żeńskich (z tematem spółgłoskowym) w M. l. poj.
częstsze użycie końcówki -e niż -i: nicie, koście, pięście.
3. Szerzenie się końcówki -ów dla wszystkich rodzajów rzeczowników: koniów,
krowów, polów, mysów.
4. Występowanie końcówki -amy, -my wobec ogólnopolskiej -ami, -mi w N.
l. mn. rzeczowników i przymiotników. Wymowę: rękamy, nogamy, dobrymy słyszy
się nawet u wykształconych rodowitych mieszkańców Łomży.
W koniugacji:
1. Brak rozróżniania rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego jest cechą
utrzymującą się powszechnie w mowie mieszkańców wsi łomżyńskich, np. dziewcyny stali, kobiety w cepkach chodzili, kurcaki wylęgli sę, krowy paśli się. Formy
męskoosobowe są używane w odniesieniu do wszystkich rzeczowników.
2. Końcówka -m w 1 os. l. mn.: chodzilim, robilim występuje na terenach graniczących z Podlasiem.
3. Końcówka -ta (2 os. l. mn.), stanowiąca relikt dawnej liczby podwójnej, utrzymuje się tu w trybie rozkazującym: chodźta, zróbta, weźta; końcówkę -wa (1 os.
l. mn.; np. chodźwa) spotyka się na Kurpiach.
4. Często pomija się końcówkę osobową w czasie przeszłym (historycznie złożonym): ja chodził, my robili, ty wziął.
W zakresie składni:
1. Często pojawiają się zdania współrzędnie złożone bezspójnikowe lub połączone spójnikami i, a. Nie spotyka się tu spójników: lub, oraz, bądź.
2. Brak zgody gramatycznej przy tzw. pluralis majestaticus, czyli przy użyciu
liczby mnogiej jako formy grzecznościowej: nasz dziadek mówią, biskup powiedzieli. Przy bezpośrednim zwrocie do osób starszych używa się formy w 2 os. l. mn.:
matko, weźcie..., ojcze, macie... W zwrotach grzecznościowych nie używa się na
ogół form z końcówką -ta.
3. Często występuje powtórzenie pewnych wyrazów lub zwrotów: No i mowie:
mozes iść do domu – mowi – pamiętaj – mowi – tam ne sykuj, tam zadnych bant –
mowi – zadnych zamachow.
4. Pojawia się częstsze niż w języku literackim użycie zaimków w różnych funkcjach, także nieznanych językowi ogólnemu, na co zwróciła już uwagę Nina Perczyńska (1975). Jest to zjawisko charakterystyczne nie tylko dla gwary, ale w ogóle
dla języka mówionego, por.: I ten kozak i on gada do tego oficera tam, gadajo tam
gadajo. I przyjechał ten kawaler do tej panny; o napili się, najedli tam i zaraz ten
raj mowi...
5. Użycie zaimka co w funkcjach różnych zaimków zespalających zdania względne:
a) w funkcji zaimka który:
Przysed taki, co po proźbe chodził, i mowi...
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b) w funkcji zaimka że:
Powiedzieli nam, co mamy się wynosić...
c) w funkcji zaimka aby, żeby:
Ona prosiła, coby mogła tam iść...
Badania składni i semantyki wybranych grup czasowników (Sędziak 1993, 1995;
Frąckiewicz 2007) ekscerpowanych z łomżyńskich tekstów gwarowych potwierdzają ustalenia i wnioski wynikające z analizy. Cechy składni gwarowej tekstów
z północno-wschodniego Mazowsza i Podlasia zostały przedstawione w publikacji
z 1998 r. (Sędziak 1998). Wynika z niej, że teksty gwarowe dysponują częściowo
innymi środkami niż polszczyzna ogólna. Jest to swoisty obraz jej struktury gramatycznej, w jakiej zachowała się i istnieje obecnie.
W niniejszym opracowaniu skupiłam uwagę wyłącznie na zjawiskach różniących
język badanego obszaru od języka ogólnopolskiego, odwołując się do gwary terytorium, którego stolicą jest Łomża.
Materiał językowy, który wykorzystuję w artykule, zbierałam okazyjnie od około
trzech lat, starając się zapisywać, co usłyszałam, i eliminując jednostkowe przykłady, aby ich nie przytaczać jako reprezentatywnych dla badanego miasta. Materiał stanowią moje notatki, rejestry wypowiedzi zasłyszanych w mieście, w sklepie,
na targowisku, w audycjach lokalnej telewizji, w kościele, a także materiał pisany,
z którym zapoznałam się dzięki Internetowi (szczególnie interesujące są teksty blogów łomżyńskiej młodzieży i wypowiedzi z komunikatora Gadu-Gadu). Tak więc
materiał językowy stanowią oficjalne i nieoficjalne wypowiedzi ludzi starszych
i młodych, reprezentantów różnych środowisk mieszkańców grodu nad Narwią.
Taka grupa informatorów pozwala na zbadanie, czy cechy językowe występujące
w języku starszego pokolenia znajdują kontynuację w języku młodzieży. Większość
informatorów to osoby urodzone i wychowane w Łomży, część pochodzi z jej okolic, jednak od wielu lat mieszka w tym mieście.
Łomża leży na historycznie największej części Mazowsza – Ziemi Łomżyńskiej
i ma swoją długą historię. Obecnie liczy około 65 tysięcy mieszkańców i jako miasto powiatowe jest głównym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym regionu. Swój
intensywny rozwój przeżyła po reformie administracyjnej kraju w 1975 r., kiedy
uzyskała status miasta wojewódzkiego. Awans ten był nie tylko formalny, gdyż wraz
z nim nastąpił rozwój budownictwa mieszkaniowego, podwoiła się liczba mieszkańców. Dzięki lokalizacji placówek i instytucji kultury szczebla wojewódzkiego
rozwijało się życie kulturalne. Działały, i to coraz prężniej, duże zakłady pracy:
Łomżyński Zakład Przemysłu Bawełnianego, Fabryka Mebli, Pepees (tzw. ziemniaki, browar, mieszalnia pasz). Rozpoczęto budowę szpitala wojewódzkiego. Z tymi
przemianami i rozwojem był związany napływ ludności z okolicznych miejscowości
i wielu wykształconych ludzi z innych regionów kraju, który ożywił działania we
wszystkich sferach życia publicznego. W 1989 r. powiększono granice miasta.
Dziś Łomża jako miasto powiatowe w województwie podlaskim, utrzymuje wiele instytucji kulturalno-oświatowych. Działają tu liczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także wyższe. Miasto od 1925 r. jest stolicą Diecezji
Łomżyńskiej i miejscem, w którym funkcjonuje Wyższe Seminarium Duchowne.
Działa tam też Teatr Lalki i Aktora, Miejski Dom Środowisk Twórczych, Zespół Pie-
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śni i Tańca Łomża, Łomżyńska Filhrmonia Kameralna, Łomżyńskie Towarzystwo
Naukowe im. Wagów i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
Ten rys ukazuje warunki, które w znaczącym stopniu wpływają na mowę mieszkańców miasta, ponieważ
[...] polszczyzna mieszkańców miast, zwana także gwarą miejską, wiąże się ściśle z historią
regionu, a w szczególności zaś z rozwojem i strukturą społeczną danego miasta (Gruchmanowa
1997: 20).

Niewiele znajdziemy opracowań dotyczących języka mieszkańców Łomży. Wymienić tu można opracowania Antoniego Furdala, Podział polskich dialektów miejskich (1966) i Marii Kuc, Różnice środowiskowe w wymowie potocznej inteligencji
w Łomżyńskiem (1986). Oczywiście trzeba przywołać prace i artykuły H. Sędziak,
wielokrotnie szczegółowo charakteryzującej gwarę łomżyńską, pod której największym wpływem jest język łomżan.
Prezentację mowy mieszkańców Łomży zacznę od najbardziej charakterystycznych cech systemu fonetycznego, gdyż są one najbardziej zauważalne. Na początku
trzeba stwierdzić, że wymowa potoczna mieszkańców Łomży nie jest jednorodna.
Można w niej zauważyć występowanie dialektyzmów fonetycznych i zróżnicowanie
stopnia staranności wymawiania o charakterze ilościowym, a nie jakościowym.
Gwarowe cechy fonetyczne należy łączyć z wyniesionymi z domu rodzinnego
nawykami artykulacyjnymi, które są tak silne, że skutecznie opierają się świadomej
dążności do językowej „reedukacji”. Wśród łomżyńskiej inteligencji można również
zauważyć nieświadome przyjmowanie dialektyzmów. Fakt ten tłumaczyć należy
tym, że związane z podłożem gwarowym regionalizmy stanowią integralny składnik
dialektu kulturalnego danej części Polski. Jednostki te nigdy nie zostały całkowicie
wyeliminowane nawet z mowy ludzi najbardziej wykształconych i jeszcze dzisiaj
charakteryzują się dość dużą częstotliwością występowania.
Na Mazowszu do takich cech zalicza się wymowa twardego l przed i w wyrazach typu liść, lipa, list, literatura oraz mieszanie twardych i miękkich spółgłosek
tylnojęzykowych przed samogłoskami przednimi. Przywołane zjawiska fonetyczne
występują w gwarach Mazowsza i zaobserwować je można w dialekcie miejskim
Łomży, w każdym pokoleniu i środowisku.
Chyba najbardziej rozpowszechnionym i rozpoznawalnym dialektyzmem w mowie potocznej łomżan jest mieszanie twardych i miękkich spółgłosek tylnojęzykowych, a przede wszystkim k i k’ przed samogłoskami przednimi kedy, cuker, mąkie,
łyżkie. Dystrybucja x i x’ nie odbiega od normy, chociaż pojawiają się pojedyncze
przykłady artykulacji, np. schilił się, robił to chiłkiem. Do wyjątków o charakterze
leksykalnym należy zaliczyć formę x’iba (ogólnopolskie chyba), występującą dosyć
często w mowie potocznej łomżan. Raczej rzadko słyszy się zakłócenia w artykulacji palatalnego g’ (gymastyka, gymnazjum) i niepalatalnego g (giemba, gięś), ale są
odstępstwa w zakresie artykulacji k’ i k. Odchylenia od normy to w tym wypadku
zjawisko powszechne.
Ogólnopolskiej grupie k’e we wszystkich pozycjach w wyrazie (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), a nawet w końcówkach D. l. poj. deklinacji przymiotnikowo-zaimkowej i N. l. poj. deklinacji rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego odpowia-
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da ke. Łomżanie mówią więc: kełbasa, kedy, środowisko katolycke, jakeś, łomżyńske,
take, językem, wyjątkem, porządkem, z rozsądkem, spotkanie z prawnikem, z panamy
prezydentamy. Najczęściej wymowa taka właśnie charakteryzuje formy N. l. poj.
rzeczownika rodzaju męskiego i nijakiego (z chłopakem, z dzieciakem).
Rzadko natomiast słychać depalatalizację k przed i, które wówczas ulega obniżeniu (Karaś, Madejowa 1977). Z moich obserwacji wynika, że tylko nieliczni łomżanie ją realizują i są to fakty jednostkowe (np. do kina, takich, fizyki).
Częściej wymowę k miękkiego można zauważyć przed wygłosowym etymologicznym ę. To typ artykulacji charakterystyczny dla gwary i dialektów miejskich
Mazowsza. W artykulacji wielu moich informatorów pojawiła się całkowita denazalizacja samogłoski ę, a więc wymowę typu: politykie, kełbaskie, dziewczynkie,
tematykie, teczke, zapinkie. To zjawisko fonetyczne ulega niekiedy morfologizacji.
W zeszytach uczniów brak ę w omawianej pozycji, a na jego miejscu pojawia się e
lub ie.
Mazowieckim dialektyzmem fonetycznym a zarazem regionalizmem jest wymowa twardego l przed i. Występuje ona w mowie niemal wszystkich mieszkańców
tej części Polski. Wiele przykładów wypowiedzi łomżan jest tego potwierdzeniem,
np.: u Aliny, malina, jeżeli, musieliśmy, wybierali, wybraliście. Bywa, że słyszy się
wyraźne obniżenie i do y (np. braly, miely, czytaly, mówily).
W mowie łomżan zaobserwowałam także prejotację, która realizowana w śródgłosie (np. w wyrazie swojim, mojim) jest uznawana za zjawisko zgodne z normą
ogólnopolską. Wpływ gwary widoczny jest jednak w obecności dodatkowej j (joty)
w nagłosie i niekiedy przed spójnikiem i, np.: jile, jich, jinaczej (jenaczej), jem,
jistaniejo. Taką artykulację spotyka się w mowie starszego i młodszego pokolenia
mieszkańców Łomży, podobnie jak sporadyczne formy z opuszczoną etymologiczną
jotą: usz, eszcze. Anna Basara (1974: 17) tłumaczy to zjawisko osłabieniem artykulacyjnym w nagłosie.
Procesy fonetyczne ulegają leksykalizacji i wówczas zjawisko obserwujemy nie
we wszystkich pozycjach artykulacyjnych, a jedynie w wybranych, jednostkowych,
jak np. w wyrazie chiba. Podobnie jest w wypadku wymowy m’ w miejscu etymologicznej grupy mń. Dotyczy ona najczęściej zaimka mnie. Zwykle spotyka się wymowę mie, a nawet mię, zapewne pod wpływem formy B. l. poj. zaimka „ty” – cię.
Wśród innych przykładów można przywołać: miej, zmiejsza sie, najmiejszy, przynajmiej, wspomiałem, ogromie. Zaimek mie i forma z elementem -miej występuje prawie u wszystkich informatorów, dość często jako jedyne przykłady prezentowanej
redukcji. Jej występowanie łączy się z procesem dekompozycji głosek wargowych
palatalnych w gwarach północnego Mazowsza. Uważa się też, że omówione zjawisko to wynik hiperpoprawności w celu uniknięcia gwarowej realizacji mi jako mń,
skutkujący pomijaniem drugiego elementu grupy spółgłoskowej, nawet tam, gdzie
jego występowanie uzasadnia etymologia.
Pewne cechy gwarowe, pierwotnie fonetyczne, mają w języku łomżan charakter
morfologiczny. Tak należy postrzegać e ścienione, którego nieregularne występowanie ogranicza się do wykładnika stopnia wyższego przysłówków (np. lepij) i bezokoliczników typu: wiedzić, powiedzić, siedzić, myślić.
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W mowie badanych łomżan można zauważyć także zjawiska fonetyczne istniejące w skali ogólnopolskiej. Dotyczy to przede wszystkim samogłosek nosowych
w wygłosie i akcentu. Zjawiskiem typowym w gwarach i dialektach miejskich północnego Mazowsza jest artykulacja końcówek samogłosek pozbawiona rezonansu
nosowego. Tendencja ta zaznacza się bardzo silnie i jest zauważalna nie tylko w języku mówionym, ale także pisanym, co najczęściej potwierdzają pisemne wypowiedzi uczniów.
Jednak należy stwierdzić, że całkowitą denazalizację -ę uznaje się za dopuszczalną tylko w wymowie potocznej (a i tu zaleca się -e ze słabym rezonansem nosowym), natomiast, jeśli chodzi o odnosowione ą, traktuje się je jako błąd. Tymczasem
w mowie łomżan zdecydowanie przeważa realizacja wygłosowego ę, np.: ide już,
ide. Podobnie jest z głoską ą, której artykulacja ma charakter osobniczy. Słyszy się
więc Z mojo dziewczyno poszłem na studiówke. Naszo łomżyńsko katedre odnawiajo
fachowcy z tutejszo ekipo remontowo.
Co można powiedzieć o akcencie? Nie jest jednolity. Daje się jednak zauważyć
tendencję do proparoksytonezy, czyli akcentu, który pada na trzecią sylabę od końca
wyrazu.
Ten dość krótki przegląd cech fonetycznych mowy mieszkańców Łomży wykazuje, że na badanym poziomie język łomżan różni się znacznie od fonetyki języka
ogólnopolskiego. Obserwuje się wyraźną różnicę w stosunku do polszczyzny ogólnej, jeśli chodzi o zakłócenia w dystrybucji palatalnego i depalatalnego k przed samogłoskami przednimi oraz denazalizację (odnosowienie) wygłosowego ą i ę. Oba
te typy wymowy są bardzo częste w gwarach i, jak potwierdzają badania, wywarły
silny wpływ na mowę ludności miejskiej.
Ogólnie trzeba stwierdzić, że ludzie młodzi mówią mniej poprawnie i starannie
niż ludzie starsi. Minimalizacja wysiłku artykulacyjnego prowadzi do uproszczenia
grup spółgłoskowych i połączeń spółgłosek z samogłoskami. Słyszy się więc wymowę: człowiekoju ‘człowiekowi’, właścije ‘właściwie’ itp.
Często występuje też zjawisko osłabienia ł:
− we wszystkich pozycjach:
• po wargowych: waśnie, waściwie,
• po tylnojęzykowych: na przykad,
• po przedniojęzykowych: sucham, weduk, w zeszym roku,
– w wygłosie:
• w rzeczownikach zakończonych na ł po spółgłosce: np. rzemios różnych,
• w czasownikach: szed, pszyszed, kwit, mógby, umar.
Poza tym we wszystkich pozycjach obserwuje się zróżnicowane uproszczenia pełne. Redukcji ulegają nie tylko spółgłoski, ale także samogłoski – chociaż
oczywiście zdecydowanie rzadziej.
a) zanik pierwszej spółgłoski w grupie:
• fs > s: spominam, spółczesne,
• fsk > sk: kurpieski, kurpioske,
• gz’ ≥ z’: zieś tam.
Niekiedy redukcji ulegają geminaty (mięko, leko, powiny).
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Słyszy się też zanik spółgłosek w grupie:
rfš ≥ rš: pierszy,
śćm ≥ śm: przypuśmy.
Czasem czynnikiem powodującym eliminację głosek bywa przesunięcie akcentu
na pierwszą sylabę: z nauką, w ogle.
Także system fleksyjny badanej gwary charakteryzuje się wieloma rozbieżnościami w stosunku do języka ogólnego. Niewątpliwie tendencje fonetyczne wpłynęły na
kształtowanie się różnych zjawisk fleksyjnych. Wiadomo, że konsekwencją określonego typu wymowy może być zjawisko morfologizacji powodujące powstawanie nowych form fleksyjnych. Liczne potwierdzenia tego znajdujemy w deklinacji
i koniugacji. Deklinację rzeczownika w mowie łomżan cechuje wahanie w zakresie
końcówek fleksyjnych, będących odstępstwem od normatywnej polszczyzny.
1. Deklinacja rzeczowników męskich:
a) odmienne niż w polszczyźnie ogólnej stosowanie końcówki w D. l. poj. -a, -u:
do ogroda, do stoła, koło kościołu, ze dwora;
b) w C. l. poj. obecność wymawianej przez łomżan bez szczeliny wargowo-zębowej końcówki literackiej -owi, która w kontaminacji z końcówką -u daje formę
-owiu, a wymawiana jest w badanej gwarze jako -oju: Markoju, teścioju. Głoska
w w tej pozycji zatraca artykulację wargową i jest wymawiana jako j;
c) brak tematycznego -an- w odmianie rzeczowników rodzaju męskiego kończących się w polszczyźnie ogólnej przyrostkiem -anin, np. parafian ‘parafianin’,
łomżan ‘łomżanin’, pogan ‘poganin’.
2. Deklinacja rzeczowników żeńskich:
a) w M. l. mn. częstsze użycie końcówki -e niż -i: oście, nicie, złoście, pięście;
b) przejście niektórych rzeczowników żeńskiej deklinacji miękko-, a także twardotematowej z typu samogłoskowego do spółgłoskowego, np. kontrol ‘kontrola’,
szos zambrowska ‘szosa zambrowska’.
3. Wyraźna tendencja do nieodmieniania nazwisk: Izę Konopka, Edmunda Lemański, Marię Grodzka.
4. Zredukowanie grupy spółgłoskowej przez opuszczenie spirantu miękkiego
zmorfologizowało się w końcówce -amy, -my N. l. mn. rzeczowników i przymiotników wobec ogólnopolskiej -ami, -mi. Poświadcza to wymowa typu: z kobetamy,
renkamy, temy, z rodzicamy, z plecakamy, z białemy.
5. Końcówka -y w D. nazw jednostek miary, np. 7 litry, 5 metry, 8 kilometry,
8 plastry.
We fleksji czasownika zauważa się:
a) pomieszanie form męskoosobowych i niemęskoosobowych: dzieci poszli, kobiety wyszli, kobiety byli;
b) zanik końcówek w 1 i 2 os. l. poj. i l. mn. złożonego czasu przeszłego: ja widział, ja mówił, ty rzucił. Obligatoryjnie pojawia się tu zaimek osobowy;
c) sporadyczne użycie przez starszych i mniej wykształconych łomżan form czasowników z końcówką -m w 1 os. l. mn. cz. przeszłego, np. nazywalim ‘nazywaliśmy’, mówilim ‘mówiliśmy’, wiedzielim ‘wiedzieliśmy’; pokazalim ‘pokazaliśmy’;
d) rzadkie zastępowanie sufiksalnego -e- w tematach czasowników typu siedzieć,
przez -i-//-y-, np. myślić, leżyć, obejrzyć, widzić, muszo zajrzyć.
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W zakresie słowotwórstwa charakterystyczne jest dla łomżan i gwary łomżyńskiej:
a) używanie przedrostków innych niż w języku ogólnopolskim, np. udumać, ukisić, umyślić, uszykować, ukąsić kawałek jabłka;
b) stosowanie sufiksu -ak w nazwach młodych ludzi i zwierząt, np. dzieciak,
chłopak, świniak;
c) użycie sufiksu -unek w odczasownikowych nazwach czynności, np. malunek,
opierunek.
Specyficzne właściwości składni mowy mieszkańców Łomży to m.in.:
a) odmienna niż w polszczyźnie ogólnej rekcja niektórych czasowników, np. prosiłam mamy, puścić sygnała, myślałam iść tam;
b) inne niż w polszczyźnie ogólnej funkcje niektórych przyimków, m.in. chodził
po zabawach, po sklepach;
c) stosowanie form rodzaju nijakiego czasownika również w konstrukcji z liczebnikami od dwu do czterech, np. przyszło dwa dzieciaki, trzy chłopaki;
d) rozpowszechnione zespalanie zdań względnych z głównymi za pomocą zaimka co (w ogólnopolskim: który);
e) częste występowanie przyimka w zamiast ogólnopolskiego do lub na zamiast w, np. być w Agrobiznesie, iść na Agrobiznes.
Wśród wynotowanych wyrazów reprezentujących system leksykalny języka
łomżan znalazły się: drzeć się ‘kłócić się z kimś’, gadać ‘mówić’, gadać na kogoś
‘obmawiać kogoś’, leżanka ‘półtapczan’, medzić ‘wymyślać coś’, musi ‘pewnie,
prawdopodobnie’, najlepiej ‘najbardziej’, potoknąć ‘popłukać coś’, uszykować coś
‘zrobić coś, przygotować coś’, wyrasić się ‘wystraszyć się’.
W artykule wykazałam, że język mieszkańców Łomży odbiega od języka ogólnopolskiego na wszystkich poziomach gramatycznych, a szczególnie na poziomie
fonetycznym i leksykalnym. Cechuje go nasycenie dialektyzmami fonetycznymi
i niezbyt staranna wymowa oraz słownictwo.
Niewątpliwie należy to wiązać w znacznym stopniu z napływem ludności ze wsi
do miast w okresie powojennym i po reformie administracyjnej w 1975 roku. Dość
niepokojącym zjawiskiem jest wymowa młodego pokolenia łomżan, ujawniająca się
także w tekstach pisanych, co należy łączyć w pewnym stopniu z osłabieniem poczucia normy jako rezultatu krzyżujących się w mieście wpływów.
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Characteristic properties of Łomża dialect
in the spoken Polish of Łomża inhabitants
Summary
Łomża dialect is part of the Masovian dialect complex and has maintained its properties. Over the centuries, the language of Łomża inhabitants has been shaped by it in the course of the history of Masovia
and Łomża.
The contemporary spoken Polish of Łomża inhabitants reveals many properties characteristic for
Łomża dialect, especially prominent in phonetics and vocabulary. They are the result of the history
of settlement in the city, whose community was always largely composed of migrants from neighboring villages. While socially stratified, the community was ethnically uniform, which had impact on its
speech.
The peculiar situation in which dialects now find themselves is visible in the variety of speech types
discussed here and in their evolution influenced by standard Polish. Yet some of their properties have
resisted such influence; they persist in the city’s language, its phonetics, syntax, and above all, vocabulary.
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EWA KOŁODZIEJEK, NATALIA DĄBROWSKA
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
SZCZECIN

BADANIA POLSZCZYZNY MÓWIONEJ SZCZECINIAN
Opis mówionej polszczyzny szczecinian jest jednym z trzech aspektów szeroko
zakrojonych badań języka w Szczecinie podjętych w bieżącym roku przez Zakład
Etnolingwistyki i Kultury Języka Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecińska polszczyzna, ani mówiona, ani pisana, nie doczekała się dotąd solidnego opracowania.
Być może na przeszkodzie stanęło ugruntowane w latach 80. XX w. przekonanie,
poparte badaniami języka mieszkańców wsi Pomorza Zachodniego, że w wyniku
integracji językowej nie zachowały się tu żadne cechy regionalne, gdyż wzorcem, do
którego odwoływała się ludność, był język używany w szkołach i urzędach, oraz że
w związku z tym szczecinianie mówią językiem ogólnopolskim, więc jego badanie
nie przyniesie żadnego spektakularnego efektu. Janina Węgier, pionierka badań językowych na tych terenach, dowodziła jednocześnie, że reakcją na integrację języka
w mieście jest jego postępujące zróżnicowanie socjolektalne i w tym upatrywała specyficzną dla Szczecina sytuację socjolingwistyczną (Węgier 1978: 7). Jedynym śladem zainteresowania polszczyzną mówioną w Szczecinie jest szkic Henryka Borka
(1975) napisany na podstawie czterech prac magisterskich (wywiady z 34 osobami).
Przeprowadzone badania pozwoliły autorowi wysnuć ogólny wniosek: zróżnicowane pochodzenie dialektalne mieszkańców Szczecina ujawnia się w języku starszych
informatorów, natomiast ginie prawie zupełnie w średnim i w młodym pokoleniu.
Jednak, jak pisze sam autor, celem tej pracy był wstępny rekonesans i zwrócenie
uwagi na konieczność zintensyfikowania badań polszczyzny szczecinian.
Od tamtej chwili po dzień dzisiejszy nie podjęto żadnego z postulowanych przedsięwzięć, stąd nasz projekt opisu języka w Szczecinie obejmujący badania w trzech
aspektach: 1) polszczyzna mówiona trzypokoleniowych rodzin szczecinian, 2) zróżnicowanie socjolektalne i profesjolektalne uwzględniające charakterystyczne dla
tego miasta zawody, m.in. marynarzy, stoczniowców, służbę graniczną, policję, pracowników kolei, transportu miejskiego, rzemieślników i inne, oraz 3) język pisany
i zapisany na murach, ścianach, nośnikach lokalnej reklamy, witrynach sklepów,
słupach ogłoszeniowych, słowem wszystko, co jest związane z życiem miasta i tworzy jego językowo-kulturową tkankę. Niniejszy referat rozwija koncepcję badania
polszczyzny mówionej trzypokoleniowych rodzin szczecinian.
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Specyfika sytuacji społeczno-historycznej Szczecina
Czy warto podejmować wysiłek badawczy, skoro mieszkańcy Szczecina nie mówią
odrębnym językiem i nie ma w nim wyrazistych cech regionalnych, tak jak w języku
miejskim Poznania, Warszawy, Łodzi, Krakowa, Bydgoszczy, Białegostoku? Rzecz
jasna warto, gdyż powinnością badacza jest opis rozwoju języka we wszystkich
jego uwarunkowaniach przestrzennych i czasowych. Jesteśmy głęboko przekonane
o tym, że szczecińscy badacze powinni czym prędzej uzupełnić lukę w ogólnopolskich badaniach języka miast.
Za pilnym podjęciem takich badań przemawia także wyjątkowość losów Szczecina i jego mieszkańców. Sytuacja, jaka się wytworzyła na Ziemiach Zachodnich
i Północnych powojennej Polski, a zwłaszcza migracje ludności na niespotykaną
dotąd skalę, doprowadziła do powstania w Szczecinie specyficznej społeczności
miejskiej. Miejsce wysiedlanych Niemców zajmowali przyjezdni z różnych stron.
Pierwsza fala osiedleńcza sprawiła, że pod koniec 1948 roku mieszkało tu prawie
130 tysięcy Polaków przesiedlonych z ZSRR (stanowili 26,6% społeczności), z Polski centralnej (57,4%), reemigrantów z krajów zachodnich (5,6%) i autochtonów
(0,3%) (Kozłowski 2007: 43).
Ciągną tu ze wszystkich dzielnic kraju. – pisały 15 września 1945 r. „Wiadomości Szczecińskie” – Przynoszą ze sobą śpiewny rytm mowy Wilna, falistą okrągłość lwowskiej gwary, nierytmiczny, lecz poprawny język Lublina, szorstkość zdań Wielkopolan, zachwaszczany germanizmami język Śląska. A z ową różnicą rytmiki słów przynoszą różnice znacznie istotniejsze
– stylu życia, postaw życiowych (cyt. za: Kozłowski 2007: 167).

Najchętniej osiedlali się tutaj przedstawiciele najniższych warstw społecznych,
inteligencja natomiast, tak potrzebna w mieście, wybierała inne miejsca. Parokrotne
przechodzenie Szczecina z rąk do rąk pogłębiało poczucie tymczasowości, a plaga
rabunków i dewastacji przez licznych szabrowników oraz niezadowalający stan bezpieczeństwa skutecznie zniechęcały inteligencję do osiedlania się w tym mieście, co
znacznie opóźniało uruchomienie miejskich instytucji1. Przedwojenne elity Wilna
i Lwowa wybierały Toruń, Gdańsk, Wrocław i Gliwice. Szczecin w przeciwieństwie
do Gdańska czy Wrocławia nie istniał w świadomości Polaków jako miejsce elitarne, ale jako stacja przesiadkowa do nadbałtyckich kurortów albo radziecka strefa
okupacyjna. Szczecińscy osiedleńcy przybywali więc głównie ze wsi i małych miasteczek Kresów Wschodnich, o czym przenikliwie pisał literat Franciszek Gil:
W Szczecinie w kwietniu 1945 r. nie osiedlały się nasze wyburzone gdzie indziej śródmieścia, nie ciągnęła do tego miasta, jak do Wrocławia czy w okolice Jeleniej Góry, inteligencja.
W Szczecinie osiedlały się peryferie. Tysiące ludzi z peryferii widziało w tym obszarze szersze
1

Jak pisze Michał Drzonek: „Status prawnomiędzynarodowy obszaru pomiędzy Odrą a Nysą Łużycką
był niejasny aż do grudnia 1970 roku, kiedy to rządy PRL i RFN uznały granicę na Nysie Łużyckiej
i Odrze za granicę ostateczną. Do tego czasu tymczasowość «Ziem Odzyskanych» była aż nadto
odczuwalna. Jedną z metod, którą zastosowano, aby zniwelować owo poczucie tymczasowości, była
próba uzasadnienia obecności Polaków na tym obszarze. Do tego służyło choćby ukucie ideologicznie nacechowanego terminu «Ziemie Odzyskane» czy «repatriacja», sugerującego powrót Polaków
na bezprawnie zabrane przez Niemców tereny” (Drzonek 2006: 78).
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niż wokół siebie oka społeczne – swoje życie od nowa. Czuły luz społeczny nowo tworzącego
się miasta – całą społeczną drabinę wolną (cyt. Kozłowski 2007: 168).

Istotny wpływ na jakość społeczności szczecińskiej oraz charakter struktury
demograficznej miasta miały również osiedlające się na tych terenach mniejszości
narodowe: Ukraińcy, Łemkowie, Żydzi, Białorusini, Tatarzy, Ormianie, Romowie,
Karaici. Przybyli tu także Grecy i Macedończycy. W Szczecinie od lat 40. XX w.
mieszka też niewielka społeczność francuska.
W następnej fali przyjazdów przypadającej na lata 1950−1955 przyjeżdżali osadnicy z Podlasia, Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny, uciekając przed biedą, mając
nadzieję na uzyskanie statusu robotnika. Do końca lat 50. było w Szczecinie wiele
wolnych mieszkań, a do końca lat 80. – wiele miejsc pracy. Ci, którzy przyjeżdżali na początku lat 50., często nie mieli ukończonych siedmiu klas. Ci z końca lat
50. mieli zaledwie świadectwa szkół zawodowych. Szczecin przyjmował ich mentalność i sposób widzenia świata. W takiej sytuacji mieszkająca tu inteligencja nie
miała wielkich szans na przebicie się i choć pierwszym komunistycznym władzom
Szczecina udało się sprowadzić do miasta poetę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i pisarza Jerzego Andrzejewskiego, to jednak ich pobyt trwał krótko. Nie
pojawił się nikt znaczący z Wilna bądź Lwowa. W aparacie partyjnym dominowały
osoby bez wykształcenia i obycia. Nie powiodło się też przeniesienie do Szczecina
Uniwersytetu Wileńskiego, a na powołanie lokalnego uniwersytetu nie było szans,
gdyż wówczas problemem było stworzenie i utrzymanie na odpowiednim poziomie
szkół ponadpodstawowych. Można więc stwierdzić, że od 1945 r. Szczecin był miejscem powstawania, przeobrażania się i zrzeszania zupełnie nowego społeczeństwa.
Proces ów trwa do dziś: dzieci szczecińskich inteligentów nierzadko jadą po wyższe
wykształcenie do innych miast i z reguły w nich zostają. Do Szczecina natomiast
przyjeżdża robotnicza młodzież z okolicznych miast i miasteczek, zdobywa wykształcenie, zagnieżdża się w mieście. Szczecinianie są więc kategorią mieszkańców
znajdującą się w szczególnym położeniu: jednocześnie tutejsi i nietutejsi, przybysze
i osadnicy, swoi i obcy. Ta niezwykłość losów ma wpływ na sposób postrzegania
rzeczywistości i decyduje o kształtowaniu się poczucia tożsamości z miastem.
Ważną rolę odgrywa w tym pograniczny charakter miasta łączący w sobie kategorie nacjonalizmu, swojskości i symboliczności (por. Drzonek 2006: 72). W Szczecinie wciąż niemałą rolę odgrywa kryterium nacjonalistyczne, dzielące mieszkańców na Polaków i Niemców, na „nas” i „ich”, na „swoich” i „obcych”. Niemieckość
jest w mieście ciągle obecna przede wszystkim w tkance architektonicznej miasta,
w odkrywanych raz po raz niemieckich napisach, w niemieckiej historii i w obiegowym przekonaniu, że „przyjdzie Niemiec i wszystko wykupi”. Pouczająca w tym
względzie jest niedawna historia odkrycia podczas remontu elewacji Muzeum Narodowego w Szczecinie tablic w języku niemieckim z dawnymi nazwami ulic. Wśród
mieszkańców miasta powstał poważny spór o to, co zrobić ze znaleziskiem: przeprowadzić renowację i pozostawić jako pamiątkę historyczną czy ponownie przykryć je
warstwą tynku. Nie mniejsze kontrowersje wzbudzały projekty Rady Miasta, które
miały na celu nadanie niektórym ulicom, rondom i skwerom imion zasłużonych, acz

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 69

2010-01-05 15:38:23

70

Ewa Kołodziejek, Natalia Dąbrowska

niemieckich obywateli miasta. Takie sytuacje ujawniają postawy nacjonalistyczne,
ksenofobię i strach szczecinian przed Niemcami.
Kategoria swojskości przejawia się jako swoista reakcja na obcość. Swojskość
podtrzymywana jest przez symbolikę nazw miejsc narzuconą na obcą, niemiecką
architekturę. Nazwy ulic i placów nawiązują do symboli narodowych, np. Orła Białego, Armii Krajowej, Hołdu Pruskiego, Solidarności, Obrońców Westerplatte, i do
wielkich postaci historycznych: Bolesława Śmiałego, Łokietka, Jagiełły, Kopernika
albo do losów Polaków przeplatających się z historią Niemiec, np. plac Rodła2 itp.
Uznanie Szczecina za miasto pogranicza oznacza potraktowanie go jako historycznej i społeczno-kulturowej przestrzeni, której istotą jest kontakt i przenikanie się
kultur w sytuacji bezpośredniego sąsiedztwa (Drzonek 2006: 73). W naszych badaniach chcemy dowiedzieć się, w jakim stopniu mieszkańcy Szczecina czują się tu
u siebie, czy są wśród swoich, kto jest „swój”, a kto „obcy”, co w kontekście uwikłań
historycznych Szczecina może dać interesujący materiał badawczy.
Pograniczność Szczecina to także jego usytuowanie geograficzne, sąsiedztwo
niemieckie i związek z morzem. Dla jego mieszkańców i przyjezdnych oczywiste
jest to, że ze Szczecina bliżej jest do Berlina lub Kopenhagi niż do Warszawy. Ma
to także swoje negatywne konsekwencje dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego
miasta, które zawsze znajdowało się daleko od najważniejszych spraw dziejących
się w kraju. Sąsiedztwo Niemiec w odczuciu przeciętnego mieszkańca miasta także nie jest należycie wykorzystane. Szczecin – mimo deklaracji polityków – nie
jest kulturalnym przedsionkiem Berlina, a jego związki z morzem, ze względu na
procesy restrukturyzacyjne naszej gospodarki, są w mieście coraz mniej widoczne.
Nie bez znaczenia jest to, że centrum Szczecina i wszystkie starsze dzielnice leżą na
lewym brzegu Odry, „po niemieckiej stronie”, jeśli przyjąć utrwalone w umysłach
Polaków przekonanie, że granica niemiecko-polska przebiega wzdłuż Odry.
Badanie języka
Badając język mieszkańców Szczecina, chcemy się dowiedzieć, czy i jak opisane
wyżej uwarunkowania społeczno-gospodarczo-kulturowe kształtują język mieszkańców, jak się konceptualizują w ich języku, jak wpływają na postrzeganie miasta
i poczucie tożsamości szczecinian. Wychodzimy bowiem z ugruntowanego w lingwistyce kulturowej przekonania, że język i kultura warunkują się wzajemnie, że
badając język i utrwalony w języku obraz rzeczywistości, uzyskamy informacje
o mówiących, poznamy ich losy i ich mentalność, odkryjemy mechanizmy kategoryzacji i konceptualizacji zjawisk. Przedmiotem naszych badań uczyniłyśmy potoczną polszczyznę mówioną, język – ujmując to słowami Jerzego Bartmińskiego –
najprostszy, najbardziej konkretny, najbliższy użytkownikom, używany najczęściej
2

Rodło to godło Związku Polaków w Niemczech przedstawiające w stylizowanej formie bieg Wisły
z zaznaczonym Krakowem. Oznaczał łączność Polaków z Niemiec z macierzą. Był przeciwstawiany
swastyce. Nazwa oddaje mistyczny charakter znaku, a zarazem jest połączeniem części staropolskich
nazw: ROdzina (Ród) i goDŁO. W sierpniu 1932 r. uznano je za znak wszystkich Polaków ZPwN.
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przez największą liczbę osób, w najróżniejszych sytuacjach życiowych, zawierający
zasób podstawowych form i sensów, utrwalający elementarne struktury myślenia
i percepcji świata związane z elementarnymi potrzebami człowieka w elementarnych
sytuacjach egzystencjalnych (Bartmiński 2001b: 115). Analiza i opis potocznej polszczyzny szczecinian pozwoli nam zrekonstruować ich światopogląd i wyznawane
wartości, a także odpowiedzieć na zasadnicze pytania będące programem minimum
badania językowego obrazu świata (Bartmiński 2001a: 34): kim jestem „ja”, kim są
„oni”, co umożliwi zrekonstruowanie autostereotypu i heterostereotypów mieszkańców miasta. Stawiamy pytania o to, jak respondenci postrzegają miasto, w którym
żyją, czy i w jakim stopniu są do niego przywiązani i co myślą o miejscu, z którego
przyjechali (starsze pokolenie), chcemy bowiem uzyskać odpowiedź na pytanie, czy
miasto, często zasiedlone przymusowo, jest dziś przez mieszkańców odbierane jako
ich miejsce na ziemi, ich „mała ojczyzna”. Pytamy też o ocenę czasu teraźniejszego
i przeszłego w kontekście indywidualnych losów i historii miasta, a także o plany
na przyszłość. Odpowiedzi na te pytania powinny dać obraz miasta pojmowanego
– zgodnie z duchem interakcjonizmu symbolicznego – jako struktury społecznej in
statu nascendi, w której nieustannie zmieniają się znaczenia i symbole, która wchodzi w nieustające interakcje ze strukturą urbanistyczną, co wpływa na kształtowanie
się świadomości i tożsamości mieszkańców. Szczegółowy scenariusz pytań może
zostać zweryfikowany po zakończeniu nagrań sondażowych.
Ze względu na przyjętą koncepcję badań oraz wstępne założenie o braku wyraźnych odrębności językowych, zdecydowałyśmy się pozyskiwać materiał językowy
w postaci tekstów. Podstawowym źródłem gromadzenia materiału jest nagrywanie
żywej mowy w sytuacji nieoficjalnej w sposób jawny, przez zastosowanie tzw. rozmowy kierowanej. Rozmowa kierowana prowadzona jest na te same dla wszystkich
respondentów tematy. Za kryterium określające zakres terytorialny przyjmujemy
granice administracyjne Szczecina z podziałem na dzielnice: Północ (52 676 mieszkańców), Prawobrzeże, leżące jako jedyna dzielnica na prawym, wschodnim brzegu
Odry (84 585), Śródmieście, obejmujące centralną, a zarazem najstarszą część miasta (132 868), i Zachód (118 268). Za uwzględnieniem administracyjnego podziału
aglomeracji na cztery dzielnice przemawia to, że odpowiada on podziałowi historyczno-społecznemu z czasów masowego zasiedlania, a także realiom architektonicznym, komunikacyjnym i społecznym; zmianie uległy tylko nazwy dzielnic.
Przedmiotem naszego zainteresowania są trzy pokolenia szczecinian, którzy osiedlili się tutaj w latach 1945−19553, oraz ich potomków, zamieszkujące teren wytyczony przez administracyjne granice miasta: pokolenie młode (20−35 lat), pokolenie
średnie (36−65 lat) i pokolenie starsze (powyżej 65 r.ż). W każdej z dzielnic badaniami zostało objętych 10 trzypokoleniowych rodzin, a zatem 30 osób4, co w sumie
pozwoli na pozyskanie 120 nagrań o długości 1–1,5 godz. Warunkiem włączenia
3

4

Cezurę stanowi rok 1955, gdyż właśnie w tym czasie ustał proces masowego osiedlania się w Szczecinie i kształtowania dzielnic.
W literaturze statystycznej przyjmuje się pojęcie małej próby liczącej do 30 elementów, która jest
reprezentatywna, gdy obejmuje analizę prowadzoną bezpośrednio na danych szczegółowych (Zając
1994: 52).
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respondenta do badań jest osiedlenie się jego lub jego przodków w Szczecinie w latach 1945−1955. Tym samym zawężamy obszar badań do „rodowitych szczecinian”.
Ponadto uwzględniane i odzwierciedlane kwalifikatorami są takie cechy społeczne
respondentów, jak: wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód, pochodzenie
społeczne, aktywność społeczna, czas pobytu w mieście, utrzymywanie lub brak
więzi z miejscem pochodzenia rodziny. Nie bez znaczenia jest również miejsce zamieszkania badanych, gdyż uwzględnienie podziału na dzielnice pozwoli uzyskać
odpowiedź na pytanie, czy dzisiejsze geograficzno-osadnicze zróżnicowanie miasta
znajduje odzwierciedlenie w języku.
Reprezentanci próby dobierani są starannie, po spełnieniu określonych warunków − wykluczamy zbieranie materiału zasłyszanego od osób, o których pochodzeniu i wieku nic nie wiemy. Nagrane teksty zostaną zapisane pismem półfonetycznym
i opatrzone kwalifikatorami określającymi wyżej wymienione dane socjolingwistyczne. Pozyskane w ten sposób teksty będą stanowić podstawę opisu polszczyzny mówionej szczecinian. Być może okaże się również, że pogląd, jakoby szczecińska polszczyzna nie różniła się od języka ogólnopolskiego, jest nieuzasadniony
i że w języku szczecinian znajdziemy jednak fonetyczno-gramatyczno-leksykalne
odrębności.
Wnioski
Szczecin, najdalej wysunięte na zachód polskie miasto, często traktowane po macoszemu, oderwane od swoich kulturowych korzeni, sztucznie wcielone w nowe realia
po 1945 r., dziś zmaga się z problemem braku tożsamości, braku więzi społecznych
oraz z brakiem jednoznacznej i wspólnej postawy wobec ciężaru niemieckiej historii. Szczecin wciąż walczy o tożsamość, ale – jak się wydaje – bez rezultatu. Od kilku lat na łamach mediów prowadzona jest społeczna dyskusja z udziałem polityków,
naukowców, twórców kultury i zwykłych mieszkańców Szczecina nad przyczynami
takiego stanu rzeczy. Dlatego badania języka mówionego współczesnych szczecinian, a zwłaszcza wielopokoleniowych rodzin pierwszych osadników, umieszczone
na tle przeobrażeń społecznych i kulturowych miasta, są pilnie potrzebne. Mogą
bowiem przynieść odpowiedzi na pytania o tożsamość mieszkańców, ich emocjonalny związek z miejscem, w którym żyją, ale także o przyczyny dzisiejszej stagnacji
gospodarczej i kulturalnej miasta.
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Studies in the spoken Polish of Szczecin inhabitants
Summary
Historically the first description of the language of Szczecin, it makes researchers face questions as to
methodology and scope. The description of the city’s linguistic space covers three aspects: 1) spoken
language of multi-generation families, 2) sociolectal variation as per the city’s specific features, 3) language in urban space (chrematonymy, muralia, region-targeted advertising), and is intended to render
a full picture of the city’s linguistic-cultural space to fill the gap in descriptions of Polish urban speech.
The article focuses on discussing research methods into spoken Polish as shaped by historical, social,
and cultural developments.
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O POLSZCZYŹNIE REGIONALNEJ NA POŁUDNIOWYM POMORZU
W powszechnym przeświadczeniu cała północna część Polski – od Bałtyku po Bydgoszcz (Noteć), od dolnej Odry po dolną Wisłę – to na pewno Pomorze. Wahania
zaczynają się z określeniem statusu terenów za prawym brzegiem Wisły, choć pomorskość Chełmna czy Grudziądza wydaje się pewna.
Kwestia pomorskości stała się zauważalna i zarazem budząca napięcia, gdy od
lat 60. XX w. do Świecia nad Wisłą (starego pomorskiego grodu) zaczęli się sprowadzać przyszli pracownicy z rozmachem budowanych Zakładów Celulozy i Papieru. Liczba mieszkańców miasta prawie się potroiła. Przybysze z Polski centralnej,
rzadziej południowej, od razu zauważyli różnice językowe, w mniejszym zakresie
kulturowe. Sztandarowym przykładem było często używane jo w znaczeniu tak,
stopniowo zauważano też inne germanizmy.
W mowie starszego pokolenia ciągle jest ich sporo, najczęściej używanych nieświadomie, dających jednak poczucie wspólnoty pokoleniowej, o czym świadczą
regionalne teksty literackie (np. Ewy Gretkiewicz, Już zamknięte drzwi czy Romana Landowskiego, Powroty do miejsc pamiętanych), jak też ciągła obserwacja potocznego języka przy okazji moich badań gwar kociewskich (Ja im mówia – zróbta
szlus... Jo, to bi biło rychtich... zasłyszane w Świeciu, sierpień 2008 r.).
Tożsamość regionalna na południowym Pomorzu jest nieco rozmyta, czyli ogranicza się do przynależności do Pomorza bez określenia jego części. Do niedawna
powszechne zdziwienie budziło łączenie ziem powiatu świeckiego z Kociewiem
(por. Pająkowska-Kensik 2005). Dzięki edukacji regionalnej prowadzonej w szkołach świadomość się zmienia.
Pisząc o etnograficznych częściach dawnego Pomorza, Kazimierz Nitsch przypomniał:
Jak każdy większy naród, tak i Polska powstała ze zlania się z sobą kilku bliskich sobie, ale
przecie pierwotnie nieco odrębnych plemion. Mimo długowiekowego współżycia odrębności
te widoczne są do dziś dnia w różnicach etnograficznych, a więc w rozmaitości objawów ludowej kultury tak materialnej, jak i duchowej. Najznamienitszym zaś objawem kultury duchowej
jest język (Nitsch 1954: 374).
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W artykule tym językoznawca odpowiada na pytanie „jaka jest mowa polska na
południe od Kaszub?”. Jak zauważa,
[...] wyróżnić trzeba dwie grupy ludności: tzw. Borowiaków i tzw. Kociewiaków. Pierwsi zamieszkują „Bory” w powiecie chojnickim i tucholskim i w przyległych cząstkach starogrodzkiego i świeckiego, drudzy lewy brzeg Wisły od Skarszew i Tczewa po Świecie (Nitsch 1954:
375).

W mowie Kociewia zauważył cechy odmienne od wymowy kaszubskiej, borowiackiej czy wielkopolskiej, co dowodzi „nowszości narzecza”, w którym widać
związek z ziemią chełmińską, Kujawami, a nawet Mazowszem. Zdaniem K. Nitscha
[...] jedyna nie zgermanizowana resztka Pomorza, lewy brzeg Wisły, składa się z trzech głównych części szczepowo-językowych: z Kaszubów, bezpośrednich potomków Pomorzan, z Borowiaków, prastarego przejścia od Pomorzan do Wielkopolan, i z Kociewiaków, rezultatu zmieszania ludności pierwotnej z napływową (Nitsch 1954: 376).

Występujące do dziś na południowym Pomorzu gwary (kociewska i borowiacka) zaliczane są przez dialektologów do gwar typu wielkopolskiego, co kłóci się
z ogólnym stanem tożsamości regionalnej. Na omawianym terenie nawet Bydgoszcz
uznaje się za miasto pomorskie. W 2008 r. opublikowany został Mały słownik gwary
bydgoskiej Andrzeja Dyszaka zawierający formy językowe charakterystyczne dla
mowy mieszkańców Bydgoszczy, które wyróżnił Jerzy Sulima-Kamiński w słowniczkach zamieszczonych w kolejnych tomach bydgoskiej sagi pt. Most Królowej
Jadwigi. Zapisana w powieści gwara bydgoska to „polszczyzna miejska drugiego
ćwierćwiecza I połowy XX w.” (Dyszak 2008: 13). W omówieniu gwary autor podkreśla, że gwaryzmy bydgoskie zostały ukształtowane głównie przez dwa czynniki:
historyczny i geograficzny. W dziejach Bydgoszczy swą obecność zaznaczyli Krzyżacy (w XIV w.), później przez prawie 150 lat Prusacy. W 1914 r. Niemcy stanowili 80% mieszkańców miasta. Długoletni styk kultur, a nawet przez lata dominacja
żywiołu niemieckiego zostawiły swój ślad w języku. A. Dyszak odnosi się też do
wspomnianego wcześniej dość powszechnego przeświadczenia, że Bydgoszcz leży
na granicy Pomorza i Kujaw. Jego zdaniem „Błędne widzenie Bydgoszczy i regionu, którego jest stolicą, znalazło swoje odbicie w nazwie: województwo kujawsko-pomorskie” (Dyszak 2008: 134). Zdaniem tego językoznawcy Bydgoszcz jest
po Poznaniu drugim co do wielkości miastem regionu kujawsko-wielkopolskiego1.
Jednocześnie miasto uznawane za gospodarczą stolicę Pomorza, tym bardziej w odczuciu Pomorzan jest pomorskie, o czym też świadczą liczne nazwy instytucji (np.
Galeria Pomorska) i tytuły gazet („Gazeta Pomorska”). Gwara miejska Bydgoszczy
sprowadza się zasadniczo do słownictwa (Dyszak 2008: 141), które obejmuje swoim
zakresem przede wszystkim dialektyzmy i germanizmy. Te ostatnie najpierw zostały
zapożyczone do gwary ludowej, później już jako dialektyzmy znalazły się w gwarze
miejskiej. A. Dyszak uważa, że większość dialektyzmów obecnych w gwarze bydgoskiej należy do dialektu wielkopolskiego, choć są tu używane dialektyzmy krajeń1

Autor przyznaje, że 1 kwietnia 1938 r. Bydgoszcz znalazła się w granicach utworzonego wówczas
województwa pomorskiego ze stolicą w Toruniu (Dyszak 2008: 134).
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skie, kociewskie, chełmińskie, co jest wynikiem migracji do Bydgoszczy ludności
z różnych regionów okalających miasto jak „wianuszek” (Święcicka 2003–2007).
„Miasto – tygiel”, jak trafnie określił je J. Sulima-Kamiński.
Muszę tu podkreślić, że podczas lektury wspomnianej trzytomowej powieści
zwróciłam uwagę na to, że zdecydowana większość regionalizmów jest mi znana
właśnie z południowego Pomorza (bania ‘dynia’, byksa ‘puszka’, faksy ‘żarty’, laczki
‘klapki’, haczka ‘motyka’, gzuby ‘dzieci’ itd.). Autorka wspomnianej we wstępie do
słownika bydgoskiego pracy magisterskiej porównała formy językowe z bydgoskiej
powieści ze słownictwem gwar kociewskich. Na zasięgi występowania słownictwa
pomorskiego wskazywał też wcześniej Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów
sąsiednich. Na badania porównawcze powtórnie czeka słownictwo borowiackie,
chełmińskie, malborskie.
Wątpliwości wokół rodowodu słownictwa w gwarze bydgoskiej prowadzą w stronę cennego Słownika gwary miejskiej Poznania Moniki Gruchmanowej i Bogdana
Walczaka (1997). Autorzy, omawiając zasoby leksykalne gwary, stwierdzają, że
[...] wśród wyrazów o szerszym zasięgu najliczniejsze są te, które poza Wielkopolską wykraczają na obszar sąsiednich gwar blisko z wielkopolskimi związanych (Kujawy, Krajna) [...]

oraz te, które sięgają na Pomorze (np. apartnie ‘osobno’, bestry ‘pstry’, cukrówa
‘burak cukrowy’, luntrus ‘łobuz’ itd.) (Gruchmanowa, Walczak 1997: 60).
W syntetycznym ujęciu geografii dialektalnej autorzy omawiają związki gwary
Poznania z poszczególnymi regionami, co daje ciekawy obraz wędrówki słownictwa. Do wspólnego zasobu należą też germanizmy. Nie zaliczono tu wyrazów niemieckiego pochodzenia, które dawniej były składnikami języka ogólnego i w polszczyźnie Poznania zachowały się jako archaizmy, np. deczka ‘serwetka’, jaczka
‘kaftanik’.
Ciągle aktualne jest wskazanie Bogusława Dunaja i Mirosławy Mycawki (2002:
110), by badać obecny stan zróżnicowań leksykalnych uwarunkowany dialektalnie.
Nieocenionym opracowaniem gwary miejskiej okazał się słownik poznański, również dla badaczy języka na Pomorzu. Szczegółowo przeanalizowałam ¼ zasobu obszernego słownika i okazało się, że aż 30% zasobów leksykalnych z gwary poznańskiej znanych jest i na Kociewiu. Autorzy wskazują zakres występowania leksemu
kwalifikatorami, np. koc., jest też forma ogólna Pom. (Pomorze), np.
– bana ‘pociąg’, baka ‘policzek’, berbelucha ‘wódka’, bestry ‘pstry’, bigiel ‘wieszak’, barwa ‘owca, eksp. kobieta’, borowy ‘leśniczy’, brawęda ‘gaduła’, cebula
‘dziura w skarpecie’, drabka ‘drabina’ i dziesiątki innych;
– niewielki zbiór stanowią warianty fonetyczne lub morfologiczne zamieszczonych haseł, np.: fafol ‘męty, osad’ (na Kociewiu fafeł); galart ‘galaretka z mięsa’
(na Kociewiu galat); gryc ‘kasza’ (na Kociewiu gryz);
– różnice znaczeniowe: buchta – ekspr. ‘więzienie’ (na Kociewiu też ‘zagroda’);
dekiel ‘czapka’ (na Kociewiu raczej ‘pokrywa’); ćpać ‘rzucać się’ (na Kociewiu
‘jeść łapczywie’).
Dla badacza kociewszczyzny znamienne są hasła, przy których autorzy słownika
poznańskiego nie wskazują jako miejsca występowania Pomorza lub konkretniej
Kociewia, a formy te są tu do dzisiaj obecne. Warto przytoczyć niektóre: furt ‘cią-
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gle’, ganc ‘zupełnie, całkiem’, glajda ‘niechlujna kobieta’, glubka ‘gatunek śliwki’,
dydek ‘pierś, smoczek’, dynks ‘jakaś rzecz, której nazwy mówiący nie zna’.
Część wymienionych form to germanizmy znane zwłaszcza starszym mieszkańcom Poznania oraz, jak wspomniano, Pomorza. Niezależnie od stosunku do nich,
stały się elementem historycznym różnych regionów, np. farfocel ‘strzęp’, furt ‘ciągle’, giskana ‘konewka’, glaca ‘łysina’, glanc ‘połysk’, haka ‘motyka’, heksa ‘jędza’, brecha ‘łom’, ańtop (i warianty) ‘potrawa jednogarnkowa’ i wiele innych.
Trzeba tu wspomnieć o działaniach ks. Bernarda Sychty, który w swoich słownikach pomorskich (kaszubskim i kociewskim) wiele wymienionych form pominął, co
mieli mu za złe starsi Pomorzanie, świadomi licznych wpływów niemieckich. Należał do nich między innymi Leon Libiszewski (1985), który przekazał mi obszerny
zbiór wyrazów pochodzących z języka niemieckiego, a odnoszących się do realiów
życia w czasie okupacji i działań wojennych lub do dawnej kultury technicznej na
Kociewiu. Regionalista uważał, że wszystkie te wyrazy powinny znaleźć się w pełnym słowniku kociewskim, bo należą do „prawdy historycznej”.
Często wymuszone kontakty kulturowe pozostawiły ślad w języku. Utrwalony
obraz tego znajdujemy w powieści Romana Landowskiego Powroty do miejsc pamiętanych (1999). Na oswojoną ziemię, do miejsc pamiętanych wraca autor w książce, która ukazała się pod koniec ubiegłego wieku. Od pierwszych stron jesteśmy
z narratorem – autorem w Świeciu. Miasto co prawda nie jest przywołane z imienia,
jednak opis dzielnicy Chmielniki i drogi prowadzącej do dworca jest podstawą identyfikacji. Autor powieści urodził się tu i mieszkał do 1950 r. Z własnych rodzinnych
doświadczeń i relacji bliskich poznał problemy mieszkańców Pomorza, uznawanych
przez okupanta za urodzonych na ziemiach niemieckich, masowo wpisywanych na
volkslistę, a później często zsyłanych za to do sowieckiej Rosji.
Ciekawa jest kompozycja powieści obejmującej trzy warstwy czasowe, w które
wpisany jest los jednego z Pomorzan, pamiętającego czasy okupacji i później szukającego miejsca w peerelowskiej rzeczywistości. Na okupacyjny dramat narrator
patrzy oczami dziecka, które ma prawo nie rozumieć zawikłań historii i dziwić się
wymuszonemu stykowi kultur na Pomorzu.
O bolesnym czasie przypomina język utworu z licznymi obcymi wtrąceniami
typu – gut, gut itp. Wpływ języka niemieckiego również z powodów cywilizacyjnych widoczny jest w dziejach polszczyzny. Gwary są zwykle bardziej zachowawcze i dlatego nie powinna nikogo dziwić obecność germanizmów typu: jaczka, taska ‘filiżanka’, topek ‘nocnik’, szneptuch ‘chustka do nosa’ w niejednej pomorskiej
gwarze.
Przenikanie obcych form językowych dotyczyło zwykłych życiowych sytuacji,
np. Matka wyszła z kanką do znajomego rzeźnika po wurstsupę. Bohaterowie opowieści częstują się sznapsem; mówią niekiedy ja, ja, natuerlich lub ja gut. Słowo ja
w wersji fonetycznej jo (tak) do dzisiaj jest żywotne w języku potocznym Pomorzan,
w tym mieszkańców Świecia i okolic.
W powiecie świeckim według spisu z 1931 r. żywioł niemiecki stanowił około
15%, co też tłumaczy obecność licznych germanizmów w tekście powieści, która
w dużej części jest zbeletryzowanym dokumentem. Na końcu utworów znajdujemy
Indeks demonów, czyli wykaz znanych nazistów, którzy prowadzą załączone w roz-
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działach „dialogi z księgi demonów”. Germanizmy występują w wielu wypowiedziach po polsku: ty też Michael, kom, kom; muszę poczekać na bahnschutza; razem
w towarzystwie schupo. Większość obcych form językowych to właściwie „wtręty”,
czyli cytaty. Dotyczyły realiów wojennych, więc znikły z języka po wojnie, a pozostały w literaturze utrwalającej obraz wpływów kulturowych.
Na zakończenie warto przypomnieć, że polszczyźnie regionalnej Pomorza poświęcony jest cykl publikacji pod redakcją Kwiryny Handke (1986–1998). Przekonujące jest jej stwierdzenie, że
[...] regionalizmy najlepiej utrzymują się w węższych wspólnotach komunikatywnych, wiele
zachowało swoją żywotność. Najlepiej zachowują się w słownictwie dotyczącym stosunków
między ludźmi, życia w rodzinie (Handke 2000: 126).
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On regional Polish in southern Pomerania
Summary
Contemporary colloquial language north of Bydgoszcz features many phonetic and lexical forms characteristic for Kociewie dialect, which K. Nitsch included in the Greater Poland dialect area, in contradiction to the region’s prevailing sense of belonging in Pomerania. The second half of the 20th
century saw the appearance of many works devoted to regional Polish of Pomerania (such as a series of
publications ed. by K. Handke, Polszczyzna regionalna Pomorza, vols. 1–8, 1986–1998; Polszczyzna
bydgoszczan, vols. 1–3, 2003–2007).
Shared lexical resources include Germanisms which can be discerned in the vocabulary of Bydgoszcz,
Poznań, and Kociewie. Spoken language, only recently committed to writing, has in the past few years
become the stuff of literature depicting 20th-century life on the lower Vistula, in and around Świecie.
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OBRAZ POZNANIA W ŚWIETLE SŁOWNIKA GWARY MIEJSKIEJ POZNANIA
POD REDAKCJĄ MONIKI GRUCHMANOWEJ I BOGDANA WALCZAKA
Badania nad obrazem miasta i jego mieszkańców w ich języku cieszą się w ostatnich
latach rosnącą popularnością, czego świadectwem jest znaczna liczba publikacji na
ten temat, syntetycznie przez nas omówionych w artykule Obraz poznaniaka w świetle Słownika gwary miejskiej Poznania pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka (Piotrowicz, Witaszek-Samborska, Walczak 2008). W celu uniknięcia powtórzeń odsyłamy zainteresowanego czytelnika, informując jednocześnie, że
w druku jest czwarty tom serii Polszczyzna bydgoszczan1, w którym, tak jak w poprzednich, znajdujemy dział Obraz Bydgoszczy w języku i kulturze.
W tym nurcie badawczym sytuuje się także niniejszy artykuł. Nawiązuje on –
w szczególności identyczną podstawą materiałową – do naszej pracy wzmiankowanej powyżej (Piotrowicz, Witaszek-Samborska, Walczak 2008). Podobnie jak tam
uwzględniliśmy tutaj tylko takie konteksty, w których zawarta jest wyraźna wskazówka, że chodzi o Poznań (typ źródła, z którego pochodzi cytat, przytaczane poznańskie urbanonimy, typowo poznańskie formy imion itp.). Należy jednak zastrzec
– wobec szybkich i głębokich zmian we wszystkich aspektach przestrzeni miejskiej
Poznania i życia jego mieszkańców – że odtworzony na ich podstawie obraz miasta
jest w przeważającej części obrazem historycznym. Przytoczenia ilustrujące hasła
w Słowniku gwary miejskiej Poznania (Gruchmanowa, Walczak 1997, 1999), a pochodzące ze źródeł drukowanych i rękopiśmiennych, odnoszą się w przeważającej
części do okresu dwudziestolecia międzywojennego i pierwszych dziesięcioleci powojennych, a cytaty z „Pręgierza” sięgają początków XX stulecia. Jedynie część
przytoczeń pochodzących od informatorów i przytoczenia opatrzone skrótem zasłysz[ane] sytuują się chronologicznie w okresie pracy nad Słownikiem (zainicjowanej
w latach 80. ubiegłego wieku). Rekonstruowany na ich podstawie obraz Poznania
jest więc zasadniczo obrazem naszego miasta z lat międzywojnia i pierwszych dzie-

1

Poprzednie tomy serii to: Święcicka 2003, 2005, 2007.
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sięcioleci PRL-u, a tylko w niewielkiej części odzwierciedla opinie o Poznaniu sensu stricto współczesnym.
Jaki obraz Poznania wyłania się z tego obfitego materiału przykładowego? Najogólniej mówiąc, jest to obraz złożony i w pewnych punktach odbiegający od stereotypowych wyobrażeń o naszym mieście.
Ogólnych opinii na temat Poznania jest w zgromadzonym przez nas materiale
niewiele. Pobrzmiewa w nich nuta refleksji nad stopniowym upadkiem poznańskiego etosu porządku i solidnej pracy – chwalebnej w tym względzie przeszłości przeciwstawiana jest dzisiejsza klamizera: „Zaś porządek musi być” – mawiał naczelnik
Borowicz. U Pohlmana porządek był, wszystko funkcjonowało jak w zegarku, terminy były dotrzymywane, nikt niczego nie szukał i nie denerwował się (porządek
musi być)2, Mów, co chcesz, ale poznańsko wiara jest pracowita (poznańska wiara
– pod: wiara), Dzisiej Poznań jes całkiym inakszy jak dawni (inakszy), Wszyńdzie
klamizera, już nawet u nos w Poznaniu coroz mnij porzónny roboty (klamizera), Na
wysypiskach leżą jeszcze odpadki z ubiegłego roku! Jak przyjdą roztopy to zamiast
śniegu zasypią poznaniaków śmieci. A to już – jak mawiano na Chwaliszewie – byłaby poruta na całego! (poruta).
Odbija się w przykładach, choć w stosunkowo niewielkim zakresie, dramatyczna historia miasta ostatniego stulecia (powstanie wielkopolskie, dwudziestolecie
międzywojenne, wojna i okupacja, wyzwolenie Poznania w lutym 1945 r., wypadki
poznańskie z 1956 r. itd.): Uczenie tzw. „dzieci warcianych” czytania i pisania po
polsku – naturalnie w tajemnicy przed Niemcami, zabierało nam także wiele czasu
(warciane dzieci – od Towarzystwa „Warta”), Było to kole Gwiozdki 1918, pore dni
potem, kiedy to tyn dekorz ze Śródki wlozł na rotusz poznański, dycht na samum szpyce i odhajtnął tę pruską koronę znad polskiego Orła (odhajtnąć), – Bierzcie po dwie
knary – radziłem kolegom – przydadzą się. Idziemy do Bazaru bronić Paderewskiego
(knara), Zapytałem portiera – jak się później okazało „kasztelana” – o której godzinie można dostać się do prezydenta Ratajskiego (kasztelan, kasztelón), Na Małych
Garbarach w schronie to na koniec my jedli, bogać tam jedli, ino przypalone, zimne
faferfloki. Siostra umierała z głodu (faferfloki), Pod mostym przy Cytadeli widziołym
górę nagich trupów niemieckiych zoldajów. Dzieciok byłym, bojałym sie i było mi
ich jakoś żal (zoldaj), Idziemy ulicą Kraszewskiego i załoga zakładów odzieżowych
wyszła. Niektórzy ludzie płakali. Szli w roboczych ubraniach i tych „pierunach”
okulokach na nogach i słychać było buch, buch (pieruny).
Szczegółowo i gruntownie odzwierciedla się natomiast w zgromadzonym materiale przykładowym topografia miasta. Przebija z nich swoista atmosfera i charakter poszczególnych dzielnic – Chwaliszewa: Starzy poznaniacy z całą pewnością pamiętają międzywojenne określenie „juchta z Chwaliszewa” (juchta), Tu na
Chwaliszewie panowało prawo haja – raz kiedyś (haj), Dziś Chwaliszewo leży na
uboczu, ruch tu mały, a i juchtów także już nie ma (juchta), Nie ma już juchtów na
Chwaliszewie, o ich wyczynach nikt dzisiaj nie wie, sławę Czartorii pokrywa kurz
(juchta), Wildy: Eda Kamiński – zwany wildeckim lujem (luj), – Ja go znam – powie2

Przykłady lokalizujemy w słowniku, podając po każdym hasło słownikowe (słownik ma układ alfabetyczny).
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dział Wojtek – to jest marynarz Niemojewski z Wildy, frechkunda i lubi baby giglać
(frechkunda, freśkunda), Wczoraj na Wildzie to cosik trzy na jednego listowego napadły (listowy), Z miasta niechętnie zapuszczano się w dalsze rewiry Wildy. Grasowało tu pospolite łobuzerstwo i tzw. „knajdery” – nie gotowi jeszcze przestępcy,
wildeckie „wybiokna” (wybiokno), Na tej wielkiej łące odbywały się też kajlerajki
(bójki) między Dolną Wartą, wspomaganą przez Czajczą, przeciwko Krzyżowej, połączonej z sąsiednimi ulicami (kajlerajka); Jeżyc: Na Jeżycach sporo jeszcze zostało
fachówek. W takiej jednej, jeszcze z XIX wieku, mieszka moja ciotka (fachówka),
W dzieciństwie uchodziłam za okropne, jeżyckie wybiokno, a potem fatalna opinia
powędrowała za mną aż na Wildę, dokąd wyprowadziłam się ze swą mamą [...] (wybiokno – w wywiadzie z aktorką Emilią Krakowską), Łazarza: Sylwaj był płaciorz,
no... płaty sprzedawoł na Łazarzu (płaciorz), Zresztą ciotka mo kalafe od ucha do
ucha (kalafa), jak diabli, jesta kletuśnica znano na cołki Łazarz (kletuśnica), jeszcze
by mi gupio przyszła (przychodzić, przyjść komuś głupio), Dębiny: Idziemy do Dębiny na „majluft” (majluft), Jeżdżał ze mnom do Dymbiny, do cologu my chodzili
(colog), Było trochę wolnego, na łeb myce, papcie na giry, trochę bejma w kiejdzie
i chodu na Dymbine [...] (bejm), Wówczas cały teren od bramy Wildeckiej aż do
Dębiny przedstawiał olbrzymie jezioro, głębokie do czterech metrów, po którym jeździły liczne szalupy zbite z desek lub belek, tzw. trachty (trachta), Sołacza: Na huźdowke łazić na Sołacz, z obskimi pudłami na łódkach jeżdżać mosz ochote... (obski),
Szeląga: Ciotka Frącka nie dowierzała wujewi, bo jej jedna kletuśnica z drugiego
podwórka nagodała, że widziała Ceśka z jedną wdową, jak szli pod pache w kierzki
do Szeląga (kierzek), Rataj: Niech się chichra wiara na cołkich Ratajach (chichrać
się) i wielu innych.
Pojawiają się w zgromadzonych przykładach nazwy mniejszych dzielnic, a także
ulic, placów, mostów itp., tworząc w sumie barwną i wierną panoramę miasta i miejskiego życia: Bo widze wiare i z Jeżyc, i z Dębca, i ze Śródki, widze śliczne mele
z Łazarza i szpagatów z Wildy (szpagat), Nojbarzy podobały mi sie dwa nadrachy
zez Grobli. Eda – „Puczyflak” – habaj zez zawodu i jego szwagrocha Marych (chabaj, habaj), Od kopca Wolności knaiły sie bambry z Chartowa i Żegrza... Zaś siora
babusi – Helcia, knaiła sie przewozym bez Warte aż het zez hubów na Starołynce
(knaić się), Gzub wuja Ignaca zez Wierzbiyncic przytośtoł sie na kole (gzub), Tadea,
szczunie marny, kim na Zande, zagromy ździebko w fuche (szczun marny), W tym
fyrtlu na Cytadeli pobudowała sie sama lepsza wiara (fyrtel), Niby nie było wolno,
a zobaczcie, jakie sobie wilki sami swoi na Cytadeli pobudowali (wilka), Za nimi
mocną sylwetą pięły się wieże tumu, od Garbar huczało życiem miasto (tum), Na
Marchlewskiego złapałem pane i musiałem kółko zmieniać (pana), [...] jo je kupiłem
za maci forsę, a nie wierzysz, to spytaj w tym kiosku przy moście Rocha (macia), No
i żym przyjechoł na plac Wolności, wknaiłem się na piętro do kafejki (wknaić się),
Łebsko gibasów sie zgruchło na Starym Rynku (zgruchnąć się), Napadły go ejbry na
Wojciechu i mu nałuzgali (ejber), Ło słodko godzino, dziecko, przecież tak ni możesz
iś do szkoły, bo wyglóndosz jak ta z Butelskiyj! (o słodka godzino!), Z ni zaś tako penera sie zrobiła; łaziła z tymi z Kantaka (penera), Na Palacza juchty mieszkali – nożowniki (juchta), Dawni my na nich mówili: Eka z Małeka, ale to nie były bandziory
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(eka), Na Wojska Polskiego guliki wciąż pozatykane – jak tylko spadnie deszcz, to
zaraz sie robióm takie kałuże, że ni można przejechać (gulik).
Nie brak też nazw charakterystycznych budynków, dawnych bram miejskich, pomników itp.: Za bramą Wildecką, po lewej stronie mostu nad rowem fortecznym,
mieliśmy „glazejkę” (ślizgawkę), od ulicy ogrodzoną wysokim żelaznym płotem,
ciągnącym się w dół ku bagnistym terenom łąk wildeckich (glazejka), Wiara pkała
sie do windy w tym Okróngloku, że nie wiym – jo żym woloł iś po słodach (pkać
– pknąć), Zasłoni też chyba na Ratuszu zegar, na który, czy pyrki czas postawić,
zerkasz (perka), Przecie my nie dopuścimy, żeby zagraniczno wiara miała na dworcu albo kole Opery w kierzkach garować (garować), W tej gasce między szpitalem
a Bożym Ciałem trzymam samochód (gaska), Na sielanie można kupić, jaki sie chce
god domowy: rybki welony, kejtry, kociambry, królasy, gołymbie (kejter, kiejter),
Bamberke w downym stroju z szuńdami i ćwierciami przenieśli z ulicy Mostowej na
Stary Rynek. Stoji tero pomiyndzy ratuszym a downi pozywanóm „wagóm” – tero
jes to „pałac ślubów” (bamberka), Po mszy świętej u Dominikanów wszyscy idziemy
pod pomnik (pomnik), [...] jeszcze zawlekł mnie przed pomnik [...], jeszcze kazał mi
przysięgać na Chrystusa Króla [...] Na Chrystusa Króla tam gdzie Uniwerek [...],
tam gdzie dzisiaj jest Mickiewicz (pomnik) itd.
Większą niż dziś rolę odgrywała dawniej w życiu miasta Warta: Lełyn to jeszczy
pamiynto, jak sie bachali kole mostu na Chwaliszewie (bachać się), Na Chwaliszewo
iść nie warto, bo szkieły łapią lumpy i na golasa by trzeba rwać do domu (lump,
lomp), No to ciąg drut, ja wale na Warte (ciąg drut), Roz, jak sie noroł we Warcie,
huknął gowom o kamlota (kamlot), A wew ogóle to sie oż śtyry razy noroł we Warcie
i zawsze go wiaruchna wytośtała (norać się), Ja jade nad Warte sie wybachać (wybachać się), Sezon sie zaczął, całe chmary wyndkorzy już czuwają nad Wartą, a jo
w tym roku nawet porządków swoich nie przejrzołem (porządki), [...] żem narychtowoł wyndke, zabrołym retynta i poszedym nad Warte na ryby (retenta).
Wreszcie niejeden przykład upamiętnia jakiś charakterystyczny szczegół wyglądu miasta, jego ulic, „szyku” jego mieszkańców itp.: Otóż przed gimnazjum,
w pobliżu wejścia do kościoła bernardyńskiego, stał, jak na różnych ulicach, słup
betonowy, litwasem zwany, przeznaczony do rozlepiania ogłoszeń (litwas), Bratki,
nazywane w Poznaniu macoszkami, sadzą miejscy ogrodnicy w wielkich donicach,
rozstawionych na placach i ulicach (macoszka), Na niedziele to sie odkuł jak elegant
z Mosiny (odkuć się), Nie powiem, halbcelynder, biały szal, płaszcz od Michaelisa,
lakiery – szpanował na całego (halbcelynder).
W świetle przytoczeń słownikowych Poznań jawi się jako miasto przede wszystkim rzemieślniczo-kupieckie (nie brakowało też kamieniczników): Wówczas zaś
słowo „obywatel” znaczyło tyle, co posiadacz. Posiadacz albo kamienicy, albo
kilku składów (tak się nazywało w Poznaniu sklepy) (skład), Paweł Rymarz rodem
ze Śląska Cieszyńskiego – jak to się w Poznaniu mawiało – wżenił się w interes,
w piekarnię przy Rynku Jeżyckim (wżenić się w interes), Dla nich to szewcy chwaliszewscy wyspecjalizowali się w wyrobie „kanonów” (buty o wysokich, sztywnych
cholewkach, używane wówczas bardzo często przez duchowieństwo) (kanony), Majewski, szewc z Łazarza, wyrabiał piękne buty, a sam w warsztacie w holcpieronach
urzędował (holcpierony), Wuja warsztat mioł na Wyspiańskiego ulicy, trzebno było
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rano chybać! (chybać), W okresie międzywojennym do najbardziej znanych należały
Zofia Lota z Winiar i Marianna Kupkowa z Jeżyc, układające czepce i piorące „tule”
również do stroju poznańskiego, jeszcze w latach siedemdziesiątych naszego wieku
(tul), I znów w drodze powrotnej chętnie podsłuchiwałem, co bają grubaśne straganiarki sprzedające pod Pręgierzem świeże „jarzeny” i inne „drzuzgawki” (drzuzgawka, drzuzgowka), Owoców nie sprzedawali na wagę, lecz w solówkach. Były
to małe, podłużne beczułki o zawartości 4 do 5 kg. Taka solówka kosztowała kilkadziesiąt groszy. Zwyczaj sprzedaży owoców w solówkach zanikł w Poznaniu dawno
(solówka). Mniej było dobrze sytuowanych, wielkoprzemysłowych robotników: On
chodził se w kitlu, on móg se przyś pod krawatkom i to sie tak uważał: my jezdymy
tokarze od pana Cegielskiygo (krawatka). Dzielnice na prawym brzegu Warty miały
charakter rolniczo-ogrodniczy: Downi to już na wiosne od Rataj śmierdziało jauchóm (jaucha), Na Ratajach abo w Żegrzu to jeszczy przed wojnóm mógł szujndy
zobaczyć (szuńdy), Wyszła za bambra z Żegrza. Narobiła się, bo narobiła, ale biedy
nie miała (bamber). Nie brakowało też, w zamożnym na ogół mieście, biedoty (dodajmy: zaradnej biedoty): Sylwaj był płaciorz, no... płaty sprzedawoł na Łazarzu
(płaciorz), Kozy hodowano w komórkach podwórzowych, nawet już w sąsiedztwie
ulicy Kochanowskiego, które to stwory, albo cygi, pędzone były codziennie przez
małe dziewczynki na łąki nad Bogdankę (cyga).
W dwudziestoleciu międzywojennym mieszczańskie środowisko Poznania dzieliły – mniej lub bardziej uświadamiane i artykułowane – antagonizmy (między autochtonami i „galicjokami z Kongresówy”, endecko nastawioną większością a mniejszościami narodowymi, głównie Żydami, „echt poznaniakami” a sorami z podpoznańskich wsi itd.): Nie lubiołym tegu nauczyciela – Galicjoka: siedzioł na lekcji
obromblany jak jako ojla i tylko czasym sie śmioł z naszych poznańskich ausdruków
(obromblany), Po piyrszy wojnie światowy, to w Poznaniu chadziajów było bardzo
mało. Zaś tero po ty ostatni wojnie tych wysiedlónych zza Buga pore tu przyjachało,
ale nie za dojś (chadziaj), Lwowiaków w Poznaniu poznawano nie tyle po innej wymowie, co po częstym powtarzaniu zwrotu „ta joj”. [...] w gwarze lwowskiej zwrot
ten był tak charakterystyczny, jak w gwarze poznańskiej „łe tam” (łe tam, uee(e)
tam, ueetam), To my na to walczyli i w Poznaniu i pod Szubinem, i na Śląsku, żeby
terazki byle papudraki wyginali się i berhaupt (!) mieli nas gdziesik? (terazki), Więc
prek z Poznania, wyrzućcie Żyda (prek), Pamiętam, że ja i moi bracia odróżnialiśmy
się mocno od naszych rówieśników z Poznania. Byliśmy dla nich „sory” ze wsi (sor),
Naubliżał mi od bamberki, że on niby z miasta, a że syn największego ochlapusa
i awanturnika ze Śródki, to już się nie liczy (bamberka).
W mieszczańskim rzemieślniczo-kupieckim Poznaniu prym wiodły renomowane
miejscowe firmy, jak Ceglorz // Ceglarz (Zakłady Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego), Goplana (Poznańska Fabryka Czekolady), Kałamajski (nazwisko
właściciela sklepu „z bławatami” i kina „Słońce”), Dajerling (nazwisko właściciela
sklepu z artykułami metalowymi) itd.: Tutaj piosenki mi powtarzał Marych Gitara
z siostrą swoją, gdy z chłopakami od Ceglarza „jeżdżałem bimbą z Dymbca-Zdroju”
(bimba), Na jednym kontuarze stała gablota z wyrobami cukierniczymi, ślina leciała na sam widok, co tam nie było: amerykany, szary bary, chleb świętojański,
napoleoniki, szneki z glancem i bez, bezy, bomby czekoladowe po 5 groszy, czekola-
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dy cała gama, Wedla, Goplana, Schuchard z Szwajcarii (amerykany), Najwiynksze
kino to mioł Kałamajski – kupiec, mioł składy z bławatami. „Słóńce” sie nazywało
(bławaty), Co chciałym powiedzieć, nie skłamać..., aha, już wiym. Spytej sie ciotce
Maniucie, czy była u Dajerlinga i dostała kupić te pokrywki do garów (co), Często odwiedzałem antykwariat Leitgebra... (klacz), Do Bayerleina cie nie dam na
wypomóżki, niedoczekanie jego Szwaba (wypomóżka), Dawnij to „Hartwig” ciężary rolwagami woził (rolwaga), I szneki od Szpechta z glancem i politurą (glanc),
U Kyndziory na kryche sie brało wszysko: pyry, marchew... jak sie dało (na kryche),
Modne były rowery kupowane u Kastora przy ulicy Świętego Marcina [sic! – A. P.,
M. W.-S., B. W.] (majluft)3, Innym powodem zadowolenia załogi „Merkurego” jest
[...] uzyskanie środka, którym nasyci się firany i zasłony, czyniąc je odpornymi na
ogień (firana, fiyrana, fierana).
Szczególną rolę w życiu miasta (nawet jako punkt orientacyjny w czasie i przestrzeni) odgrywały (i wciąż odgrywają) Targi Poznańskie: Zeszłego roku zaraz przed
targami, przyleciała do nas ciotka Bogucha... usiadła sie i w ogle jadaki nie roztwiera (jadaka), Kawalindek za Targami zasnąłem (kawalindek, kawalóndek, kawalójndek), A nie pamiętosz na downiejszych Targach, jak zawsze trafiłeś do budy z alkoholizmem? (buda), Stary, nie mojtej polityki zes Targami (majtać, mojtać), Dzieciom
należy jakąś pamiątkę z Targów przykaraulić (przykaraulić), Tyle wiara w gazetach
o targach napisała, że nareszcie zdómoglimy sie i powiedzielimy sobie, że trzebno
iść poprzeć nasz przemysł krajowy i te poznańskie Targi (wiara), – A zresztą bydziesz
mi potrzebny do próbków. – Co? – No pewnie, bo co by to za Targi były, jakby na
spróbe nie dawali. Dawnij z jednego zwiedzanio na dwa tygodnie jedzy było, to i tero
też (na spróbe).
Skala miasta powoduje, że ważne miejsce przypada w nim komunikacji. Najważniejszym jej środkiem jest oczywiście bimba: Można było wówczas usłyszeć zdanie
w gwarze znad Warty: „szpycnij, dwie bimby jadom do kupy” (szpycować), Dawno, po pierwszej wojnie światowej jeździło się w Poznaniu bimbom za dwa bejmy...
(bejm), Bimbom przyjechała wiara z Nigoleskich (bimba), Na Bułgarską poszlimy na
piechty, bo bimbą nie było szans (bimba), Trambimba przyjechała, wiaruchna wsiadła i pojechała na Dymbine (trambimba), Waliłem na piechte przez Wierzbięcice i tak
byłem prędzej niż tramwaj (na piechty, na piechtę), Na Podgórny jest mocno z górki,
to jak tramwaj zjyżdżoł, to motorowy mioł co bremzować (bremzować), Mijaliśmy
przystanki, tramwajarz zapowiadał ulice, przy Czerwonej Armii wywołał świętego
Marcina, wielkiego tutejszego świętego (rura), Starsi poznaniacy potwierdzają cenę
biletu tramwajowego wynoszącą 20 groszy (bejm), Padło więc zwięzłe polecenie
motorniczego: „Franek, przełóż no te wajche, bo jadymy bez Teatralke” (wajcha),
Jednójka chodziuła kiedyś z dworca na Stary Rynek, a późni na Garbary (jednójka),
Właśnie przesiodoł się na Kaponierze, jak poczuł nagle, że go któś ciągnie za jaczke
(jaczka) itd. Nie zaznaczyły się w przykładach słownikowych popularne w okresie
3

Rodowici poznaniacy używają wyłącznie nazwy fleksyjnie unieruchomionej: ulica Święty Marcin,
przy ulicy Święty Marcin. Funkcjonuje też forma bez członu ulica – wtedy odmieniana: na Świętym
Marcinie, także w postaci skróconej: na Marcinie. Jest to regionalny archaizm (średniowieczna nazwa podmiejskiej osady).
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międzywojnia i w pierwszych latach powojennych trolejbusy. Pobrzmiewają natomiast echa czasów, gdy przez Wartę przeprawiało się łodziami: Zaś siora babusi
– Helcia, knaiła sie przewozym bez Warte aż het zez hubów na Starołynce (knaić
się), a także skutków układu linii kolejowych w zaborze pruskim: Zaroz po piyrszy
wojnie nie było wprost związku banóm z Poznania do Warszawy (związek).
Znajdziemy też w przykładach odzwierciedlenie przywiązania mieszkańców
miasta do najważniejszych miejscowych tytułów prasowych: Taki porządny „Pręgierz”, z prawdziwym i rychtycznym Kaczmarkiem z przeproszeniem djabli wzieni,
a zostały same ersatze z „ciepłych krajów” (rychtyczny), A ojciec ślabizował Kurier
Poznański (ślabizować), Ogłoszenie z Kuriera Poznańskiego: „Sprzedam na gwałt
mało używaną angielkę z dwoma otworami” (angielka to piec węglowy na żelazne kółka) (angielka), Migiem szpycuje do „Gazyty”, bożym (!) nie pojoł ani szczypy – czymu nie świynto galarypy? (szpycować) – chodzi tu o „Gazetę Poznańską”,
Czytałeś o tym wypadku na Engla? W Poznańskiej stało napisane (stoi napisane),
7 (siedem) winklówek przywłaszczenie sobie podlega ściąganiu – Magazyn Targowy
Poznań (winklówka).
Wiele miejsca, zwłaszcza w najstarszych chronologicznie przykładach, zajmuje
szkoła: Tendencji germanizacyjnych nie zahamował fakt podziału w 1834 r. dotychczas istniejącego gimnazjum na dwie szkoły: polsko-katolickiego gimnazjum „Ad
sanctam Mariam Magdalenam” popularnie zwanej „Maryjką” lub gamają i ewangelicko-niemieckiego gimnazjum Fryderyka Wilhelma (gamaja), A ten istny jako
gzubek w szkolnym wieku uczęszczał do „Marynki” (gzubek), Wszystkie gamazoki,
z Marynki, Fryca i nawet te z Jeżyc od Augusty Viktorii (gamajok, gamazjok, gamazok), Na ulicy Strzeleckiej, między Realką a Gamają Fryca stała kupa szczunów,
sama stara wiara zez wyższej sekundy albo niższej prymy... a ja między tą wiarą
w pośrodku! (pryma), Może więc „samara” (jak popularnie nazywałyśmy seminarium) (samara), Skończyłam samare, to wtedy było coś (samara), A teraz trzeba było
dać nas do „obowiązku szkólnego” (jak się w owym czasie mówiło w Poznaniu)
(szkólny), Często odwiedzałem antykwariat Leitgebra, spiesząc tam po ratunek, gdy
zależało mi na zdobyciu nieosiągalnego na rynku księgarskim egzemplarza Tekstów
źródłowych z historii czy bryka (a po poznańsku klacza) z serii polskich tłumaczeń
literatury łacińskiej (klacz), Gdy klasa wybrała się na blaukę, na Maltę, nie poszło
z nami dwóch „świecibaków”, maminsynków (blałka, blauka).
Mimo opinii kulturalnej Beocji wzmianki o poznańskich instytucjach kulturalnych nie należą do wyjątków: Kino Metropolis urządzone ze smakiem należało do
najlepszych teatrów świetlnych, jak się wtedy mówiło, w Poznaniu (teatr świetlny),
Jeszcze się kilkunastoletni łobuz nie orientował dobrze, gdzie Wilda, gdzie Chwaliszewo, a już wiedział, gdzie „kubel”. Bywało w tym „kublu”, stanowiącym w Teatrze Polskim lożę dla najtańszej teatralnej publiki, zawsze niezwykle tłoczno (kubel), Żeby miasto przyznało „Czwartkom literackim” rolwage, bo po co stale mają
wędrować po nogach z sali na sale (rozwaga), Byłam wczoraj na „Teyu” – mówie
ci: szucher (szucher).
Bardzo wyraziście jawi się Poznań, zwłaszcza międzywojenny, jako gastronomiczna Mekka, której mieszkańcy najbardziej przepadali za słodkim: Świętomarcińskie rogale to wypiekają wszyscy poznańscy cukiernicy (świętomarcińskie rogale),
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Poznańska babka to jedno z najpopularniejszych w Poznaniu ciast obok rur i świętomarcińskich rogali (świętomarcińskie rogale), Marcińskie rogale kupujemy przeważnie u Webera (marciński rogal), No i wiankowy przysmak: rury. Owe cudowne
w smaku rury po 10 czy 20 groszy – już nie pamiętam. Te, które po długiej przerwie
wróciły w ostatnich latach do Poznania na procesje Bożego Ciała, przy której to okazji i wtedy się je zresztą jadało. Twarde, zwinięte rury z brązowego ciasta, smakujące
miodem, nocą, tłumem, Wartą, radością, młodością, Poznaniem (rura), I szneki od
Szpechta z glancem i politurą (glanc), Na smakowicie pachnącą „sznekę z glancem”
zaciągał mnie tatko do cukierni Knasta, Eskorna lub do „dużego” Dobskiego (szneka z glancem), Besquity – „biskwitki”, wkrótce przez poznaniaków przemianowane
na „bezkwitki” w odróżnieniu od towarów sprzedawanych na „kwitki” (bezkwitki),
U Dobskiego były przepyszne poznańskie babki (poznańska babka), Za panne to ja se
lubiałam iś w niedziele po kościele do Wuzetu na kawe i ciacho (za dzieciaka), Była
właśnie mowa o przedwojennych „wietrznikach” z bitą śmietaną od Bręczewskiego
z Pocztowej... (wietrznik), W pracowni „Merkurego” na podkoziołek przygotowano
około 7 tysięcy smakowitych pączków, a i tak wielu poznaniaków odeszło z kwitkiem
(podkoziołek). Oczywiście na słodkim nie kończą się kulinarne upodobania mieszkańców Poznania: Sprzedawano tam [na ulicy Wiankowej, dzisiejszej Jana baptysty
Quadro] żytni chleb okrągły, jak mówiono „wodny”, bo bochenki przed upieczeniem
kąpano w wodzie. Był to ulubiony chleb poznaniaków (wodny chleb), Prawdziwą
furorę robią „knobloszki” mistrza Knopa, ze słodyczy zaś wspaniałe ciastka z brzoskwinią mistrza Mrowińskiego (knobloszek, knobloszka), Wtrząchłem sobie ajsbajna u Krzyżana w pasażu, seta czystej do tego (ajsbajna, eisbeina, ajsbajn), Stąd się
bierze w Poznaniu słynny „dorożkarski” – czyli „setka”, którą wypijało się przy
samym bufecie (dorożkarski), Specjałem u Kantorowicza była także „lokomotywa”
– wódka kakaowo-czekoladowa przyprawiona korzeniami i ziarnkiem naturalnej
kawy (lokomotywa).
Poznańskie lokale gastronomiczne wprowadziły już nas w obszar rozrywki i spędzania wolnego czasu. Mimo opinii zapracowanych i zasadniczych, mieszkańcy Poznania, jak wynika z przytoczeń słownikowych, lubili (a chyba i lubią) różne formy
rozrywki – od dziecięcych i młodzieżowych gier i zabaw: „Krasina” była wspaniałym terenem zabaw, gdyż auta przejeżdżały raz na godzinę i chociaż takie jak ja
kakaludy nie były dopuszczane do wspólnych gier, lubiłam patrzeć jak chłopcy grali
w palanta... w sztekla lub jeździli na hulajpetach (kakalud), Dziewuchy to tam nie,
ale my grali w kuto albo do Parku Wilsona na kasztany (grać w kuto), Czasem też na
zapleczu Gołębiej graliśmy w sztekla. Podbity sztekel unosił sie i wtedy z całej siły
należało go walnąć, aby upadł najdalej (sztekiel, sztekel), Jesienią na niebie pojawiały się latawce, zwane w Poznaniu „drachetami” (dracheta, drachyta), A jesienią
„złota młodzież” jeżycka puszczała „drachety”, czyli latawce (dracheta, drachyta),
po sport, a zwłaszcza kibicowanie: U nos nojlepszym grajkiem był Kaju, co sie ibował wew Sokole (ibować się), Lełyn to jeszczy pamiynto, jak sie bachali kole mostu
na Chwaliszewie (bachać się), Wiym, że [...] jesta klub kręglarzy „Dobry Rzut”, co
świgo drzewianne kule (świgać), Na Grolmanie była fest ligawa (ligawa), Weź ino
łyżwy i chodź, idymy sie ligać na Rusałce (ligać się), Lubiałem się ligać na Teatralce
(ligać się), W początkach XX w. powstała „Teatralka” – miejsce, gdzie w szalonym
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pędzie zjeżdżano na sankach i „rodelkach” (rodelki), Chciołbym tak umieć sie zolować jak Okóński. Bez niegu Kolejorz pół stracił (zolować się), W Kolejorzu najbardziej knochlował Romke (knochlować), Nie powiedzone, czy Lech nie będzie mistrzem (powiedzony), Znane są i opisane pijackie wyprawy na mecz Lecha z Legią
tychże „kiboli” (kibol), Prosto z eki strzelył na kaste i Warta wyszła do przodu (eka),
Drużyna futbolowa warszawskiej „Korony” zawodować będzie z drużyną „Warty”
(zawodować), A czy uczęszcza pan na zawody maltańskie? Normalnie ośmiu szplinów kwyrla w jednym kajaku (kwirlać, kwiyrlać, kwyrlać), odwiedziny, spacery (po
mieście, do zoo), wycieczki na majluft do Dębiny, Szeląga czy Puszczykowa: Wew
drugie świynto poszlimy do mojygu braćki na Komandorie (braćka), Doobkoła rynku
my se przeszli, a zaś potym my paczeli, jak sie o dwunasty koziołki trykajóm (doobkoła), Czekej, o dwunasty zacznom sie koziołki bąbać (bąbać się, bómbać sie), Jeżdżał ze mnom do Dymbiny, do cologu my chodzili (colog), Jeszczy nie byłym w tym
nowym zologu na Malcie (zoolog), Idziemy do Dębiny na „majluft” (majluft), Na
nyguske to sie raz po raz zimą szło, a tak to na ranną, a potem na Szeląg, albo do
Puszczykowa (nyguska), Nigdy nie zapomnę latowego wieczoru spędzonego w trójkę
przy kolacji pod gołym niebem w Puszczykowie (latowy), Dwie mele zabroł do Puszczykowa i obie razym wyobrocoł nad Wartóm – to ci kejter! (kejter, kiejter), zabawy
taneczne (przygodne i karnawałowe): Zawdy latym w niedziele do ty doliny ciągnął
na migane i fogelke puro cołki Poznań (puro), Poszłym z Andzią na fogelke pojeździć
na karasoli (karasol, karasola, karasela), Dawni szło sie na działki na migane, przed
zamkiem, na rynkach wiara w świynta migała; gdzie te czasy, tero by było strach tam
iść (migana), Dzisiaj ostatni dzień karnawału. Na Wybrzeżu mówi się – idziemy na
śledzia, w Poznaniu – chodzi się na podkoziołkową zabawę (podkoziołkowy), A jak
minął tradycyjny podkoziołek w Poznaniu, ostatni dzień karnawału [...]? (podkoziołek), imprezy kabaretowe: Jak ci tu nie zaczli wew ty „Kukułce” szport odwolać
[...], szportowne piosenki śpiywać, że jasny gwint! (szportowny), Tyn Laskowik to
ale szuchernie godo, musisz iś zobaczyć (szuchernie), Poznań lubi śmiych i lubi sie
śmioć, byle ino było z czego, szak tak? (ino, jino, jyno), wreszcie hazard: Prowadzący grę operował trzema okrągłymi blaszkami, jednakowymi po jednej stronie,
po drugiej oznakowanymi, gra polegała na wymieszaniu blaszek i pytaniu kierowanym do uczestników: „Wygrywa, przegrywa, która?” Blaszkarze okpiwali naiwnych.
Grywało się pod mostami Poznania. Hazard ścigany był przez policję (blaszkarz),
Obywatel Pejter Dalasiewicz z Tylnego Chwaliszewa wygrawszy w szafskopa złotówkę w destylii u Szachmana od tych, co to jeszcze mają ździebko funkcji przy Magistracie, wybrał się w niedzielę do Zoologu (destylia, destylija), U Fangrata panowie
kupcy zawzięcie „kneblowali” o następną kolejkę kawy lub likieru, albo koniaczku...
Gra ta, rodzaj hazardu, polegała na tym, że każdy z grających brał do ręki trzy zapałki, następnie ukrywał w dłoni dowolną ich ilość lub żadną i musiał zgadnąć, ile
zapałek jest ogółem w rękach wszystkich grających (kneblować).
Z analizy zaprezentowanych tutaj słownikowych kontekstów wyłania się zatem
dwupłaszczyznowy obraz Poznania. Z jednej strony w obrazie tym zarysowują się
elementy typowe dla każdej przestrzeni urbanistycznej, takie jak np.: zhierarchizowana topografia (dzielnice, sektory, ulice, place, mosty itp.), komunikacja miejska,
obiekty użyteczności publicznej (m.in. szkoły, kina, teatry, restauracje, kawiarnie,
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cukiernie). Z drugiej zaś strony w obrazie stolicy Wielkopolski uwidaczniają się
cechy specyficzne, dystynktywne, jak przykładowo: położenie nad Wartą, historia
grodu utrwalona w pewnych urbanonimach, mieszany przemysłowo-rzemieślniczo-kupiecko-rolniczy charakter miasta, rola Międzynarodowych Targów Poznańskich,
tytuły lokalnych gazet, a nawet kulinarne przysmaki stanowiące zwyczajową wizytówkę Poznania.
Pamiętać jednak należy, podkreślmy to raz jeszcze, że naszkicowany tu obraz
miasta, zawarty w Słowniku gwary miejskiej Poznania, a dokładniej – w poświadczeniach źródłowych wielu haseł, jest już w dużej mierze obrazem pokrytym patyną
czasu, zachowanym w pamięci starszego pokolenia poznaniaków.
Wyrazy z gwary poznańskiej, które wystąpiły w artykule
abo ‘albo’
ajsbajna, eisbeina, ajsbajn ‘noga wieprzowa, golonka’
amerykany ‘duże lukrowane ciastka biszkoptowe’
angielka przestarz. ‘kuchenny piec na węgiel, kaflowy w żelaznej ramie, na nóżkach’
ausdruk ‘wyrażenie, wyraz’
bachać się ‘kąpać się’
bamber 1. ‘chłop, szczególnie bogacz wiejski’; 2. wyzw., pogardl. ‘o kimś ze wsi, prostaku’
bamberka 1. daw. ‘kobieta ze wsi, bogata chłopka’; 2. ‘kobieta ubrana w bamberski strój’;
3. ‘posążek bamberki’; 4. rzad., wyzw., pogardl. ‘prostaczka’
bana ‘pociąg’
bąbać się, bómbać sie ‘trykać się’
bejm częściej w lm, ekspr. ‘pieniądz’
berhaupt – błędnie zamiast überhaupt ‘w ogóle’
bez ‘przez’
bezkwitki blp, daw., żart. ‘biszkopty amerykańskie po pierwszej wojnie światowej, z darów’
bimba powsz. ‘tramwaj’
blałka, blauka ‘wagary’
blaszkarz daw. ‘uprawiający grę w blaszki, rodzaj hazardu ulicznego w okresie międzywojennym’
bławaty blp, przestarz. ‘tkaniny’
bogać ta, bogać tam przestarz. ‘ależ, gdzież tam’
braćka ‘brat’
bremzować wych. z użycia ‘hamować’
buda ‘stragan, kram’
Ceglorz, Ceglarz ‘Zakłady Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego’
chabaj, habaj wych. z użycia ‘rzeźnik’
chadziaj wych. z użycia ‘chłop ze wschodu’
chichrać się ‘śmiać się’
chybać rzad. ‘lecieć, pędzić’
ciąg drut ekspr. ‘idź sobie, idź dalej’
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co chciałem powiedzieć, nie skłamać... ‘fraza wypowiadana w momencie, gdy mówiący
usiłuje sobie przypomnieć, co przed chwilą chciał powiedzieć’
colog wych. z użycia ‘ogród zoologiczny’
cołki, całki ‘cały’
cosik często żart. ‘coś’
cyga wych. z użycia ‘koza’
ćwierć rzad., wych. z użycia ‘konew’
dać do obowiązku szkólnego daw. ‘zapisać do szkoły’
destylia, destylija daw. ‘wytwórnia wódek z wyszynkiem’
doobkoła ‘dookoła’
dorożkarski przestarz. ‘kieliszek wódki wypijany przy bufecie’
dostać kupić ‘kupić, móc kupić’
dracheta, drachyta 1. ‘latawiec’; 2. rzad. ‘rondo kapelusza’
drzewianny ‘drewniany’
drzuzgawka, drzuzgowka ‘truskawka’
dycht ‘całkiem, zupełnie, dokładnie’
echt poznaniak ‘prawdziwy poznaniak’
ejber wych. z użycia, wyzw. ‘mężczyzna silnej postury, nieokrzesany, pełen temperamentu;
też o chuliganie’
eka 1. wych. z użycia ‘narożnik domu, kąt, róg’; 2. ‘paczka kumpli, grupa łobuzów, banda
młodzieżowa z tej samej części miasta, ulicy, dzielnicy’; 3. przestarz. ‘tzw. róg, korner w piłce nożnej’
elegant z Mosiny powsz., żart., iron. ‘o człowieku wystrojonym, często o kimś ubranym
pretensjonalnie, bez smaku’
fachówka wych. z użycia ‘budynek o konstrukcji ryglowej, szachulcowej’
faferfloki blp, wych. z użycia ‘płatki owsiane’
firana, fiyrana, fierana powsz. ‘firanka’
fogelka daw. ‘niezwykle popularne w XIX w. do pierwszych lat po drugiej wojnie światowej
miejsce zabaw i wypoczynku poznaniaków, usytuowane pierwotnie po wschodniej
stronie Drogi Dębińskiej, w północnej części dzisiejszej ulicy Piastowskiej’
frechkunda, freśkunda wych. z użycia ‘ktoś bezczelny, zuchwały, złośliwy; też aprobatywnie: zawadiaka’
fucha wych. z użycia ‘piłka nożna’
fyrtel ‘część miasta, dzielnica, kwartał miejski, okolica’
galarypa, galarepa 1. powsz. ‘kalarepa’; 2. daw., uczn. ‘galeria, miejsce w teatrze na najwyższym balkonie’
Galicjok daw. ‘mieszkaniec Polski centralnej i wschodniej’
gamaja przestarz., żart. ‘gimnazjum’
gamajok, gamazjok, gamazok przestarz., żart. ‘gimnazjalista’
garować ‘spać’
gaska wych. z użycia ‘uliczka, zaułek’
gdziesik często żart. ‘gdzieś’
gibas wych. z użycia ‘drągal, osiłek, wyrostek’
giglać rzadziej gliglać powsz. ‘łaskotać’
gira, giyra, giera 1. powsz. ‘noga’; 2. rub. ‘golonka’
glanc ‘połysk’
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glazejka zwykle w lm glazejki ‘skórzane rękawiczki’
grać w kuto wych. z użycia ‘grać w dwa ognie (gra polegająca na zbijaniu, tj. trafieniu piłką
w zawodników drużyny przeciwnej biegających po wyznaczonym boisku)’
gulik powsz. ‘uliczna kratka (studzienka) ściekowa’
gzub ekspr. 1. ‘brzuch’; 2. ‘malec’
gzubek ekspr. ‘malec’
haj wych. z użycia ‘nóż’
halbcelynder daw. ‘rodzaj cylindra’
holcpierony blp, przestarz. ‘drewniaki, obuwie o drewnianej podeszwie’
huby blp ‘gospodarstwo lub kilka gospodarstw poza obrębem wsi; też wtórnie domy poza
obrębem miasta, peryferie’
hulajpeta daw. ‘hulajnoga’
huźdawka powsz. ‘huśtawka’
ibować się daw., rzad. ‘ćwiczyć, trenować’
inakszy ‘inny’
ino, jino, jyno ‘tylko’
jaczka wych. z użycia 1. ‘wierzchnie okrycie, marynarka, kaftan’; 2. ‘kaftanik niemowlęcy’
jadaka żart. lub obelż., wulg. ‘gęba’
jaucha 1. ‘gnojówka’; 2. ‘cuchnący wysięk z rany, wrzodu’
jednójka przestarz. ‘jedynka’
jedza blm, przestarz. ‘jedzenie’
jeżdżać powsz. ‘jeździć’
juchta wyzw. ‘chuligan, łobuz; przed pierwszą wojną światową i w okresie międzywojennym
nazwa chuligana, przestępcy z Chwaliszewa, niedużej dzielnicy Poznania’
kajlerajka zwykle w lm kajlerajki daw. ‘bójka’
kakalud powsz., żart. lub iron., lekc. 1. ‘malec, pędrak’; 2. ‘lekceważąco o osobie dorosłej,
zazwyczaj o mężczyźnie niewielkiego wzrostu’
kamlot ekspr. ‘kamień’
kanony blp, wych. z użycia ‘rodzaj butów z wysokimi cholewami’
karasol, karasola, karasela ‘karuzela’
kasta 1. ‘skrzynia, skrzynka’; 2. ‘bramka (na boisku piłki nożnej)’
kasztelan, kasztelón przestarz. ‘woźny szkolny; portier’
kawalindek, kawalóndek, kawalójndek ‘kawałeczek, mała cząstka czego’
kejter, kiejter 1. ‘pies, kundel’; 2. ‘o człowieku niegodziwym’; 3. ‘o małym dziecku’; 4.
rzad. ‘o mężczyźnie z nadmiernym popędem seksualnym’
kibol ‘kibic’
kiejda ‘kieszeń’
kierzek ‘krzak, krzaczek’
kim, kimcie wych. z użycia ‘chodź, chodźcie’
klacz rm, przestarz. ‘bryk’
klamizera żart. ‘partactwo’
kletuśnica ekspr. ‘plotkarka’
knaić się ‘iść, zmieniać miejsce’
knajder, knajter ‘malec, niedorostek’
knara ‘pistolet, karabin’
kneblować daw. ‘grać hazardowo w patyczki’
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knobloszek, rzadziej knobloszka ‘kiełbasa parówkowa’
knochlować wych. z użycia ‘faulować’
kociamber żart. ‘kot’
kole ‘koło, około, wokół’
Kolejorz ‘Wielkopolski Klub Piłkarski (dawniej: Kolejowy Klub Sportowy) Lech Poznań’
koło daw. ‘rower’
krawatka ‘krawat’
królas ‘królik’
kubel daw. ‘miejsce za krzesłami na parterze w Teatrze Polskim w Poznaniu, zajmowane
zwykle przez młodzież z poznańskich gimnazjów’
kwirlać, kwiyrlać, kwyrlać powsz. ‘mieszać, roztrzepywać’
latowy powsz. ‘letni’
lepsza wiara, lepciejsza wiara ‘elita w danym towarzystwie (aprobatywnie lub ironicznie)’
ligać się ‘ślizgać się’
ligawa ‘ślizgawka’
listowy wych. z użycia ‘listonosz’
litwas daw. ‘słup ogłoszeniowy’
lokomotywa daw. ‘rodzaj wódki’
luj wulg., obelż. ‘łobuz, chuligan’
lump, lomp częściej w lm 1. ekspr. ‘ubranie, odzież, ciuchy’; 2. ‘zniszczona odzież; także:
szmaty’
łebsko ‘sporo, dużo’
łe tam, uee(e) tam, ueetam ‘wykrzyknik: ach tam! nic to!’
macia ekspr., rzad. ‘matka’
macoszka powsz. ‘bratek’
majluft daw. ‘majówka’
majtać, mojtać 1. ‘mieszać’; 2. ‘mylić, kręcić’
marciński rogal zwykle w lm ‘rogal nadziewany masą z białego maku i migdałów, wypiekany w dniu świętego Marcina, 11 listopada’
mela 1. ‘dziewczyna, panna’; 2. ‘sympatia, narzeczona’
mieć kalafę od ucha do ucha ‘być pyskatym, kłótliwym’
migać wych. z użycia ‘tańczyć’
migana wych. z użycia ‘zabawa taneczna’
nadrach pogardl. ‘obdartus, niedbaluch, łobuz’
na kryche wych. z użycia ‘na kredyt’
nałuzgać (komu) ‘zbić, pobić kogo’
na piechty, na piechtę ‘pieszo, piechotą, na piechotę’
napoleonik ‘rodzaj ciastka: napoleonka’
na spróbe ‘do spróbowania’
narychtować ‘przygotować’
norać się ekspr. 1. ‘brudzić się’; 2. ‘kąpać się’; 3. ‘topić się’
nyguska ‘ostatnia południowa msza święta’
obromblany rzad. ‘nadęty’
obski ‘obcy’
odhajtnąć ekspr. ‘odciąć, odkroić’
odkuć się ‘wystroić się’
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ojla przestarz. ‘sowa’
Okrąglak powsz. ‘budynek (nazwa pochodzi od jego kształtu) u zbiegu ulic 27 Grudnia
i Mielżyńskiego, dawniej mieszczący dom towarowy’
okulaki, okuloki blp, wych. z użycia ‘drewniaki, obuwie z drewnianym spodem’
słodka godzino, o (ło) słodko godzino ‘wykrzyknik oznaczający zdziwienie, zaskoczenie,
poruszenie itp.’
palant wyzw., obelż. ‘o osobie płci męskiej’
pana powsz. ‘uszkodzona, przebita opona w samochodzie, rzadziej w motocyklu lub w rowerze’
papeć, papieć, zwykle w lm papcie powsz. 1. ‘pantofle domowe’; 2. ‘buty stare, zniszczone’;
3. ‘buty w ogóle, jakiekolwiek buty’
papudrak, papudrok wych. z użycia, pogardl., wyzw. ‘partacz, niezdara’
penera obelż. ‘prostytutka’
pera zob. pyra
perka zob. pyrka
pieruny, pioruny blp, wych. z użycia ‘drewniaki, obuwie o drewnianym spodzie’
pkać się ‘pchać się’
płaciorz przestarz. ‘sprzedający szmaty’
podkoziołek powsz. ‘ostatni dzień karnawału’
podkoziołkowy ‘związany z podkoziołkiem’
pomnik blm, powsz. ‘skrótowe (eliptyczne) określenie najbardziej znaczącego pomnika
w Poznaniu; w okresie przedwojennym: pomnik Chrystusa Króla; w latach 60. XX w.:
pomnik Adama Mickiewicza; obecnie: pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 roku’
poruta 1. powsz. ‘wstyd, kompromitacja’; 2. ekspr. ‘sensacja, zamieszanie’; 3. rzad. ‘ukrywane zajęcie, którego wykonywanie przynosi wstyd ze względów prestiżowych’
porządek musi być, porzóndek musi być iron. ‘złośliwe, prześmiewne określenie cech
uważanych za typowo poznańskie: systematyczności, ale też przyziemności, braku
fantazji; niekiedy określenie aprobatywne’
porządki, porzóndki wych. z użycia ‘narzędzia; sprzęt’
powiedzony, powiedzóny ‘powiedziany (częściej z przeczeniem)’
poznańska babka ‘rodzaj ciasta – babka piaskowa’
poznańska wiara ‘poznaniacy’
pozywać ‘nazywać’
prek wych. z użycia ‘precz’
pryma daw. ‘niższe klasy gimnazjalne’
przychodzić komu głupio – przyjść komu głupio ‘docinać komu, przygadać komu’
przykaraulić ekspr. 1. ‘przynieść, przytaszczyć, przytargać’; 2. rzad. ‘uderzyć kogo’
przytośtać się ekspr. ‘przyjść, przywlec się’
puro wych. z użycia ‘prawie, niemal, aż’
pyra, rzadziej pera powsz. ‘ziemniak’
pyrka, rzadziej perka powsz. ‘ziemniak’
retynta, retenta blp ‘przyrządy, narzędzia; także: graty, rupiecie’
rodelki przestarz. ‘sanki’
rolwaga wych. z użycia ‘ciężki wóz transportowy’
roztwierać – roztworzyć ‘otwierać – otworzyć’
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rura ‘ciemne, brązowe, słodkie, chrupkie ciasto z zagiętymi rogami, sprzedawane głównie
w czasie święta Bożego Ciała’
rychtyczny rzad. ‘właściwy, trafny, prawdziwy’
samara ‘dawniej o seminarium nauczycielskim i duchownym’
sekunda daw. ‘wyższe klasy gimnazjalne’
siora ‘siostra’
skład wych. z użycia ‘sklep’
słodkie ‘ciasto’
słody przestarz. ‘schody’
solówka, soliwka, solywka daw. ‘niewielka beczułka, zwężona ku dołowi i ku górze, do
rozwożenia i sprzedawania owoców’
sor 1. wyzw., pogardl. ‘prostak’; 2. daw. ‘kamienicznik, wywodzący się głównie z dawnych
Bambrów’
stara wiara powsz. ‘starsi ludzie’
stoi napisane, stało napisane, stojało napisane ‘jest napisane, było napisane’
szafskop ‘rodzaj gry w karty’
szak tak ‘czyż nie?, nieprawdaż?’
szary bary blp ‘rodzaj ciastek’
szczun, szczón ‘chłopak’
szczun marny ‘łobuz, ladaco’
szczype ‘trochę, szczyptę’
szkieł ekspr. ‘policjant, milicjant’
szkólny przestarz. ‘szkolny’
szneka ‘okrągła drożdżówka spiralnie skręcona, w kształcie muszli ślimaka’
szneka z glancem ‘drożdżówka lukrowana’
szpagat ‘elegant’
szplin ekspr. ‘postrzeleniec, wariat’
szport , śport ‘uciecha, zabawa, żart, dowcip, heca’
szportowny ‘śmieszny, wesoły, dowcipny’
szpyca 1. ‘czubek, wierzchołek’; 2. ‘czubek, ozdoba na choinkę, bombka zdobiąca wierzchołek choinki’; 3. daw. ‘uderzenie piłki noskiem buta’
szpycować – szpycnąć ‘spoglądać, spojrzeć, zobaczyć’
sztekiel, sztekel ‘gra chłopięca: klipa’
szucher wych. z użycia 1. ‘oszustwo’; 2. ‘coś śmiesznego, zabawnego’
szuchernie wych. z użycia ‘zabawnie, dowcipnie’
szuńdy, szujndy, szońdy przestarz. ‘nosidła’
szwagrocha ‘szwagier’
ślabizować przestarz. ‘sylabizować, bardzo powoli czytać’
świecibaka, świcibaka, świycibaka wych. z użycia ‘pochlebca, lizus’
świętomarciński rogal zwykle w lm ‘rogal nadziewany masą z białego maku i migdałów,
wypiekany w dniu świętego Marcina, 11 listopada’
świgać – śwignąć ‘rzucać, rzucić’
ta z Butelskiej daw. ‘prostytutka’
teatr świetlny daw. ‘kino’
ten istny wych. z użycia ‘ten właśnie, ów’
terazki daw., dziś rzad. ‘teraz, obecnie’
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tero ‘teraz’
trachta przestarz., rzad. ‘tratwa’
trambimba rzad., żart. ‘tramwaj’
trzebno ‘trzeba’
tul daw. ‘tiul – element stroju bamberskiego i poznańskiego’
tum przestarz. ‘katedra’
wajcha ‘zwrotnica’
warciane dzieci daw. ‘dzieci objęte działalnością Towarzystwa „Warta” założonego przez
Anielę Tułodziecką w maju 1894 r.’
wew ‘w’
wiara powsz. ‘grupa ludzi, tłum; także w ogóle: ludzie (często w wołaczu)’
wiaruchna blm, ekspr. ‘ludzie, ludziska’
wietrznik powsz. ‘rodzaj ciastka: ptyś’
wilka, willka, wylka ‘willa’
winklówka ‘kątownik’
wknaić się ekspr. ‘wcisnąć się, wleźć gdzie’
wodny chleb daw. ‘gatunek żytniego chleba z ciasta przed pieczeniem zanurzanego w wodzie’
wuja powsz. 1. ‘wuj’; 2. ekspr. ‘o mężczyźnie w ogóle’
wybachać się ‘wykąpać się’
wybiokno, wybijokno, wybijłokno wych. z użycia ‘łobuz’
wypomóżka zwykle w lm ‘posługi; odrobek’
wytostać ‘wyciągnąć’
wżenić się w interes ‘ożenić się z córką właściciela sklepu, przedsiębiorstwa’
za dość, za dojś ‘za dużo’
za dzieciaka, za dziecioka ‘jako dziecko’
za pannę ‘jako panna’
zawdy ‘zawsze’
zawodować daw. ‘współzawodniczyć’
zdómóc się ‘zdobyć się na co, zdecydować się, odważyć się na co’
zez, zes ‘przyimek z łączący się z rzeczownikami (i innymi wyrazami w ich funkcji) w D.
i N.’
zgruchnąć się ‘zbiec się, nagle się zgromadzić’
zoldaj ekspr., wych. z użycia ‘żołnierz, zwykle niemiecki’
zolować się wych. z użycia ‘dryblować, ogrywać przeciwnika w bezpośredniej walce o piłkę
(nożną)’
zoolog, zolog zwykle w lp, powsz. ‘ogród zoologiczny, zoo’
związek daw. ‘połączenie kolejowe’
ździebko powsz. ‘trochę’
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A picture of Poznań in the light of Słownik gwary miejskiej Poznania,
ed. by Monika Gruchmanowa and Bogdan Walczak
Summary
The article presents a picture of the city as suggested by Słownik gwary miejskiej Poznania (Dictionary
of Poznań Urban Patois) as a source. The picture preserves the city’s dramatic history in the past century, hierarchic topography of its urban space, its location on the Warta, its partly merchant-artisan and
partly agricultural nature, its emblematic companies and institutions (e.g., Ceglorz or Poznań Fairs),
the city transit system, local press, etc. The authors point to both universal and specific features of the
metropolis. They also stress that today this picture is largely historical.
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URSZULA SOKÓLSKA
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK

DAJ BUSI DLA BABCI, CZYLI O MOWIE MIESZKAŃCÓW
BIAŁOSTOCCZYZNY
Typowo pograniczny charakter regionu białostockiego sprawia, że nakładają się tutaj na siebie różne systemy językowe: polski, białoruski, ukraiński i litewski. Nie
wolno też zapominać o mieszkających tu od wieków Tatarach czy Rosjanach – staroobrzędowcach1. Dość szczególne usytuowanie geograficzne regionu pociągało za
sobą w przeszłości różnorodne, bardzo przy tym złożone procesy o charakterze politycznym, administracyjnym i kościelnym2. W wyniku tych specyficznych dziejów
osadniczych dokonał się podział Białostocczyzny na trzy zasadnicze części: zachodnią, południowo-zachodnią i północno-wschodnią (Wiśniewski 1977: 9). W części zachodniej tego regionu mieszka ludność katolicka pochodzenia mazowieckiego, w części wschodniej znajdują się skupiska ludności pochodzenia ruskiego i litewskiego.
Zdecydowana większość ludności pochodzenia ruskiego wyznaje obecnie prawosławie, ale na
obrzeżach zasiedlonego przez nią w przeszłości terenu w znacznym stopniu spolonizowała się
i przyjęła obrządek katolicki. Skupiska ludności katolickiej, z reguły niezbyt liczne, występują
także wewnątrz tego terenu, zwłaszcza w miastach i miasteczkach, znacznie rzadziej na wsi.
Usytuowanie gwar na pograniczu polsko-białorusko-ukraińsko-litewskim znalazło swoje odbicie w ich systemach. Łączą one w różnym nasileniu cechy właściwe każdemu z graniczących
ze sobą języków (Sajewicz 1999: 60).

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie cech kresowych w języku
mieszkańców Białostocczyzny z uwzględnieniem zjawisk z zakresu fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni oraz słownictwa. Badania zostały przeprowadzone w Białymstoku, Mońkach, Hajnówce i Bielsku Podlaskim3, czterech miastach obecnego
1
2

3

Szerzej na ten temat zob. Sajewicz 1999: 59.
Historia osadnictwa na terenie Białostocczyzny stała się przedmiotem badań Jerzego Wiśniewskiego
(1964: 115−135; 1980: 14−13).
Białystok [dalej: B] – stolica województwa; miasto pełniące funkcję administracyjną, gospodarczą,
naukową i kulturalną regionu; 300 tys. mieszkańców; prawie 80% stanowią katolicy, 17% − wy-
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województwa podlaskiego, wyraźnie różniących się od siebie pod względem religijno-etniczno-społecznym. Prezentowany poniżej materiał został zebrany w ciągu
kilku miesięcy, głównie w trakcie rozmów prywatnych z osobami znanymi autorce,
a także podczas zupełnie przypadkowych spotkań na ulicy, bazarze, w sklepie, poczekalni lekarskiej, poczekalni dworcowej itp. Swoją uwagę skupiłam na elementach kresowych w polszczyźnie mieszkańców regionu, zwróciłam przy tym uwagę
na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz – w miarę możliwości – na wyznawaną przez respondentów wiarę.
Fonetyka
W zakresie fonetyki dostrzec można inną niż w polszczyźnie ogólnej wymowę samogłosek. W okolicach Bielska Podlaskiego i Hajnówki ekspansywne jest akanie,
czyli wymowa o, e jak a w pozycjach nieakcentowanych, np.: pańčoχa  agórek 
akrušk’i akruχ’i paN’idory akuľary χaktar χaktarov i˱ažyna ‘jeżyna’, ľistanoška,
koladńik ‘kolędnik’, aľiva ‘oliwa’. Zjawisko to, ograniczone terytorialnie, wykazuje
liczne nieregularności i niekonsekwencje. Zdarza się, że nawet w języku tej samej
osoby – w zależności od typu kontaktu oficjalnego bądź nieoficjalnego – wymiennie są stosowane formy z akaniem bądź bez akania, np.: potampotem abłak’i 
obłak’i k’ilo k’ila. Bez większych problemów dadzą się jednak wyodrębnić w zebranym materiale pewne kategorie wyrazów, w których do akania dochodzi najczęściej, np.: w N. l. poj. rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego, np.: samoχodam
i˱eχała; w B. l. poj. rzeczowników rodzaju żeńskiego (tu odnosowione wygłosowe ę
> e wskutek akania przechodzi w a), np.: v’iťa zaχurovał na gŕipa vu˱uš ta suk’eŋka 
podai˱ mńe kopaήka  naše mama fspom’inai˱o; w C. l. mn., gdzie -om przechodzi
w -am: kob’etam krovam ɀ’ec’am ľuɀ’am; w końcówce 1. os. l. poj. czasu teraźniejszego, np.:i˱arob’a pakupLi i˱a i˱uš ńe moga i˱uš šes’c’ɀ’es’ont lat i˱a žyi˱a; w przysłówkach na -o, -e, np.: fšystka mľeka vyk’ip’ała, zazula ńedaľeka kukała; w M. l. mn.
przymiotników rodzaju żeńskiego: bľusk’i frymuśna itp. Zdarzają się też hiperyzmy
typu: ńe možno, ogrestovy, okordeon, poproć.
Żywa jest jeszcze labializacja o (przeważnie pod akcentem), polegająca na przedłużonej wymowie samogłoski, która zbliża się nieco do litewskiego dyftongiczznawcy prawosławia, pozostałą część wyznawcy innych religii (np.: Świadkowie Jehowy, baptyści,
greko-katolicy, protestanci, muzułmanie).
Mońki [dalej: M] – miasto leżące na północ od Białegostoku zamieszkałe głównie przez katolików.
Wyznawcy innych religii stanowią znikomy procent (Świadkowie Jehowy, Kościół Boży w Chrystusie).
Bielsk Podlaski [dalej: BP] – miasto leżące na południowy wschód od Białegostoku, zamieszkałe
przez Polaków, Białorusinów i Ukraińców; miejsce festiwali: Białoruskiej Pieśni Autorskiej „Jesień
Bardów”, a także Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień”. Zdecydowana większość mieszkańców
Bielska wyznaje prawosławie.
Hajnówka [dalej: H] – miasto leżące na południowy wschód od Białegostoku; od 2007 r. gmina jest
oficjalnie dwujęzyczna, z białoruskim jako językiem pomocniczym. Zdecydowana większość mieszkańców Bielska wyznaje prawosławie.
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nego o i podobna jest do rosyjskiego ô: zeľôny červôny [BP, H],χômont pop’ôV˱ 
tfarôg [M],
W pozycji nieakcentowanej następuje zwężenie (podwyższenie) o > u [wyłącznie z BP i H], np.: dukuča, kulano, zaχurôvał, up’isyvał utpov’adał, pudošfa, kustka,
nus, ščutka, pudłoga, putšefka ‘podszewka’, buχenek, korunka, kulei˱ka, subôta
W badanym materiale obserwujemy też inną niż w polszczyźnie ogólnej repartycję samogłosek ó oraz o, np. o lub ô zamiast ó (dôu˱ gôra krof ߈LS³X߉ môi˱ narod 
noška ߈O³ļLB߉ p’ôra ߈QJ³SB߉ rozbôi˱ńik spodńica tfoi˱ zembof [tylko na terenie BP,
H, M]).
Zdarza się też zwężenie (redukcja) e > i, y w pozycji nieakcentowanej. Szczególną skłonność do zwężenia e wykazuje w pozycji przed jotą: gôžyi˱ ‘gorzej’, lep’ii˱
‘lepiej’, poźńii˱ ‘później’, tutéi˱ ‘tutaj’. Zjawisko to można obserwować w mowie
mieszkańców wszystkich badanych miejscowości, nawet w mowie mieszkańców
Białegostoku, głównie jednak wśród osób niewykształconych. Redukcja nieakcentowanego e > i, y w zasadzie wiąże się z określonymi kategoriami morfologicznymi (por. Karaś 2002 : 138) i występuje np. w 2 i 3 os. l. poj. czasu teraźniejszego
czasowników -ę, -esz: škodui˱iš m’i tego?, pracui˱iš beńɀ’iš kupui˱i <BP, H]; w 1 os.
l. mn. czasu teraźniejszego czasowników na -ę, -esz: ku˱adńim s’a pui˱ɀ’im beńɀ’im
[BP, H]; w M. i B. l. mn. rzeczowników miękkotematowych męskich i żeńskich:
naučyc’eľi s’e spotkaľi ńe polsk’e luɀ’i reŋkav’icy kup’iu˱a <BP, H], nawet w postaci
graficznej zbieram piniędzy na leczenie [B4].
Sporadycznie pojawiają się formy świadczące o braku przejścia grupy -ir-//-yrw -er-: śirota, śik’ira, čyrvôny, v́iržba ‘wierzba’, ćirń, šyrok’i [BP, H].
Nieustabilizowany charakter ma na Białostocczyźnie wymowa samogłosek nosowych. Dotyczy to choćby asynchronicznej – innej niż w polszczyźnie ogólnej – artykulacji zarówno ę, jak i ƫ przed spółgłoskami szczelinowymi, np.: brônzovy, cau˱a
f ponsaχ c’enško čensto i˱enzyk ks’onška m’enso p’onstka rosa na gau˱onskaχ vons’ik vônsk’i vonz’uteήko vz’ońść z menžem [przykłady głównie z BP i H, rzadko
z B5], a także w wygłosie (ę > em, eń; ą > om, on, oń), OQmyi˱o s’eń ߈NZKÅTJÙ߉ 
v’iɀ’imy c’eń ‘widzimy cię’, muv́em, ńeχcoń, z’imovoń poroń ‘zimową porą’ [BP, H],
takom robotom, rob’om χodzom [BP, M].
Wymowa asynchroniczna przed spółgłoskami zwartymi i zwartoszczelinowymi odpowiada w zasadzie polszczyźnie ogólnej: zav’ińeńc’i  u˱oŋka  veŋdrufka 
gou˱emb’e m’enɀ y bende tendy skont pôžondny [BP, H, B, M]. Za hiperpoprawną może uchodzić wymowa typu: komęda, stępel, Ưętelmen fermętować, mębrana,
tępo ‘tempo’ [H, B].
Całkowity brak rezonansu nosowego następuje przede wszystkim w wygłosie: burak’i s fasolko χoχlo zupy nasypau˱a fčesno i˱es’eńo ido χoɀo i˱a i˱o znam 
i˱a c’i z nav’onsko s’e otpłace krowy χodzo ľizak z gumo XFSTKBQJTBOB mai˱o cork’e
zamenžno pot śćano domu pot p’ežyno pšet puu˱noco pšede mno rency opadai˱o 
ońi rob’o i˱a rob’e skub’o saladere v gaz’etaχ op’isui˱o v domu ľuɀ’i um’irai˱o z bo4
5

Nie ma pewności, czy osoba trzymająca kartkę z takim napisem jest mieszkańcem Białegostoku.
Asynchroniczna wymowa nosówek przed spółgłoskami szczelinowymi występuje w języku tych
mieszkańców Białegostoku, którzy przybyli tu z okolic Orli, Narwi i Narewki.
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sko pomoco ze sfoi˱o gu˱upoto zg’ińe XSZNPXBODFiɀ’e γugo z brodo du˱ugo <#1 
) . #>
Na części badanego terenu obserwujemy tzw. ruską realizację nosówek, czyli
wymowę ę, ƫKBL u lub a: v’iɀ’ała ty Zos’u papu na daχ kup’|ił z’emľu prod|ał, χołub
‘gołąb’, χuś ‘gęś’, muž, zuby, i˱ačm’eń, χuba ‘gęba’, m’i˱eśac ‘miesiąc’ lub też ‘księżyc w pełni’, m’i˱aso, muščiny, χryfku tob’e podotnu ‘grzywkę tobie podetnę’, šapku
‘czapkę’; f pralku vsaɀ’ił prańe, kopačku kup’ił (zjawisko to występuje wyłącznie na
terenach zamieszkałych przez ludność prawosławną – H, BP). Mieszanie zakresów
obu nosówek zdarza się już stosunkowo rzadko, np.: kensek // konsek [M], p’entro //
p’ontro, užondu // užendu [BP, H].
Dość szczególnym zjawiskiem jest proparoksytoneza, czyli akcentowanie na
trzeciej sylabie od końca: koχ|ańeήka, šč|upľeήka, d|obŕeήka,|Uľeήka, Z|ôs’eήka,
i˱|akośći, p’ii˱|ańica, χ|uɀ’eήk’i itp. Od normy ogólnopolskiej odbiega też oksytoneza,
czyli akcentowanie na ostatniej sylabie: dav|ai˱, pa ۏš|ai˱, s’ad|ai˱, c’eľ|uk, pars’|uk,
ńe m|a, u v|as, Pavľ|ik, Kuba ńe šarž|ui˱, ńe škod|ui˱ [BP, H], a poš|et, zab’|eš, daľ|ei˱
[B6].
W zakresie wymowy spółgłosek obserwuje się półmiękką wymowę polskich spółgłosek miękkich ś, ź, ć, ɀ́ jak s’, z’, c’, ɀ’: s’ľeɀ’ił, c’eń, s’ada, z’imno, ɀ’aɀ’a7 [BP, H,
wyjątkowo B]; ł przedniojęzykowozębowe: łapa, łańa, pałka, koło, podłoga, łancuχ;
dźwięczne krtaniowe γ: γorodńany, γorodok, γak, γuźdafka, γoža, γarmońii˱a8; twardą
wymowę n przed szczelinową i zwartoszczelinową: v Murmansku, do tanca, končyć,
u˱ancuχ, naboženstfo, obronca, pončoχa, su˱once [H, B9]; miękkie ť, d’, r’, np.: gr’ipa, r’iba, ťilko, d’ipł|om10 [BP, H]; twarde l w wyrazach typu: lypa, lystonoš, lytość,
modlytfa [BP, B, też B]; miękkie ľ przed samogłoskami innymi niż i: ľep’ii˱, ľato,
ľetko, k’iľometr, koľega, ńeɀ’eľa, śkľank’e, χľep, ľas, χľev [BP, H]; miękkie ľ zamiast
u˱ na dużym obszarze używa się formy pľita zamiast pu˱yta ‘wierzchni blat kuchenki,
głównie węglowej’ [BP, M]; mieszanie szeregu spółgłosek szumiących, ciszących
i syczących (š, ž, č : s’, z’, c’ : s, z, c): s’ľeɀ’i, raśpla // rašpla, s’lub // šľub, źv́ežyna,
śrebro // šrebro // s’rebro, veźm’eš, šmaľec // śmaľec, pošu˱ać // posu˱ać, śklanny //
šklanny, źńiva // žńiva, šerść ‘sierść’; sm’erɀ’it ‘śmierdzi’; durśľak ‘durszlak’ [BP,
H, M].
Połączenia χy, χe wymawiane jak χ́i, χ́e: x’|itreήk’i, χ́|itać śe ‘kiwać się’, χ́ib|otľivy,
χ́iba, ceχ́i, muχ́i, suχ́i, penχ́eš, kožuχ́em, puχ́em, pońčoχ́i, pot paχ́e, na poćeχ́e, ńi po6

7

8

9
10

Ten typ akcentowania występuje wyłącznie w języku napływowych mieszkańców Białegostoku, ludzi przybyłych z okolic Orli, Narwi lub Narewki.
Wymowa ta – zwyczajowo nazywana s’ľeɀ’ikovańem – jest ośmieszana i piętnowana, a mieszkańcy
regionu są nawet złośliwie nazywani śledziami. Dlatego też nie dziwią hiperpoprawne formy typu:
raći˱a, paśi˱a, źi˱av˱isko, konceśi˱a, Rośi˱a, Aźi˱a, g’imnaźi˱a (por. też Wróblewski 1981: 312).
Mieszkańcy całego regionu, w tym również mieszkańcy Białegostoku, przede wszystkim średniego
i najstarszego pokolenia dość konsekwentnie rozróżniają dźwięczne γ i bezdźwięczne χ. Oczywiście
pod wpływem wymowy ogólnopolskiej pojawia się wymowa typu χektar, χamulec, χuk, χau˱as itp.,
ale zdarzają się też formy hiperpoprawne typu: γuľigan, γyžy.
W języku osoby pochodzącej z Białowieży.
Wymowa miękkich t’, d’, r’ w polszczyźnie ogólnej ogranicza się przede wszystkim do wyrazów
zapożyczonych z języków zachodnich, np.: D’ikens, d’iva, t’ina, corr’ida, r’izotto itp. Na Białostocczyźnie zjawisko to – jak wynika z cytowanych przykładów – ma znacznie szerszy zakres użycia.
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c’ex’i [PB, H, B, M]. Na całym badanym terenie zdarza się też realizacja połączeń
ge, ke powstałych po denazalizacji -ę jako -g’e, -k’e: mog’e, u˱yšk’e, matk’e, pośľi
v rossypk’e itp. Alternację χ // ś, s’ oraz γ // ź reprezentują następujące przykłady
odnotowane w mowie osób pochodzenia wiejskiego: muχa // muśe, blaχa // blaśe,
u
očko f pončośe, zav́eruχa // zav́eruśe, duγa // duz’e itp.
Fleksja
Typowe są wahania w zakresie rodzaju rzeczownika zapewne pod wpływem niezgodności między rodzajem rzeczownika w języku polskim i białoruskim, np.: eto
naš poet ľub’imyi˱, šram okropny na tfažy nos’ił, ten recept, stary χomont, p’ec kaflowa, čekoladova vafelka, g’imnaz’i˱a [BP, H]; kartofla f tym roku ńe obroɀ’iu˱a, ۏšymau˱
reŋke f k’ešeńu // čšymau˱ reŋk’e f k’ešeńu, puu˱ ľitry vody [M]; rob’iu˱ to na i˱eden
kopyt, karm’iu˱a cycko dva lata, vu˱uš potkošulke, źelona potkošulka, ta cycka, dv́e
pufy [B].
W zakresie odmiany rzeczowników męskich charakterystyczne są wahania w doborze końcówek równoległych, np. w D. l. poj. r. m. mieszane są końcówki -a//-u:
obrazu // tego obraza, na koncu śf’atu // śf’ata, puu˱ domu // kou˱o doma, fordu //
forda, samoχodu // samoχoda, počontku // počontka [BP, M, B]; w C. l. poj. r. m.
występuje końcówka -u w miejscu ogólnopolskiej -owi: I˱anu, P’otru, Igoru, Pavu˱u,
Tadeušu, Vu˱adysu˱avu, gośću, katoľiku, sons’adu, menžu, synu, ɀ’adu, vorku, z’eńc’u
itp. [BP, H] albo końcówka -owi zamiast -u: uoi˱cov́i, χu˱opov’i, χu˱opcov’i [M, B],
bratov́i, panov́i [BP].
W D. l. mn. końcówka -ów [BP, H, M] wbrew normie ogólnopolskiej występuje
przy rzeczownikach męskich miękkotematowych, np.: aptekažuf, zu˱oɀ’ei˱uf, gośćuf,
kśenžuf, menščyznuf, ľuɀ’of, kam’eńof, gospodažof; rzeczownikach żeńskich: krovuf,
babuf, kob’etuf, katastrofuf, skfarkuf, pončoχuf, skorupuf, g’enśuf, žečof, k’eu˱basof,
movof, buu˱kof, armatof; rzeczownikach rodzaju nijakiego: ćastkof, i˱ai˱kof, ɀ’ećof,
ɀ’eckof, oɀ’eńof, zapaľeńe płucof [BP, H, M, rzadko B]. Hiperyzmem z kolei jest
chyba forma typu bluska bez reŋkaf. Zdarza się, że rzeczowniki męskoosobowe
przyjmują w B. l. mn. formę równą M.: v’iɀ’au˱ syny, posyu˱ai˱o sfaty [M].
W zakresie odmiany zaimków osobowych zwraca uwagę to, że w przypadkach
zależnych, nawet w pozycji nieakcentowanej, dominuje postać dłuższa, niewątpliwie
pod wpływem języka białoruskiego, który nie zna postaci enklitycznych tych zaimków, np.: ona s’e mńe ńe podoba, ɀ’eήkui˱i tob’e [BP, H], ta ćemńica mńe pšeškaɀa
[B]. Z kolei B. l. poj. zaimka rodzaju żeńskiego przez analogię do odmiany męskiej
zaimka osobowego jest równy dopełniaczowi: i˱a i˱ei˱ spotkau˱, i˱ei˱ nazyvaľi čapla [BP].
Dużą frekwencją odznaczają się w badanym materiale analityczne formy czasu
przeszłego11, np.: i˱a ńe χćau˱, my byľi, vy pšyi˱eχaľi, du˱ugo i˱a i˱o nośiu˱a, my pošľi,
i˱a z im’i χoɀ’iła [BP, H, M, niewykształceni mieszkańcy B]. W 1 os. l. mn. ogólnopolska końcówka -my jest zastępowana końcówką -m: saɀ’iľim, pośľim, dumaľim,
11

Brak końcówek osobowych w formach czasu przeszłego czasownika rekompensowany jest przez
użycie zaimków osobowych.
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poɀ’eľiľim, fpadľim, naleźľim [BP, H, M, rzadko B]. Spotykamy również typowe dla
polszczyzny północnokresowej zamieszanie w zakresie użycia się przy czasowniku.
Zaburzony jest przede wszystkim szyk zaimka zwrotnego względem czasownika,
np.: ve gu˱ov’e mńe śe kou˱ovau˱o, s’e oc’oŋga z roboto, s’e šykui’o, śe pšypomńau˱o, s’e
starai’o, śe uv’ii˱ai˱o [BP, H], s’e vyb’erało, s’e pytam // śe pytam, śe ub’eraľi, śe zrob’i,
śe modľiľi [B, M].
Słowotwórstwo
Typową cechą polszczyzny regionu białostockiego jest nadmiar zdrobnień i hipokorystyków. Zjawisko to, określane regionalizmem frekwencyjnym (por. Karaś 2002:
264), występuje w mowie mieszkańców wszystkich badanych miejscowości. Deminutywa pierwszego stopnia tworzone są za pomocą formantów -ek, -ka, -ko, np.: domek, i˱agotka, χatka, χerbatka, ok’enko; deminutywa drugiego stopnia: -eczek, -uczek,
-eczka, -yczka, -eczko, -enka, -yńka, -uńka: domeček, boćańuček, k’eľišek, k’eľšeček, pśuńka ‘piesek’, vudečka, šynečka, maseu˱ko maseu˱ečko, krovečka, borav́iček,
v́itečka ‘rózga’, χospodyńka, žuu˱tečko, i˱ai˱ečko [BP, H, M, B]. Przykłady piętrzenia się form deminutywnych obserwować można w następujących wypowiedziach:
i˱ai˱eczko š šyneczkƫ na maseu˱ku, k’eľišeček vudečki do ob’atku, na śńadanko beńɀ’e
naleśńiček z Ưem’ik’em z v’iśenek, nap’ii˱eš śe χerbatk’i čy kavuśi itp. [B]. Odnotowano również żeński sufiks -cia: Reg’ińća, Uľeńća, γańća, Ev́ińća // Evuńća [BP, H]
oraz formant -uleńcia (zamiast ogólnopolskiego -uleńka): mamuleńća, babuleńća
[BP, H]. Formant -uk, tworzy deminutywa męskie i odpowiada ogólnopolskim przyrostkom: -ak, -ę, np.: ps’uk ‘psiak’, zarówno w znaczeniu potocznym ‘mały pies’,
jak też w znaczeniu ‘niejadalny grzyb’, maśľ|uk ‘maślak’, c’eľ|uk, ɀ’ec’|uk [BP].
Sufiks ten tworzy również nazwy mieszkańców i odpowiada polskiemu -anin, -ak,
-czyk: b’au˱ost|očuk, m|ońčuk [M], a także tworzy nazwy patronimiczne oraz nazwy
młodych wykonawców zawodów (odpowiada polskim: -ik//-yk, -czyk), np.: p’ekarč|uk, masarč|uk [H]. Ograniczony terytorialnie zasięg ma formant -un, najczęściej
tworzący odczasownikowe nazwy wykonawców czynności12, np.: š|eptun// šept|un,
kš|ykun // kšyk/un, p’|erdun // p’erd|un, u˱g|un ‘łgarz, kłamca’, pest|un ‘ktoś lubiący
dziecięce pieszczoty’, pu˱ak|un, śf’is|tun [BP, H]. Na pograniczu polsko-białoruskim
dość ekspansywny jest formant -ucha, np.: mou˱oduχa ‘panna młoda’, sapotuχa ‘osoba, kobieta czy też zwierzę (samica), która sapie’, šeptuχa ‘znachorka, kobieta zajmująca się magią ludową, zaklinaczka, od wyrazu szeptać; znachorki szpecą swoje
zaklęcia’, žebruχa ‘żebraczka’, čeremuχa ‘czeremcha (drzewo owocowe)’, kou˱otuχa
‘zamieszanie, wichura, od słowa kotłować się – przewracać się, poruszać się bezładnie’, bystruχa ‘osoba bystra, inteligentna’, kfoktuχa ‘kura wysiadująca jajka’ [BP,
H], berbeľuχa, berbeluχa ‘wodnista, pozbawiona smaku zupa’, z’eľepuχa, źelepuχa
‘zielony, niedojrzały owoc’ [BP, M, B]. Szeroki zasięg ma formant -ak tworzący
nazwy osób, zwierząt i istot niedorosłych, np.: zdeχlak ‘ktoś, komu brak wigoru’,
12

Formant -un, wywodzący się z języka ukraińskiego, występuje głównie na wschodnich obrzeżach
Podlasia i z reguły wprowadza konotacje pejoratywne.
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durak ‘ktoś niemądry’, χuderlak ‘ktoś bardzo chudy’, čud|ak, c|udak, ču˱apak ‘ktoś,
kto człapie, niezgrabnie stawia stopy’, ɀ’ećak, śv́ińak, prośak, źrebak, ščeńak [BP,
B, M].
Intensiwa przymiotnikowe tworzone są za pomocą przyrostka -’eńki: dr|og’eήk’i,
d|urńeήk’i, bľ|aɀ’eήk’i, χ|uɀ’eήk’i [BP, H]. Bardzo produktywny na kresach przyrostek -owaty, wnoszący znaczenie ‘podobny do’ lub ‘charakteryzujący się słabym
natężeniem cechy’ w badanym materiale reprezentowany jest przez następujące
struktury: agurkov|aty, gu˱upov|aty, dalekov|aty, vƫ skov|aty, v́elkov|aty [BP, H], drogov|aty, dyńovaty, mai˱strov|aty, durnov|aty, gu˱pkov|aty, ryžov|aty ‘rudawy‘, ćelakov|aty ‘głupawy, od cielak – pot. o kimś naiwnym’ [BP, H, B]. Niektóre struktury
tego typu wskazują jednak na cechę ekspansywną, np.: kou˱ov|aty ‘taki, który daję
się bałamucić, wprowadzać w błąd; od pot. kołować’ [BP]. Sufiks przysłówkowy
-owato wskazuje na słaby stopień natężenia cechy wskazywanej w temacie słowotwórczym, np.: oɀ’inakovato ‘prawie jednakowo’, χutkov|ato ‘dość szybko’ šyrokov|ato, χłubokov|ato ‘dość głęboko’ [BP, H], małov|ato, późnov|ato, dužov|ato, vyskov|ato, gu˱pkov|ato, ćemnovato, drogovato [BP, H, B].
Zaimek który występuje w postaci któren, a zaimek każdy w postaci każden.
Struktury z formantem z -en odnajdujemy w wypowiedziach: každen sfoi˱e mov́i,
kturen to m’eśonc (pytanie skierowane do ciężarnej kobiety), kturen to i˱uš ras ty nas
obuu˱, každen sfoi˱em zai˱enty, každen sfoi˱ kšyš ńeść muśi [BP, H]. Zaimek osobowy
w połączeniach z przyimkiem występuje bez nagłosowego n-: pošu˱a do i˱ego, gadau˱
o i˱ei˱ bez ustanku [H, BP], na i˱o śe gńevam, muv’e do i˱ei˱ [B].
Składnia
Prawie powszechna w mowie mieszkańców Białostocczyzny jest konstrukcja dla + D.
zamiast C.: kup dla mńe χleba, dał dla i˱ei˱ cf’ety, pov’eɀ’ała dla syna, počytai˱ dla mńe,
trafiu˱o śe raz dla doktora pšyi˱ść akuratńe [BP, H]; dai˱ buśi dla bapći, podai˱ dla mńe
zešyt, pov’eɀ’au˱ dla brata, kup dla mńe soľi, pšyglondau˱ śe dla syna, poɀ’eŋkovau˱
dla koleg’i, podai˱ dla pańi Uľi vode, zrob’iu˱ pšykrość dla mamy, zrob’iu˱ dla ńei˱
ńespoɀ’aŋke, zrup „pa, pa” dla χu˱opca [B]. Nadużywaniu w mowie potocznej powyższej struktury składniowej towarzyszą – zaskakująco częste – hiperpoprawne
formy pisane, przejawiające się głównie w postaci reklam, różnego typu ogłoszeń,
tablic informacyjnych, witryn sklepowych, np.: parking samochodom osobowym,
parking autokarom, parking tylko mieszkańcom bloku, parking tylko klientom sklepu
motoryzacyjnego, toaleta tylko pacjentom oddziału, WC pracownikom urzędu, WC
pracownikom szpitala, poczekalnia rodzicom chorych dzieci, odzież niemowlętom
i małym dzieciom, odzież leśnikom, myśliwym, wędkarzom [B].
Zamieszanie w kategorii rodzaju męsko- i niemęskoosobowego ilustrują następujące wypowiedzi: krovy śe paśľi na u˱once [BP], baby pośľi [H], χu˱opy zrob’iu˱y,
my z baśo χoɀ’iľi na zakupy [B]. Zdarza się też konstrukcja u mnie jest, u niej jest
w znaczeniu ‘mam’: u ńei˱ kśƫ žek i˱ag v moskf’e rak’et, čy i˱est u pańi marχefka [B],
u i˱ei˱i i˱eść dv’e dočki; u i˱eγo novyi˱ dom, u i˱ei˱ curka na vydańu, u i˱ego dom v’elk’i [H].
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Zdarzają się konstrukcje z imiesłowem: paۏše i˱a idoncy uľico, śeɀoncy rozmav’au˱a,
i˱a i˱ešče mu˱odo byfšy oχotńe s’p’evau˱a [BP].
Dość często w badanym materiale obserwujemy brak zgodności pod względem
rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego między rzeczownikiem a określającymi go przydawkami przymiotnymi lub orzeczeniem w czasie przeszłym, np.: ۏšy
mušč’iny, čšy zu˱oɀ’ei˱i [BP, H], mama i bapka pošľi [M]. Rzeczowniki niemęskoosobowe przy liczebnikach dwa−cztery przyjmują postać dopełniacza: dva krowuf, dva
goɀ’in, m’au˱a dva buteluškuf, buu˱ek dv’e [BP, H].
Słownictwo
I. Do zjawisk leksykalnych o najszerszym zasięgu można zaliczyć: bez tołku ‘bez
sensu’, chabor ‘łapówka’, dać busi ‘dać całusa’, duha ‘drewniany kabłąk, element
zaprzęgu końskiego’, had ‘człowiek zły, przewrotny’, hadki ‘obrzydliwy’, kawon
‘arbuz’, kacap ‘z niechęcią o Rosjaninie’, kutia ‘potrawa wigilijna z pszenicy bądź
ryżu z dodatkiem maku, cukru i bakalii’, niezabudka ‘niezapominajka’, pacan
‘małe dziecko’, peckać się ‘brudzić się, smarować się’, plaskacz ‘uderzenie otwartą
dłonią’, tołkować ‘tłumaczyć’, trofiejny ‘zdobyczny’, ucha ‘zupa rybna’, wiszczeć
‘wrzeszczeć’, zaszczepka ‘haczyk, skobel’, żonka ‘żona’ [BP, H, M, B13].
II. Można w badanym materiale wyodrębnić również taką grupę wyrazów, które – choć znane wszystkim mieszkańcom regionu – na co dzień stosowane są przez
mieszkańców Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Moniek, w samym zaś Białymstoku
głównie przez osoby starsze, słabo wykształcone, najczęściej przez przybyszy z terenów wiejskich: baleja ‘balia’, blin ‘placek z ciasta drożdżowego’, bułka chleba
‘bochenek chleba’, bożyć się ‘zaklinać się, przysięgać’, dziażyć ‘bić paskiem’, ale
też ‘pić alkohol’, hołoble ‘dyszle’, kaban ‘wieprz’, kabanina ‘wieprzowina’, kołdun
‘pierożek nadziewany mięsem, z surowych ziemniaków, następnie gotowany’, kozytać ‘łaskotać’, kruczek ‘pogrzebacz’, krupy ‘kasza’, oładek ‘placek’, mogiłki ‘cmentarz’, mulać ‘uwierać, obcierać’, pastka ‘pułapka na myszy’, plita ‘płyta kuchenna’,
szlejki ‘szelki’, śloza ‘łza’, tuszyć ‘dusić, gotować’ itp.
III. Słownictwo zarejestrowane w Bielsku Podlaskim i Hajnówce: bat’ko ‘ojciec’, bodiak ‘oset’, bołtun ‘zgniłe jajko’, brechać ‘kłamać’, ale też ‘jazgotać, kłócić
się, mówić bez sensu’, dobawić ‘dodać’, dokazać ‘dowieść, przekonać’, patarocza
‘czupiradło, dziwoląg’, pocierucha ‘śmieci, plewy’, podrad ‘dostawa’, podusiedzie
‘mieszkanie kątem u kogo’, połonik ‘łyżka wazowa’, pomioło ‘miotła z gałęzi sosnowych na długim kiju, służąca do czyszczenia pieca chlebowego’, półdzień ‘południe’, proboj ‘skobel’, prynuka ‘zachęta do jedzenia i picia’ (jadła dużo, ale prynuki
nie było), robaczliwy ‘robaczywy’, rojst ‘mokradło’, rubaszka ‘koszula’, sadziba
‘siedziba’, słuszny ‘duży’, smorodina ‘czarna porzeczka’, sobacznik ‘miłośnik, hodowca psów’, swołocz ‘łajdak, łobuz’, wsio ‘wszystko’, wydumka ‘wymysł, pomysł’,
zabobonszczyk ‘ktoś zabobonny’, złodziucha ‘złodziej’, żebrucha ‘żebraczka’.
13

Nawet wśród inteligencji białostockiej.
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*
Wyekscerpowany materiał, choć potwierdza istnienie elementów kresowych
w mowie mieszkańców Białostocczyzny, to jednocześnie wskazuje na wyraźne zróżnicowanie językowe w omawianym regionie. Przede wszystkim raz jeszcze należy
podkreślić to, że omawiane zjawiska wiążą się głównie z etnicznym i religijnym
zróżnicowaniem mieszkańców Białostocczyzny, ich wiekiem, wykształceniem oraz
procesami migracyjnymi. Nie ma wątpliwości, że procesy osadnicze oraz zróżnicowanie etniczno–religijne nadal uaktywniają się w języku mieszkających tu ludzi.
Zebrany i zaprezentowany w niniejszym tekście materiał upoważnia do kilku
wniosków.
1. Zdecydowanie różnią się od siebie polszczyzna obszaru Bielsk Podlaski – Hajnówka i polszczyzna obszaru Białystok − Mońki, choć w samym Białymstoku językowych elementów kresowych jest już stosunkowo niewiele14.
2. Część omówionych wyżej zjawisk obejmuje obie strefy. Są bowiem wśród
omówionych regionalizmów i takie elementy regionalne, których zasięg jest bardzo szeroki, np.: twarde l przed i, denazalizacja obu nosówek w wygłosie, asynchroniczna wymowa nosówek w wygłosie15, dźwięczne krtaniowe γ, niektóre typy
słowotwórcze (np. nadmiar deminutywów i hipokorystyków, formanty przymiotnikowe -eńki, -owaty czy przysłówkowe -owato), bardzo częste, niemal regularne
konstrukcje z dla + D. zamiast C. oraz nadużywanie form hiperpoprawnych (np.
parking samochodom), specyficzne słownictwo (np. kaban, pacan, tołkować, wiszczeć)16. Inne elementy obejmujące obie strefy pojawiają się głównie w mowie osób
starszych, słabo wykształconych lub pochodzących ze wsi, np.: repartycja samogłosek ó oraz o, brak nagłosowego n- w wyrażeniach przyimkowych zawierających
zaimek osobowy, zwężenie e przed jotą, mieszanie szeregu spółgłosek szumiących,
ciszących i syczących, połączenia χy, χe wymawiane jak χ́i, χ́e, wahania w doborze
końcówek równoległych, końcówka -ów przy rzeczownikach męskich miękkotematowych, rzeczownikach żeńskich i nijakich (i odpowiednio hiperyzmy typu bluska
bez reŋkaf), zaburzony szyk zaimka zwrotnego względem czasownika itp.
3. Najsilniej nasycona elementami kresowymi jest mowa mieszkańców Bielska
Podlaskiego i Hajnówki, miast zamieszkałych głównie przez ludność prawosławną,
często również dwujęzyczną. Nie ma więc wątpliwości, że na charakter tej polszczyzny znaczący wpływ mają gwary białoruskie, stąd liczne regionalizmy kresowe, które dziś już ograniczone są terytorialnie, np.: akanie, ruska realizacja nosówek, proparoksytoneza i oksytoneza, zwężenie (podwyższenie) o > u, wymieszanie szeregu
14

15

16

Nie odnotowałam w języku białostoczan wielu zjawisk regionalnych, które jeszcze na przełomie lat
70. i 80. ubiegłego stulecia były żywe nawet w języku inteligencji (por. na ten temat: Wróblewski
1981: 309−320).
Zarówno denazalizacja, jak i asynchroniczna wymowa nosówek w wygłosie nie mogą dziś już być
uznawane za zjawisko typowo kresowe. Tendencja ta – mimo niezgodności z normą ogólną – szerzy
się we współczesnej polszczyźnie w sposób niesłychanie dynamiczny, przekracza nie tylko granice
dialektalne, ale także społeczne.
Zjawiska te odznaczają się stosunkowo dużą frekwencją nawet w polszczyźnie osób z wyższym
wykształceniem humanistycznym.
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sycząco-ciszącego, wahania w zakresie rodzaju rzeczownika, śledzikowanie, użycie
końcówki -u zamiast -owi (np. Piotru zamiast Piotrowi, Janu zamiast Janowi), a także nieznane polszczyźnie ogólnej elementy leksykalne (szeptucha, zabobonszczyk).
Przedstawiony wyżej materiał oraz związane z tym wnioski ze względu na ograniczenia formalne muszą z konieczności mieć charakter skrótowy. Chyba jednak nie
pozostawiają wątpliwości, że szczegółowe studia nad polszczyzną Podlasia nadal
muszą być intensywnie prowadzone.
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Daj busi dla babci, or on the speech of inhabitants of Białystok region
Summary
An attempt is made to describe dialectal differences between four urban communities, those of
Białystok, Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski. An analysis has helped isolate regional features which
are found in the speech of inhabitants of all four cities under study, regardless of the speakers’ background, religion, age, or education. Another group consists of language phenomena occurring in the
entire area of Białystok–Mońki–Bielsk Podlaski–Hajnówka I investigated, with the reservation that
such regionalisms were chiefly limited to the usage of older people or those less educated in the middle
and younger generations. Dialectal traits with the narrowest territorial circulation were those appearing
in the speech of bilingual, Orthodox inhabitants of Bielsk Podlaski and Hajnówka.
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HELENA GROCHOLA-SZCZEPANEK
INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN
KRAKÓW

CHŁOP SWOJE, A BABA SWOJE, CZYLI O RÓŻNICACH W MOWIE
MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK WSI (NA PRZYKŁADZIE GWARY SPISKIEJ)

Wprowadzenie
Studia socjolingwistyczne dowodzą, że kształt pojedynczej wypowiedzi językowej
zależy od takich czynników jak: wiek, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne i płeć. W niniejszych rozważaniach najważniejszą kategorią będzie płeć uczestników interakcji.
Badania nad wzajemnymi relacjami między językiem a płcią odbywają się na
obydwu poziomach języka: langue i parole. Bada się z jednej strony to, w jaki sposób płeć funkcjonuje w strukturze języka, pokazując, że obraz płci w języku nie zawsze jest paralelny i wykazuje zróżnicowanie oraz liczne asymetrie. Z drugiej strony
bada się różnice między wypowiedziami kobiet i mężczyzn, wykazując cechy istotne dla każdej z płci. W humanistyce (głównie anglo-amerykańskiej) powstało wiele
prac poświęconych zagadnieniu płci, zainspirowanych przede wszystkim studiami
feministycznymi. Warto w tym miejscu przypomnieć nazwiska chociażby dwóch badaczek: Robin Lakoff, uważanej za prekursorkę badań lingwistycznych nad zależnością języka i płci, autorkę pracy Language and Women’s Place (Lakoff 1975) oraz jej
uczennicę Deborah Tannen, autorkę pracy You Just Don’t Understand1. Na gruncie
polszczyzny większość prowadzonych badań skupia się raczej na obrazie płci w języku2. Pionierskie badania nad różnicami języka kobiet i mężczyzn przeprowadziła
Kwiryna Handke, opisując je w kilku pracach (Handke 1986, 1989, 1994, 1995).
1

2

Polskie tłumaczenie tej książki wyszło pod tytułem Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w rozmowie (Tannen 1999).
Zob. prace m.in. Janusza Anusiewicza i Kwiryny Handke (1994); Ewy Teodorowicz-Helmann (2001);
Ewy Teodorowicz-Helmann i Doroty Tubielewicz-Mattson (2003); Małgorzaty Karwatowskiej i Jolanty Szpyry-Kozłowskiej (2005); Marka Łazińskiego (2006). Zagadnienie obrazu płci w polszczyźnie dialektalnej zostało omówione m.in. przez Józefa Kąsia (1994) i Halinę Pelcową (2001).
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Głównym założeniem niniejszych rozważań jest istnienie różnic w zachowaniach
językowych mężczyzn i kobiet w środowisku wiejskim. Jednakże różnice, o których
tu będzie mowa, nie będą dotyczyły zasadniczo strategii i celów komunikacyjnych
w wypowiedziach kobiet i mężczyzn, lecz będą to te cechy, które dają się opisać jako
elementy systemu językowego: gramatyki lub słownika. Należy tu także podkreślić,
że odmienności nie są różnicami bezwzględnymi, polegającymi na tym, że jakieś
elementy językowe występują stale w wypowiedziach mężczyzn, a nie występują
w ogóle w wypowiedziach kobiet lub odwrotnie. Są to różnice związane z tym, że
jakieś zachowania językowe występują u mężczyzn w stopniu wyraźnie większym
lub wyraźnie mniejszym niż u kobiet.
Wybrane poniżej obserwacje na temat języka kobiet i mężczyzn w środowisku
wiejskim powstały na podstawie rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Spisza* w latach 2004−20083 oraz ankiety wśród uczniów szkół gimnazjalnych w roku
szkolnym 2005/20064.
Kobieta i mężczyzna podczas rozmowy
Wywiady odbywały się zwykle w domach respondentów, niekiedy u ich rodzin
lub sąsiadów. Warte podkreślenia jest to, że rozmowy były prowadzone gwarą, co
zmniejszało lub eliminowało poczucie sytuacji oficjalnej u mieszkańców wsi i dzięki czemu respondenci mogli wypowiadać się bez większych zahamowań w swoim
prymarnym kodzie. Ogólnie można stwierdzić, że mieszkańcy dość chętnie zgadzali
się na udział w rozmowach. Starsze pokolenia kobiet i mężczyzn wykazywały większe zaangażowanie w czasie rozmów niż młodsi mieszkańcy. Młodzi respondenci
(w wieku 15–29 lat) dość często dystansowali się do zagadnień mających związek
z wsią, tradycją i gwarą. Nie byli aktywni w dyskusji, mówiąc, że te wszystkie zagadnienia dotyczą tylko ich dziadków, ewentualnie rodziców.
U kobiet zauważono większą otwartość już przy pierwszym kontakcie, przejawiającą się w akceptacji i serdeczności względem osoby eksploratora. Zazwyczaj
kobiety wyrażały zgodę na wywiad bez szczegółowych pytań o cel i treść rozmowy,
zapraszały do domu i zagajały rozmowę o codziennych obowiązkach, o rodzinie,
np.:
Nedy to dobrze, kieś przisła, to chyboj do środka [do domu], to bedyme godać (K, 41)5.
*
3

4

5

Na wyraźne życzenie autorki redaktorzy tomu pozostawiają formę dopełniacza „Spisza”.
Rozmowy prowadzone były według jednego scenariusza. Schemat do wywiadu indywidualnego
składał się z siedmiu części: 1) ogólne dane o informatorze, 2) wieś, region, mieszkańcy, 3) [alternatywne] o szkole lub o pracy, 4) dom, rodzina, małżeństwo, model życia, 5) tradycja, zwyczaje,
wierzenia, obrzędy, 6) współczesność, nowoczesność, 7) kobieta i mężczyzna. Do badania fokusowego wybierano jedno z zagadnień i dyskutowano szerzej na dany temat (zob. Grochola-Szczepanek
2006). Rozmowy przeprowadzono z około 80 mieszkańcami. Najmłodsi respondenci mieli 15 lat,
a najstarszy informator 85 lat.
Wyniki całej ankiety omawiam w artykule Leksyka spiskich gimnazjalistów (Grochola-Szczepanek
2008a, także Grochola-Szczepanek 2008b).
Stosuję tu uproszczony zapis gwary. Po fragmentach cytatów w nawiasach okrągłych podane są płeć
(M – mężczyzna, K – kobieta) i wiek informatora.
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Siadnijcie se. Jo tu móm cały kieres, kupiyłaf 10 kilo buraków i robiym ś nimi. To sie dziaduje,
cało kuchnia jes zababrano, bo to dzie sie dotnies, to znać. Ale potym, jak sóm zrobióne, to
dobrze jes se pobiyrać do obiadu bez cały rok, niy? Siadojcie ino! Jo umyjym rynce i zrobiym
wóm kawe... (K, 57).

Mężczyźni zazwyczaj chcieli najpierw wiedzieć, czego będzie dotyczyła rozmowa i w jakim celu jest przeprowadzana. Trudniej było ich przekonać do rozmowy.
Zwykle tłumaczyli się brakiem czasu lub tym, że nic nie mają do powiedzenia na
dany temat, co w rzeczywistości oczywiście okazywało się nieprawdą. Zwłaszcza
mężczyźni ze średniego pokolenia (30−59) stosowali różnego rodzaju wymówki,
np.:
Nale co to fciałabyś wiedzieć? Dzie to bedzie opisane? (M, 59).
W tyźniu to jo ni móm tak hrubo casu (M, 49).
Pytoj sie baby, abo babki, bo óne wiedzóm lepi, co godać. Óne ci ta poopowiadajóm (M, 44).

Podczas wywiadów grupowych, mieszanych pod względem płci, kobiety rozpoczynały rozmowę i starały się ją podtrzymywać. Mężczyźni zwykle włączali się później do dyskusji. Nie oznacza to jednak, że mężczyźni byli mniej aktywni i że mniej
mówili. Kiedy zabrali głos, był to zwykle długi, wyczerpujący monolog. Wypowiedzi kobiet były zazwyczaj krótsze, przerywane głosami innych uczestników. Często
dochodziło do nakładania się głosów, tworzenia jakby podgrup dyskusyjnych. Podczas rozmów w grupach zauważono dwa typy interakcji między uczestnikami, które
można by określić jako współpracę lub rywalizację. Pierwszy rodzaj dyskusji miał
zasadniczo miejsce w grupach składających się z samych kobiet, rzadziej z samych
mężczyzn. Od uczestników padały krótkie wypowiedzi, nierzadko mówiono równocześnie, wtrącano dopowiedzenia, często były to przytakiwania. Pomiędzy dyskutującymi panowały: porozumienie, aprobata poglądów oraz pewnego rodzaju więź
emocjonalna. Taki sposób dyskutowania był charakterystyczny głównie dla kobiet.
Drugi typ interakcji pojawiał się w grupach mieszanych pod względem płci. Grupa
była zdominowana przez mężczyznę, który zabierał głos, demonstrował swoją wiedzę i można powiedzieć, że obejmował kontrolę nad grupą dyskusyjną6. Zauważono,
że u uczestników tego typu grupy, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, pojawiało się
oczekiwanie, że to mężczyzna będzie zabierał głos, np.:
Ty Franek poopowiados tyj pani nolepi (M, 71).
Chłopi godojciez ftoryn, jak to było, bo wy wiycie lepi (K, 57).

Istotne znaczenie w przebiegu rozmowy miała tematyka. Mężczyźni chętniej zabierali głos w dyskusji na tematy społeczne, gospodarcze i polityczne. Często odwoływali się do informacji znanych z telewizji i radia. Opowiadali wspomnienia z młodości, z wojska, wojny. W wypowiedziach mężczyzn niejednokrotnie pojawiały się
anegdoty i dowcipy. Kobiety lubiły opowiadać o swoich obowiązkach domowych,
o rodzinie i dzieciach. W trakcie kilku wywiadów kobiety śpiewały piosenki, które
6

W literaturze opisane tu rodzaje interakcji nazywane są językiem porozumiewania i językiem informowania (Tannen 1999).
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zapamiętały z czasów młodości. Rozmowa z kobietą przybierała niejednokrotnie
charakter zwierzenia osobistego. Często nawiązywała do przeżyć osób jej znanych.
Cechy gramatyczne wypowiedzi kobiet i mężczyzn
Wypowiedzi mężczyzn cechowała duża stanowczość i pewność siebie, co przejawiało się w używaniu większej liczby zdań orzekających. Respondenci podkreślali
w nich własne stanowisko na dany temat, np.:
Jo myślym, ze choć ta baba jeździ [samochodem], to nie jes to takie pewne jezdzynie, jak u chłopa. Mnie sie tak zdaje, ze baby mni wypadkók robióm, bo sie bojóm, ni majóm odwagi takij jak
chłopi (M, 44).
Jo powiym tak, ze gorso jes kobieta na stanowisku. Juz downo godali starzi ludzie, ze baby by
ni miały być na wyzsik stanowiskak. Baba jes wiynci jakosi tako zdradliwso. Podcas wojnók,
biydók chłop jes wytrzimalsi, a baba piyrwi moze zdradzić. Piyrwi by sie jóm dało przekupić
(M, 64).

W wypowiedziach kobiet często pojawiały się przypuszczenia oraz niepewność.
Kobiety po wygłoszeniu jakiegoś sądu czekały jeszcze na potwierdzenie ze strony
innych osób, dodając do swojej wypowiedzi pytanie, np.:
Jo by tak powiedziała, ze to chyba ni ma róźnicy, fto jes na stanowisku, baba ci chłop, ale jo
wiym? (K, 57).
Jo juz nie wiym, jak by ci to powiedzieć, moze ino niek chłopi rzóńdzóm, a baby bawióm dzieci?
No co jo wiym? (K, 71).
Ni ma chyba reguły, bo sóm i baby dobrzy kierowcy. Dziś mało ftoro juz nie jeździ, no niy? (K,
57).

W wypowiedziach kobiet pojawiały się odwołania do własnych stanów emocjonalnych, mówienie o uczuciach, wrażeniach, np.:
Jak ta pani mnie to opedziała, jak óni zijóm, to mie tak to przejyno, ze spać ni mogłak bez całóm
noc. I furt mi to siedzi w głowie jesce (K, 57).
Jo sie akurat zbiyrała do kościoła, kie telefón zazbyrkoł. Neji ziynć godo, ze sie mały urodziół
i zdrowy, i sićko dobrze. Takof była rada, słuchojcie, ze jaze nogi same mnie poniesły do kościoła (K, 76).

Jeśli chodzi o warstwę fonetyczną wypowiedzi, zauważono, że cechy charakterystyczne dla gwary spiskiej, takie jak mazurzenie, zwężona artykulacja samogłosek,
przejście nagłosowego i wygłosowego ch w k lub f, prejotacja i labializacja pojawiały
się z różną frekwencją u kobiet i u mężczyzn7. W mowie mężczyzn z pokolenia średniego a także starszego zauważono mieszanie form gwarowych z ogólnopolskimi.
Niekiedy w obrębie jednego zdania pojawiały się formy mazurzące i niemazurzące,
zakończenia 1 os. l. mn. czasu przeszłego z wygłosowym -f i formy ogólnopolskie,
zwężona lub normalna wymowa samogłosek, np.:
7

Zjawisko prejotacji i labializacji nie występują regularnie na całym terenie Spisza.
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Baba powinna być tak jak moja: pracowito, oszczyndna, zaradno, mo być czysto w dóma. Śtyry
cechy wystarcóm. [...] Żona jes waźniyjso dla dzieci. Dlatego jo, np. nie chcym jyj do roboty
puścić. Znacy... chcym nie chcym. Nie fciołem downi ji puścić, a jak by juz dziś fciała, to by
posła. Uwozujym ze dzieci nojwiynci matke potrzebujóm w młodyf lataf (M, 36).
Jak my chodziyli do czwartyj klasy podstawowyj, to był z mojego rocznika jedyn, co godoł do
matki ze „dzie idzies”. Ani mamo, ani tego, ino „dzie idzies” My se myśleli – „bohiniu”... No
to takie, nale óna była ze świata. Skónd tam przisła pierón wiy. U nos nie było nikogo takiego
namiysanego (M, 36).

W wypowiedziach kobiet konsekwentniej słychać było formy mazurzące, pochylone samogłoski, nagłosowe i wygłosowe k lub f oraz labializację i prejotację.
Kobiety w tych grupach wiekowych bardziej zachowywały gwarowe cechy fonetyczne.
Odwrotna tendencja zaznaczyła się w najmłodszej grupie wiekowej mieszkańców wsi (15−29). Warianty standardowe częściej były słyszane w wypowiedziach
kobiet niż mężczyzn. Jak pokazały badania, dziewczęta i młode kobiety, mimo że
zazwyczaj dobrze znały gwarę, na ogół były także lepiej obeznane z językiem ogólnopolskim i sprawniej się nim posługiwały niż mężczyźni w tej grupie wiekowej
(por. Grochola-Szczepanek 2008a, 2008b).
Konstrukcją gramatyczną różniącą wypowiedź kobiety i mężczyzny, występującą z dużą konsekwencją, był czas przyszły czasowników niedokonanych. Kobieta,
mówiąc o czynności w czasie przyszłym, używała formy bezokolicznikowej, np.
bedym robić, sprzóntać, warzić. Natomiast mężczyzna, mówiąc o sobie, wybierał
konstrukcję imiesłowową, np. bedym kosiół, oroł, woziół. Zauważono, że konstrukcje bezokolicznikowe towarzyszyły zwykle podmiotom rodzaju żeńskiego, a imiesłowowe – podmiotom rodzaju męskiego, np.:
Óne hań nie bedóm ci godać, ze tak abo tak, bo pinióndze majóm (M, 44).
Nasi chłopi bedóm juz pomału kosiyli (K, 76).
Jak óna sie bedzie dobrze ucyć, to poślyme jóm dali do skół (K, 41).
Matka mi godała, ze ik parobek sie bedzie zyniół w zimie (K, 76).

Jak pokazują badania, zjawisko to występuje w mowie wielu regionów Polski8.
Kazimierz Nitsch zauważył, że na wsi podkrakowskiej „zasłyszany zwrot jutro
będzie orać wywołuje wprost zdziwienie: »Jak to baba? Przecie baba nie orze«”
(Nitsch 1956: 191).

8

Pisali o tym m.in. Kazimierz Nitsch (1956: 190–196), Stanisław Urbańczyk (1962: 52), Zenon Sobierajski (1977: 61–62) i Bogusław Dunaj (1987). Badacze podkreślali, że bezokolicznik w tej pozycji wywołuje wrażenie żeńskości. Poza tym jest to sposób uniknięcia dłuższej formy z końcówką
-ła.
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Słownictwo kobiet i mężczyzn
Kobiety lepiej znają nazewnictwo związane z codziennymi pracami domowymi (np.
gotowanie, dbanie o czystość domu i ubiorów), z pielęgnacją małych dzieci (np. karmienie, choroby), z pracami gospodarskimi (np. darcie pierza, obróbka lnu). Potrafią szczegółowo opisywać elementy ubiorów dawnych i współczesnych. Nazywają
precyzyjnie gatunki materiałów, odcienie kolorów, fasony ubrań, rodzaje szwów,
splotów, np.:
Śtofki sóm jacy ze Słowińska, tu nigdy nie było. Kartunka to zwykło bawełniano chustecka, nie
do stroju. Sie wołało kartunowa chustecka. Tybetki, delinki to sóm ameryckie. Delinka to w poski, ciyniućko, tybetka to w kwiotki. Jesce wielko chustka była kiedy. To były masinowo robióne,
ze strzympkami, jednokolorowo, w zimie sie nosiyło. Wołała sie odziywacka. Śtrykuwanki zaś to
takie, jak narobióne na drutaf (K, 59).

Z wypowiedzi kobiet można dowiedzieć się wielu szczegółów kulinarnych, m.in.
jak nazywają się potrawy, jak się je przyrządza, jak żywiono się dawniej, np.:
Cały tydziyń były gałuski. Jedyn dziyń były targane, co sie zrobi tak, jak na makarón, a potym
tardze sie, ne to móc i pokrajać takóm rzezanke, takóm hrubsóm. Tam skónd jo pochodzym to
my targały. W drugi dziyń były zaś dziadki, a w trzeci były cuchane gałuski, a w sworty dziyń
były gołki i kazdy dziyń były gałuski. Gołki to tyz sie cucho grule, jak na takie cuchane, ale to
jesce nie daje sie mónki, jacy sie ścisko w ściyrce. Wyścisko sie ziymnioki i robi sie takie małe
gołecki i daje sie na wode. Maści sie masłym. To były tyz dobre te gołki, ale dziś juz nie warzyme
gołków (K, 77).

Mężczyźni są dobrze zorientowani w pracach typowo gospodarskich (np. uprawa roli, hodowla zwierząt) oraz w swoich zawodowych zainteresowaniach (np.
budownictwo, hydraulika). Lepiej jest im znane nazewnictwo maszyn i urządzeń
technicznych, narzędzi rolniczych, nazewnictwo z zakresu prac rolniczych, środków
transportu, np.:
Młynek taki był, kamiyń, sypało sie z góry: sur, sur i obracało sie. Był taki kulicek [do obracania], w takim drzewie było zamocówane. Piyrsy kamiyń, a tu był drugi, tako z boku była dzióra,
co mónka wylatuwała. Obracało sie, obracało. Wyzłobióne było, taki kłót. Piyrsy kamiyń był
ułozóny nizy w tym kłócie, a drugi wysy, dzióra zawiyrtano w skale była. Tak sie obracało i roz
kiela cos: sur, sur zbozo, a zeby było miynkse, sie miałkcy mleło, to zawse mama podsusała to
zboze na brutwance, na piecu abo w piekarniku, jak sie chlyb wysadziyło, to tam kładli to zboze,
zeby było suche (M, 72).

Słownictwo, którym operują mieszkańcy, jest zróżnicowane. Występują określenia starsze, gwarowe i nowsze, niegwarowe, np. w zakresie nazw ubiorów: bogańcie – buty, farbanka – spódnica, kabot – płaszcz, odziywać – ubierać, paradzić
się – stroić się, siórc – fartuch, śtrymfle – pończochy, wigón – sukienka, nazw kulinarnych: gałuski – kluski, pałacinki – naleśniki, polywka – rosół, prazyć – smażyć,
rzezanka – makaron, twaroźnik – sernik, warzić – gotować, sprzętu domowego: biglajs – żelazko, lawór – miednica, nokaslik – szafka, sierpina – miska. Nazwa starsza i nowsza mogą występować równolegle w wypowiedzi danej osoby, ale zwykle
ich użycie uwarunkowane jest czynnikiem pokoleniowym. Nazwy starsze dominują
w języku starszych gospodyń i gospodarzy, a nazwy nowsze w języku młodszych
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pokoleń. Warto jednak podkreślić, że stopień znajomości leksyki gwarowej nie jest
jednakowy u kobiet i u mężczyzn. W trakcie rozmów kobiety wykazywały się lepszą
znajomością słów gwarowych. Spostrzeżenie to potwierdzają także wyniki badania ankietowego wśród najmłodszej grupy respondentów – uczniów klas trzecich
gimnazjów spiskich9. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie 186 uczniów
(112 dziewcząt, 74 chłopców). Uczniowie udzielili informacji na temat znaczenia
i używania 30 leksemów należących do gwarowego słownictwa dyferencyjnego.
Wśród całej grupy dziewcząt średnia znajomość słownictwa gwarowego wyniosła 37%, a wśród grupy chłopców 32%. W wypadku większości wyrazów różnice
w odpowiedziach dziewcząt i chłopców nie były duże i wynosiły po kilka punktów.
Większe różnice zaznaczyły się przy wyrazach, które można wiązać ze sferą życia
kobiet lub mężczyzn, np. hartazel ‘łańcuch łączący z przodu dyszel z uprzężą konia’, odziywacka ‘rodzaj dużej chusty noszonej na ramionach przez kobiety w czasie
zimy’, prucki ‘wspólne darcie pierza wykonywane przez kobiety’, skije ‘narty’. Jeśli
chodzi o stopień używania słownictwa gwarowego, zaznaczyła się sytuacja odwrotna niż przy znajomości wyrazów. Według obliczeń chłopcy używają form gwarowych częściej (16%) niż dziewczęta (14%). Różnica nie jest wielka, ale warto przyjrzeć się tym dysproporcjom ze względu na stan słownictwa biernego w tych dwóch
grupach. Mając na uwadze wynik znajomości leksyki gwarowej: dziewczęta 37%
i chłopcy 32%, zauważa się, że w wypadku dziewcząt prawie 2/3 znanych wariantów
gwarowych (23%), a w wypadku chłopców połowa zasobu leksyki gwarowej (16%)
– to słownictwo bierne. Oznacza to, że dziewczęta, mimo lepszej znajomości leksyki
gwarowej niż chłopcy, częściej w swoich wypowiedziach wykorzystują warianty
standardowe.
Na zakończenie trzeba powiedzieć o kilku istotnych uwarunkowaniach przedstawionych różnic w języku kobiet i mężczyzn. Społeczne uczenie się zachowań,
w tym także komunikacyjnych, przebiega od najmłodszych lat. Odmienna socjalizacja dziewcząt i chłopców oraz przekonanie o rolach kobiety i mężczyzny w społeczeństwie, stereotypach na temat ich właściwości, kompetencji i umiejętności
mają odbicie w mowie mieszkańców i mieszkanek wsi. Z tradycyjnego podziału
obowiązków, według którego kobieta zajmuje się domem i wychowaniem dzieci,
a mężczyzna pracą poza domem i zarobkowaniem, wynika fakt, że każda z tych grup
ma większą wiedzę w pewnych dziedzinach, co przejawia się w poziomie znajomości i używania słownictwa. Codzienny kontakt z językiem ogólnym między innymi
przez pracę w mieście (głównie mężczyzn) powoduje zmiany w prymarnym kodzie
mieszkańców, szczególnie w warstwie leksykalnej, a także, w mniejszym stopniu,
w warstwie fonetycznej. Istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie
warstwy gramatycznej i leksykalnej jest także aspekt pokoleniowy. Badania ujawniły duże zróżnicowanie poziomu znajomości i używania słownictwa gwarowego oraz
ogólnego w poszczególnych generacjach mieszkańców i mieszkanek wsi.

9

Szczegółowe wyniki całej ankiety, zob. Grochola-Szczepanek 2008a.
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Man says this, woman that. On differences in speech by male and female
villagers (on the example of Spisz dialect)
Summary
The main presumption in the article is the existence of differentiation in linguistic behavior between
men and women in rural communities. Although not strict or absolute, such differences in speaking
manner nonetheless tend to occur, with one sex showing marked preference for given speech forms
than the other. The differentiation is shown on the example of some selected grammatical and lexical
aspects as observed during set-pattern interviews conducted with men and women of different ages
using Spisz dialect.
Such interviews revealed that men’s utterances tend to be more firm and confident. Women often
showed uncertainty and qualification in speaking. This is expressed in different usage frequency of
indicative, conditional, and interrogative sentences between the two demographic groups. Dialectal
phonetic features are more consistently used by women. Men were observed try to move from dialectal
to general code, often mixing one with the other in their utterances. This observation applies to middle
and older generations. A reverse tendency is discernible in the younger group of respondents. Young
women are far more likely than their male coevals to use general code or many of its components. One
grammatical category used differently with much consistency by men and women respectively is seen
in one of two future tense forms of imperfect verbs. When referring to a future action, a woman will
typically use the infinite construction (bedym robić), while a man will choose the participial construction (bedym oroł). The research has also showed that the knowledge and use of dialect lexicon also
varies between the sexes.
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RÓŻNORODNOŚĆ NAZEWNICZA W CODZIENNYM JĘZYKU
MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH WSI WIELKOPOLSKICH

(NA PRZYKŁADACH KILKU NAZW Z POLA TEMATYCZNEGO
PRACA NA ROLI)
Polszczyzna współczesnej wsi od pewnego już czasu nie przedstawia jednorodnego
systemu językowego. Jeżeli zaś będziemy się przyglądać tylko leksyce, bez trudu
zauważymy jej wielowarstwowość. Obok grupy słownictwa charakteryzującego to
środowisko od dłuższego czasu – mam tu na myśli słownictwo związane z typowymi
dla wsi warunkami życia (i pracy) – coraz częściej pojawia się słownictwo o proweniencji ogólnej albo wypierające elementy tradycyjne, albo też wchodzące z nim we
współzawodnictwo. Z jednej strony można zatem mówić o swoistym wzbogacaniu
„wiejskiej” leksyki, z drugiej zaś o wymuszanych tym procederem przeobrażeniach
struktur zastanych1. Problematyce związanej z szeroko rozumianymi procesami integracji i unifikacji języka mieszkańców wsi z polszczyzną ogólną uwagę poświęca
wielu badaczy, np. Józef Kąś (1994), Halina Kurek (1987, 1990, 2006), Halina Pelcowa (2002), Jerzy Sierociuk (2002, 2005, 2007a, 2007b) i in.
Celem niniejszego opisu jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie: w jakim
stopniu wyżej sygnalizowana sytuacja wpływa na bogactwo i różnorodność zasobu
leksykalnego współczesnego języka mieszkańców wsi. W analizach skoncentruję
się na prześledzeniu możliwości uwzględniania kilku parametrów opisu; w moim
wypadku obserwacje dotyczyć będą:
– poziomu jednej wsi,
– poziomu jednej generacji,
– poziomu jednego użytkownika – idiolektu.
Mówiąc o bogactwie leksykalnym, mam na myśli ogół jednostek funkcjonujących w języku mieszkańców wsi (nie tylko elementy dystynktywne). Samo założe1

O przeobrażeniach w strukturze semantycznej snopka i stogu pisałam w innym artykule (Kobus
2008).
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nie powoduje potrzebę opracowania (w przyszłości) problemu wzajemnych relacji
między elementami wyłącznie pochodzenia gwarowego a zjawiskami różnej proweniencji czy wchodzenia w analogiczne relacje elementów gwarowych z przejmowanymi z języka ogólnego, np. relacje synonimiczne.
W analizach przywołanego tu materiału będę się kierować założeniami przyjętymi
w Pracowni Dialektologicznej UAM, a proponowanymi przez J. Sierociuka (2003).
Aby ustosunkować się do postawionego na wstępie pytania, przeanalizuję materiał
współczesny dotyczący budowy trzech podstawowych narzędzi wykorzystywanych
tradycyjnie do prac polowych. Został on zebrany w ostatnich kilku latach we wsiach:
Adamów (gm. Golina, pow. Konin) – p. II, p. III, p. IV2, Bukówiec Górny (gm. Włoszakowice, pow. Leszno) – p. I, p. II, p. III, Dąbrówka Wlkp. (gm. Zbąszynek, pow.
Świebodzin) – p. II, p. III. W tabelach przedstawiłam nazwy następujących narzędzi
(wraz z nazwami poszczególnych części składowych): ‘ręczne narzędzie do wykopywania ziemniaków’ (tabela 1), ‘ręczne narzędzie do zgarniania zżętego zboża lub
siana, ewentualnie do przewracania wilgotnego siana na łące’ (tabela 2), ‘ręczne
narzędzie do wyrzucania obornika lub podawania snopków itp.’ (tabela 3)3.
Tabela 1. ‘ręczne narzędzie do wykopywania ziemniaków’
Nazwa

Desygnat

2

3

Adamów

Bukówiec G.

Dąbrówka Wlkp.

Ręczne narzędzie do
wykopywania ziemniaków

dziabka [MaZ] || [PuA]
[KuW] [KaP] || [KaE]
graczka [WoS] [LoH]
[MaZ] [PuB] || [KaE]
[OrE]
graka [MaZ] || [PuA]
|| –
haczka – || [PuA] ||
[OrE]
haka [LoH] || – || –
motyka [MaZ] [PuB] ||
[KuW] [KaP] || –

dziabka – || – || [MaM]
[BaK]
haczka [SbW] [SoW]
|| – || [MaM]
hag od pyrów – || –
|| [BaK]
haka [SbW] [SoW]
|| [MaF] [SwS] [SzJ]
[MłP] [ŚlZ] || [BaK]
[MaH] [WoS]
motyka [SoW] || [SzJ] ||
[GuB] [MaH] [WoS]

dziabka [GoS] [GoH]
|| –
haczka [NiŁ] [GoS]
[GoH] || [SeZ]
haka [KuD] [NiŁ]
[DuM] || –
kopaczka [GoS] [GoH]
|| –
motyka [NiŁ] [GoS]
[GoH] || –

Część metalowa
ręcznego narzędzia
do wykopywania
ziemniaków

–

haka – || [MłP] || –

–

Podział pokoleniowy według J. Sierociuka (2003: 133–134): I. ur. przed rokiem 1920, II. ur. w latach
1921–1945, III. ur. w latach 1946–1970, IV. ur. w latach 1971–1995, V. ur. w roku 1996 i później.
Znak || sygnalizuje granicę przedziału pokoleniowego.
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Ostro zakończone
elementy części
metalowej ręcznego
narzędzia do wykopywania ziemniaków

rogi [MaZ] || [KuW] || – zymby [SbW] || [MłP] ||
zemby – || [KaP] ||
[WoS]
[KaE]
zymby [WoS] || [PuA]
|| –

zemby [KuD] [NiŁ] ||
[SeZ]

Część służąca do
trzymania ręcznego
narzędzia do wykopywania ziemniaków

czuonek [WoS] || – || –
renkojeść – || [KaP] ||
[KaE]
trzonek – || [PuA] || –

ronczka – || [SeZ]
rónczka [NiŁ] || –
śtyl [NiŁ] || –
trzonek [KuD] || –

kij [SbW] – || –
sztyl [SbW] || [MłP] || –

Tabela 2. ‘ręczne narzędzie do zgarniania zżętego zboża lub siana, ewentualnie do przewracania wilgotnego siana na łące’
Desygnat

Nazwa
Adamów

Bukówiec G.

Dąbrówka Wlkp.

Ręczne narzędzie do
zgarniania zżętego
zboża lub siana,
ewentualnie do przewracania wilgotnego
siana na łące

grabie [WoS] || [PuA]
[KaP] || [OrE] [KaE]
grabki – || [KaP] || –

grabie [SbW] || [SzJ]
[MłP] [ŚlZ] || [GuB]
[BaK] [MaM] [MaH]
[WoS]

grabie [KuD] [NiŁ]
[GoS] || [SpM] [SeH]
[SeZ]

Część grabiąca grabi

grabie [WoS] || [PuA]
|| –
grabisko [WoS] || – || –

grabisko – || [SzJ] || –

belka [GoS] || [SpM]
grabisko [Nił] [GoS]
|| –

Wyrostki w części
grabiącej grabi

zemby [WoS] || [PuA]
[KaP] || [OrE]

kielce – || – || [MaM]
palce – || [ŚlZ] || –
zemby – || – || [MaM]
zymby [SbW] || [SzJ]
[MłP] [ŚlZ] || [GuB]
[MaH] [WoS]

zemby [KuD] || [SeH]
zymby – || [SpM]

Część służąca do
trzymania grabi

czuonek [WoS] || – || –
sztyl [LoH] || – || –
trzonek – || [PuA] ||
[OrE]

czuonek – || [ŚlZ] || –
grabisko – || [MłP]
[ŚlZ] || [GuB]
oprawisko – || – ||
[WoS]
sztyl – || [SzJ] || [WoS]
[WoM]
śtyl – || [MłP] || –
trzonek – || [SzJ] || –
trzónek – || [ŚlZ] ||
[MaM]

czuónek [GoS] || –
grabisko – || [SeZ]
ronczka [GoS] || –
sztil – || [SpM] [KuJ]
śtyl [KuD] [GoS] ||
[KuJ]
trzonek [GoH] || [KuJ]
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Tabela 3. ‘ręczne narzędzie do wyrzucania obornika’
Desygnat

Nazwa
Adamów

Bukówiec G.

Dąbrówka Wlkp.

Ręczne narzędzie do widły [WoS] || [PuA]
wyrzucania obornika [KaP] || [KaE]

widły [SoW] || [SzJ]
[MłP] [ŚlZ] || [GuB]
[BaK] [MaH]

widły [NiA] [NiŁ]
[GoS] [GoH] || [SpM]
[DuR] [WiW] [GoA]

Część metalowa wi- widły [WoS] || [KaP] ||
deł
[KaE]

widły [SoW] || [SzJ]
[MłP] [ŚlZ] || [MaH]

widły [GoS] || [WiW]

Ostro zakończone
wyrostki części metalowej wideł

kolce – || – || [MaH]
szpikulce – || – || [MaH]
zymby [SoW] || [SzJ]
[MłP] [ŚlZ] || [BaK]

haki [NiA] || –
hoki – || [DuR]
zemby [GoS] || [KuJ]
zymby – || [SpM]
[WiW]

czóneg – ||[ŚlZ] || –
czuonek – || – || [GuB]
czuónek – || – || [GuB]
sztyl [SoW] || [SzJ]
[MłP] || [GuB] [BaK]
[MaH]
śtyl [SoW] || – || –
trzonek – || [SzJ] ||
BaK]

sztil – || [WiW] [KuJ]
sztyl – || [GoA]
śtyl – || [DuR] [WiW]
trzonek [GoH] ||
[WiW]
trzuonek [NiŁ] [GoS]
|| –

pazury – || [KaP] || –
rogi – || [KuW] || –
szpikulce – || [KaP] || –
zemby [WoS] || [PuA]
[KaP] || –
zymby – || [KaP] || –

Część służąca do trzy- czonek [WoS] || – || –
mania wideł
czuonek – || [KaP] ||
[KaE]
drong – || – || [OrE]
kij – || – || [OrE]
renkojeść – || [KaP] || –
sztyl [LoH] || [PuA] ||
[OrE]
trzonek [WoS] || [PuA]
[KuW] || –
trzuonek – || [KaP] || –
uchwyt – || [PuA] || –

Już na pierwszy rzut oka widać, że materiał w tabelach jest mocno zróżnicowany,
znajdujemy wiele nazw tego samego desygnatu w zasobie leksykalnym nie tylko
danej zbiorowości (wsi, generacji), ale i pojedynczego informatora (wiele jest zjawisk z pogranicza leksyki i gramatyki, na przykład haczka – haka, graczka – graka).
Rozpatrzmy jednak bardziej wnikliwie powyższe nazewnictwo.
1. Dziabka, haczka, motyka
Na ‘ręczne narzędzie do wykopywania ziemniaków’ funkcjonują w przywołanych wsiach cztery różne nazwy: dziabka, haczka/haka, motyka (powtarzające się
w trzech miejscowościach) i graczka/graka typowa dla Adamowa, hag do pyrów
pojedyncze poświadczenie z Bukówca G., kopaczka zanotowana w Dąbrówce
Wlkp. Część nazw można znaleźć w słownikach języka polskiego, na przykład motyka (SJPD, SJPSz, PSWP, USJP), kopaczka ‘rodzaj motyki’ (SJPD, SJPSz, PSWP,
USJP), rzadziej dziabka i graczka (PSWP); wariant graca ‘narzędzie do usuwania
chwastów i spulchniania gleby’ w SJPD, SJPSz. W tym miejscu należy zasygnali-
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zować problem związany z nazywaniem i rozpoznawaniem właściwego desygnatu.
Otóż, dziabka, graczka, haczka, motyka wielokrotnie oznaczają dla informatorów
zarówno ‘ręczne narzędzie do wykopywania ziemniaków’, jak i ‘ręczne narzędzie
do usuwania chwastów’, podczas gdy obydwa przedmioty różnią się nie tylko funkcją, ale i budową – pierwsza ma część metalową zwykle o trzech lub czterech zębach, druga – w kształcie prostokąta. Analizy omawianych typów nazw stają się
jeszcze bardziej kłopotliwe, gdy zostaną skonfrontowane z definicjami słowników
ogólnych. I tak, w USJP motyka to ogr. roln. ‘narzędzie ręczne w postaci kawałka
metalowej płytki, niekiedy wyciętej w trzy płaskie zęby, osadzonej na długiej,
drewnianej rączce, służące do spulchniania ziemi, okopywania roślin, niszczenia
chwastów itp.’, np. ‘Kopać kartofle motyką’ [wyróżnienia – J.K.], podobną definicję znajdujemy w SJPSz i PSWP; ten ostatni przywołuje również hasła graczka
i dziabka, w których: graczka – służy do spulchniania ziemi i usuwania chwastów,
dziabka to niewielka motyka, którą można „siekać, plewić, obsypywać”, ale nie wykopywać ziemniaki (choć motyka zdefiniowana w tym słowniku nadaje się do „zbioru roślin okopowych”). O ile sposób definiowania w słownikach ogólnych wynika
m.in. z przymusu wyboru jak najbardziej uniwersalnej definicji spośród wielu zróżnicowanych regionalnie, o tyle trudniej interpretować rozbieżności w języku mieszkańców jednej wsi. Problemem jest zatem podanie nazwy (np. w definicjach części
składowych, zob. tabela 1) desygnatu, która funkcjonuje w sposób wielowymiarowy
– synonimicznie i homonimicznie – różnie w odniesieniu do języka jednego informatora oraz na poziomie wsi, dialektu lub nawet na poziomie ogólnopolskim. Jest to
jednak zagadnienie wymagające głębszych analiz – tu jedynie je sygnalizuję.
Wracając do materiału terenowego: mało zróżnicowane jest nazewnictwo ‘ostro
zakończonych elementów części metalowej’ – są to zazwyczaj zymby/zemby, zwane
też w Adamowie rogami. Cała ‘metalowa część’ rzadko jest nazywana – jak dotąd
dysponuję tylko jednym potwierdzeniem z Bukówca G. i jest to haka (typowe jest
określenie metalowych części roboczych taką samą nazwą, jaka funkcjonuje na całe
narzędzie, por. widły).
Nieco więcej możliwości nazwania jednego desygnatu wykorzystano w wypadku ‘części służącej do trzymania’ owej motyki. Może to być nazwa czuonek/trzonek,
renkojeść, rónczka/ronczka, śtyl/sztyl lub po prostu kij. Dla pokoleń młodszych (p. III,
p. IV) typowe są nazwy z języka ogólnego, czyli trzonek, ronczka, renkojeść, pozostałe warianty nazewnicze uzyskano od osób z generacji I i II.
2. Grabie
W tabeli 2 zebrany został materiał dotyczący ‘ręcznego narzędzia do zgarniania
zżętego zboża lub siana, ewentualnie do przewracania wilgotnego siana na łące’,
czyli znanych powszechnie grabi. Wśród przebadanych osób tylko raz została użyta
nazwa grabki, co w omawianym znaczeniu należy uznać za incydentalne. Grabie
składają się z części grabiącej, zwanej najczęściej grabiskiem, grabiami albo belką;
grabisko (w tym właśnie znaczeniu) można postrzegać jako nazwę starą, jest wymieniana bowiem przez najstarszych informatorów, natomiast dwa pozostałe typy
są nazwami wspólnymi dla mieszkańców odpowiednich wsi.
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Bezpośrednim elementem grabiącym są tkwiące w ‘części grabiącej grabi’ ogólnie znane zymby/zemby – ich wyłączne wystąpienia odnotowano w Adamowie i Dąbrówce Wlkp., natomiast w Bukówcu G. można spotkać też określenia kielce i palce.
I znów największa różnorodność nazewnicza towarzyszy desygnatowi ‘część
służąca do trzymania grabi’. W Adamowie są dwa typy nazw do wyboru, tj. sztyl
i czuonek/trzonek, zaś w pozostałych wsiach aż cztery typy nazw: czuonek/trzónek/
trzonek, grabisko, oprawisko, sztyl/śtyl w Bukówcu G. oraz czuónek/trzonek, grabisko, ronczka, śtyl/sztil w Dąbrówce Wlkp. Najbardziej zróżnicowanym zasobem
nazw dysponuje w tym wypadku p. II i p. III.
W odniesieniu do budowy grabi ciekawostką jest nazwa grabisko. Okazało się
bowiem, że określa ona dwa różne desygnaty, mianowicie część grabi do trzymania
i część grabi, w której są zęby. Trudno tu znaleźć jakąkolwiek prawidłowość tłumaczącą to zjawisko, brak też wyraźnej wskazówki wynikającej z wieku informatorów,
oprócz tego, że grabisko ‘część grabi do trzymania’ występuje w generacji II i III,
zaś grabisko ‘część grabi, w której są zęby’ podaje tylko pokolenie II. W Bukówcu G. można by sądzić, że grabisko jako trzonek grabi jest rodzajem kontaminacji
grabie+oprawisko, jednak to ślad wątpliwy i niedostatecznie potwierdzony. Warto
zaznaczyć, że potencjał słowotwórczy języka danej społeczności jest też w pewnym stopniu pochodną redundancji na poziomie leksykalnym. Obserwowane także
w materiale z miejscowości uwzględnianych przeze mnie nadmierne skoncentrowanie jednostek natury synonimicznej (typu: trzonek, członek, sztyl, oprawisko itp.)
może wymuszać zmianę relacji na poziomie słowotwórczym. Na zjawisko to zwraca
uwagę J. Sierociuk, omawiając nazwy trzonka między innymi grabi i kosy w artykule zatytułowanym O pewnej zależności słowotwórstwa od struktury pola leksykalnosemantycznego (Sierociuk 2009)4.
3. Widły
Z kolei nazwa ‘ręcznego narzędzia do wyrzucania obornika’ nie budzi kontrowersji, jako że jest jedyną funkcjonującą wśród przebadanych respondentów. Podobnie
określenie ‘części metalowej’ to także wyłącznie widły.
Więcej możliwości wyboru przynoszą nazwy ‘ostro zakończonych wyrostków
części metalowej wideł’. Mamy tu od dwóch typów nazw w Dąbrówce Wlkp., przez
4

Autor pisze: „W naszym konkretnym wypadku rzecz dotyczy zmiany semantyki formantu -isko
z ‘trzonek, rękojeść prostego narzędzia’ na ‘ta część prostego narzędzia, którą wykonuje się określoną czynność’. Zmiana ta – moim zdaniem – dokonuje się pod wpływem rozbudowanej struktury
leksykalnej, innymi słowy: pod wpływem zbędnego bogactwa – swoistego naddania leksykalnego –
możliwości wyrażenia zarezerwowanej dla formantu semantyki środkami leksykalnymi” (Sierociuk
2007c: 2) i dalej: „Znamienne jest to, że wskazywane tu zakłócenia semantyczne dotyczą zasadniczo
dwu nazw: kosisko i grabisko. Pojawienie się dominującego typu sztyl doprowadza do osłabienia
wyrazistości semantycznej formantu -isko, któremu zaczyna być w tych nazwach przypisywana
możliwość łączenia się z podstawami czasownikowymi. Mamy tu więc do czynienia z neutralizacją
podstawowego dla naszych rozważań znaczenia ‘trzonek, rękojeść ...’, czego konsekwencją jest inne
postrzeganie genetyczne tychże derywatów; w nowej rzeczywistości odbierane są jako konstrukcje
adwerbalne, zaś stabilizowane znaczenie kategorialne to: ‘ta część prostego narzędzia, która wykonuje ...’ (wskazaną w podstawie czynność)” (Sierociuk 2009: 406–407).

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 126

2010-01-05 15:38:29

Różnorodność nazewnicza w codziennym języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich... 127

trzy w Bukówcu G. i cztery w Adamowie. We wszystkich wsiach powtarza się typ
zymby; prócz tego w Dąbrówce Wlkp. znajdziemy potwierdzenia nazwy hoki/haki,
w Bukówcu G. i Adamowie mogą to być sporadycznie szpikulce; spotkać też można
pojedynczo poświadczone nazwy: kolce w Bukówcu G. i pazury bądź rogi w Adamowie. Nazwy poświadczane jednokrotnie odnotowałam wśród osób z p. III, pozostałe typy nazw są wspólne dla badanych generacji.
Ponownie największą różnorodność można dostrzec w ostatnim wersie tabeli,
wypełnionym nazwami ‘części wideł służącej do trzymania’. I tu, podobnie jak we
wcześniejszych zbiorach określeń desygnatu tego rodzaju, dominuje ogólnopolski
typ trzonek; występuje też nazwa typu sztyl (także we wszystkich miejscowościach);
warto zwrócić uwagę na liczbę wariantów w obydwu rodzajach nazw. Prócz tego
w Adamowie pojedyncze notacje dla wyrazów: drong i kij, renkojeść i uchwyt (p. IV
i p. III).
W ten sposób prezentuje się materiał zawarty w tabelach. Spróbuję teraz odnieść
się do postawionego na wstępie pytania o bogactwo leksykalne współczesnego języka mieszkańców wsi.
Czy na poziomie jednej wsi można mówić o bogactwie leksykalnym? W większości analizowanych desygnatów pojawiały się rozmaite nazwy na ten sam przedmiot; poświadczenia te niekiedy były pojedyncze, innym razem pojawiały się serie
nazewnicze. Liczbowe relacje przedstawiają tabele 4–6 (podano tu wartości orientacyjne):
Tabele 4–6. Potwierdzone typy nazw w danym pokoleniu
Wiersz
tabeli 1
1.
2.
3.
4.

p. II
4
–
2
1

Adamów
p. III
4
–
2
2

p. IV
2
–
1
1

p. I
2
–
1
2

Bukówiec G.
p. II
p. III
2
4
1
–
1
1
1
0

Dąbrówka Wlkp.
p. II
p. III
4
1
–
–
1
1
3
1

Wiersz
tabeli 2
1.
2.
3.
4.

p. II
1
1
1
2

Adamów
p. III
2
1
1
1

p. IV
1
0
1
1

p. I
1
0
1
0

Bukówiec G.
p. II
p. III
1
1
1
0
2
3
3
4

Dąbrówka Wlkp.
p. II
p. III
1
1
2
2
1
1
3
3

Wiersz
tabeli 3
1.
2.
3.
4.

p. II
1
1
1
2

Adamów
p. III
1
1
4
4

p. IV
1
1
0
4

p. I
1
1
1
1

Bukówiec G.
p. II
p. III
1
1
1
1
1
3
2
2

Dąbrówka Wlkp.
p. II
p. III
1
1
1
1
2
2
0
1

Liczby – choć są to wartości orientacyjne – wskazują, że największym zróżnicowaniem odznacza się nazewnictwo ‘ręcznego narzędzia do wykopywania ziem-
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niaków’, ‘ostro zakończone wyrostki metalowej części wideł’ i ‘część służąca do
trzymania’ w omawianych trzech narzędziach. Można zatem powiedzieć, że w odniesieniu do całej wsi mamy podstawę do mówienia o bogactwie i różnorodności
leksykalnej. Również na poziomie jednej generacji odnotowanych zostało wiele wariantów nazewniczych; jak widać w zestawieniach – najwięcej zazwyczaj w pokoleniach II i III, przy czym jest to zakres ograniczony (konkretne desygnaty). Można
zatem przyjąć, że na poziomie generacji bogactwo leksykalne jest zmienne.
Niejako obok zagadnień teoretycznych pojawia się problem natury praktycznej: czy tak różnorodny sposób nazywania przedmiotów (i czynności) codziennego użytku wpływa na jakość kontaktu (zrozumienia się) zróżnicowanych wiekowo mieszkańców współczesnej wsi? Jest to sprawa warta głębszego rozważenia,
choć dotychczasowe obserwacje nie przynoszą zbyt wielu przykładów drastycznego
nieporozumienia. Zasadniczo komunikacja przebiega w ten sposób, że dana społeczność dysponuje trzema warstwami słownictwa: starą, nową i przejściową, która
obejmuje właśnie słownictwo używane na co dzień (najbardziej znane, powszechnie
akceptowane przez ogół badanej społeczności). Do tej grupy słownictwa przenikają
nazwy stare (niezbędne w komunikacji zarówno z punktu widzenia pojedynczego
informatora, jak i większej grupy osób, niekoniecznie zróżnicowanej pod względem
pokoleniowym) i nowe (dopiero wchodzące do zasobu leksykalnego). Z racji tego, że
polska wieś nadal powiela model rodziny wielopokoleniowej, wyrazy, które można
by uznać za stare (tzn. typowe dla najstarszej generacji), są przekazywane najmłodszym pokoleniom wychowywanym przez swoich dziadków. Los tego typu nazw
bywa różny, jedne wchodzą do systemu leksykalnego młodszego pokolenia w postaci niezmienionej, inne ulegają przekształceniom fonetycznym, gramatycznym lub
semantycznym. Zaznaczyć należy, że musi to stanowić przeszkody w komunikacji
(także międzypokoleniowej). Zdarza się jednak, że ciągłość w przekazywaniu nazw
tradycyjnych z jakichś względów zostanie przerwana. Wówczas dochodzi do sytuacji, którą pokazuje poniższy cytat:
Po orce jest jaka czynność? Takie grabienie pola.
DuM: po uorce to uoni włóczóm ... nie ... bronujom ... włóczóm ...
To jest to samo, tak?
DuM: no ... to jest ... bo jak ... wnug jechał z brónami, to jo mówie: gdzie tero jedziesz? ... a on
mó[wi]: na pole ... a jo mówie: włóczyć? ... [wnuk:] dzie babcia? ... [DuM:] włóczyć ... [wnuk:]
nie ... jo jade bronować ... [DuM:] no to jedź ... jo mówie ... tag my sie dogodali ...
Pani wiedziała, a on nie.
DuM: ón zrobiuł uoczy i mówiuł: dzie? ... a jo mówie: włóczydź jedziesz ... [wnuk:] nie ... brónować ... to jedź ... jo mówie ...

Rozważanie na temat zróżnicowania i bogactwa leksykalnego we współczesnym
języku mieszkańców wsi sprowadza się do następującej konstatacji: na bogactwo
leksykalne wsi składa się całość słownictwa obecnego w języku poszczególnych jej
mieszkańców. Różnorodność ta wynika z uwzględniania nie tylko jednostek dyferencyjnych w stosunku do języka ogólnego, ale także nazw współcześnie używanych
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przez wszystkich naszych respondentów (opis faktycznego stanu polszczyzny wiejskiej). Zestawienia rozmaitych określeń tego samego desygnatu pozwalają śledzić
procesy zmian w jego nazywaniu (jedne nazwy są w użyciu czynnym, inne wchodzą
do zasobu słownictwa biernego), wyraźnie też rysuje się podział na warstwę nazw
starych (tradycyjnych) i nowych (Kobus 2007a, 2007b; Perkowska 2007). Ta – pozwalająca mówić o bogactwie leksykalnym – różnorodność nazewnicza może jednak (w skrajnych wypadkach) prowadzić do trudności komunikacyjnych.
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Informatorzy
Adamów (gm. Golina, pow. Konin):
pokolenie II:
[WoS] – kobieta, ur. 1926 r.
[LoH] – kobieta, ur. 1933 r.
[MaZ] – kobieta, ur. 1941 r.
[PuB] – mężczyzna, ur. 1942 r.
pokolenie III:
[PuA] – kobieta, ur. 1947 r.
[KuW] – mężczyzna, ur. 1952 r.
[KaP] – mężczyzna, ur. 1960 r.
pokolenie IV:
[OrE] – kobieta, ur. 1972 r.
[KaE] – kobieta, ur. 1974 r.
Bukówiec Górny (gm. Włoszakowice, pow. Leszno):
pokolenie I:
[SbW] – kobieta, ur. 1917 r.
[SoW] – kobieta, ur. 1920 r.
pokolenie II:
[MaF] – mężczyzna, ur. 1922 r.
[SwS] – kobieta, ur. 1922 r.
[SzJ] – mężczyzna, ur. 1925 r.
[MłP] – kobieta, ur. 1929 r.
[ŚlZ] – kobieta, ur. 1934 r.
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pokolenie III:
[GuB] – mężczyzna, ur. 1946 r.
[BaK] – kobieta, ur. 1947 r.
[MaM] – kobieta, ur. 1948 r.
[MaH] – mężczyzna, ur. 1955 r.
[WoS] – mężczyzna, ur. 1959 r.
Dąbrówka Wielkopolska (gm. Zbąszynek, pow. Świebodzin):
pokolenie II:
[NiA] – kobieta, ur. 1924 r.
[KuD] – kobieta, ur. 1928 r.
[NiŁ] – kobieta, ur. 1929 r.
[DuM] – kobieta, ur. 1929 r.
[GoS] – mężczyzna, ur. 1939 r.
[GoH] – kobieta, ur. 1943 r.
pokolenie III:
[SpM] – kobieta, ur. 1946 r.
[DuR] – kobieta, ur. 1955 r.
[WiW] – mężczyzna, ur. 1955 r.
[SeH] – kobieta, ur. 1956 r.
[KuJ] – mężczyzna, ur. 1961 r.
[SeZ] – mężczyzna, ur. 1962 r.
[GoA] – mężczyzn, ur. 1966 r.

Naming variety in everyday life in selected Greater Poland villages
(on the example of several names relating to farm work)
Summary
The issue address in the article is lexical richness. An analysis was made of lexical material from three
Greater Poland villages: Adamów, Bukówiec Górny, and Dąbrówka Wielkopolska, and concerned the
names of three simple farm tools: hoe, rake, and fork. Lexical richness is visible in their naming variety.
Consideration is given to chronological stratification in names and to their belonging to active or passive vocabulary of informants of different generations. Also considered is communicative performance
with reference to naming variety in everyday speech of inhabitants of the villages under study.
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AGATA KWAŚNICKA-JANOWICZ
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
KRAKÓW

STAN ZACHOWANIA GWARY Z PERSPEKTYWY 80 LAT
(NA PRZYKŁADZIE GWARY Z POGRANICZA WSCHODNIEGO)
Przyczynkiem do napisania tego artykułu stały się trzy teksty opublikowane w Wyborze tekstów gwarowych Kazimierza Nitscha1, zapisane w 1928 r. we wsi Huta
Brzuska w powiecie przemyskim. Wieś leży 30 kilometrów na południowy zachód
od Przemyśla, dialektalnie przynależąc, zgodnie z podziałami K. Nitscha, do części podgórskiej późniejszej Małopolski Wschodniej. Zespół ten opisywany jest jako
dialekt niemazurzący, bez przejścia wygłosowego -x > -k, w południowej części
udźwięczniający. Jako charakterystyczne cechy podaje się tu ogólnopolski stan nosówek w części południowej z częstszym ich brakiem na północy, brak å oraz liczne
wpływy ruskie (Nitsch 1960: 25). Opisując ten zespół jako pogranicze wschodnie
nowsze, Stanisław Urbańczyk (1972: 89) mówi o zwężeniu (redukcji) nieakcentowanych samogłosek o, e oraz zaniku å jako wyniku wpływu sąsiednich gwar ukraińskich i takiegoż starszego podłoża. Huta Brzuska jest mi znana jako wieś leżąca
w mojej rodzinnej okolicy, także bezpośrednio z prowadzonych tam w latach 2000–
–2002 badań terenowych, w trakcie których zbierałam materiały do pracy doktorskiej na temat związków leksykalnych polsko-ukraińskich w słownictwie obrzędowości weselnej gwar pogranicza wschodniego (Kwaśnicka 2005). Omawiając stan
badań gwar tamtego terenu, sygnalizowałam niedostatek opracowań dialektologicznych, także oryginalnych tekstów, które służyć by mogły za podstawę opracowań.
Próbą uzupełnienia tej luki był opublikowany przeze mnie w trzecim tomie Studiów
dialektologicznych tekst na temat wybranych aspektów fonetyki i fleksji gwar okolic Przemyśla (Kwaśnicka 2006). Analiza została tu oparta na dostępnych opracowaniach polszczyzny gwarowej tamtych terenów, uzupełniona zaś spostrzeżeniami
na temat najważniejszych cech gwarowych języka mieszkańców wsi pogranicza
wschodniego, zebranymi podczas prac terenowych. Sygnalizowany już wtedy historyczny charakter zamieszczonych w Wyborze K. Nitscha tekstów z Huty Brzuski
wzbudził moje zainteresowanie stanem zachowania gwary, archaicznością i stabili1

Są to teksty o numerach 143, 144 i 145 zapisane przez Mosze Altbauera.
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zacją określonych cech, przy cofaniu się innych, a także kierunkiem ewolucji gwary
nowszego pogranicza wschodniego.
Cechy gwarowe odnotowane w pochodzących sprzed 80 lat tekstach z Huty
Brzuski pozwalają stwierdzić, że była to gwara niemazurząca (formy: szanowali,
żył, czwarte), takie też cechy możemy stwierdzić współcześnie. Odróżnianie szeregów spółgłosek szumiących od syczących uznaje się za zjawisko typowe dla gwar
polskich przeniesionych z terenów etnicznych na językowy substrat ukraiński (Hrabec 1955: 43). Podkreśla to istnienie wschodniej granicy mazurzenia na Rzeszowszczyźnie, łączącej się geograficznie z dawną granicą między historycznymi województwami: krakowskim, sandomierskim i ruskim (Karaś 1969: 358).
Również realizacje samogłosek nosowych w tekstach z Huty Brzuski są zgodne
z ich stanem współczesnym, a zarazem normą polszczyzny ogólnej. Nosówka przednia ma barwę e, nosówka tylna barwę o. Stwierdzone w tekstach realizacje nosówek w śródgłosie przed spółgłoskami zwartymi wskazują na ich wymowę rozłożoną
(ustompiuł, pionta, kśonc, kśendza, śfientymi), przy ich odnosowieniu w wygłosie
(bede, śe, babe) w wygłosie spotykana jest też wymowa rozłożona nosówki tylnej
(jom, złapiom). Ze względu na brak przykładów w tekstach nie została stwierdzona
realizacja nosówek w śródgłosie przed spółgłoskami szczelinowymi. Dziś w tej pozycji gwary tego terenu utrzymują stan ogólnopolski, czyli wymowę synchroniczną
(mąż, wiązać, mięso, kęs) lub spotyka się w tej pozycji wymowę dyftongiczną z elementem niesylabicznym u, stąd formy mieusne, ćeuszkie, meuszczyzny.
Dyskusyjnie przedstawia się odnotowana w historycznych tekstach z Huty wymowa połączeń międzywyrazowych przed nagłosem sonornym lub samogłoskowym.
Zanotowane tu realizacje wskazywałyby na jej ubezdźwięczniający charakter (na 16
odnotowanych pozycji wszystkie reprezentują bezdźwięczną realizację spółgłoski
w wygłosie: ich ńe, tak jak, jes na, noc i, jakbyś mi, ksonc ji muvi), przy czym gdyby
nawet przyjąć przeoczenie problemu przez badacza lub jego niekonsekwencję, trudno byłoby wytłumaczyć zapis jusz i ńe, asz na, czyli celowo oznaczone w zapisie
ubezdźwięcznienie spółgłoski w wygłosie wyrazu. Sprawa jest o tyle interesująca,
że badana gwara leży dziś na obszarze objętym udźwięczniającą fonetyką międzywyrazową, gdzie dźwięcznie realizowana jest spółgłoska nie tylko w pozycji przed
ruchomymi końcówkami czasu przeszłego (tługem, ńuzem), ale też przed nagłosem
sonornym i samogłoskowym. Współcześnie dźwięczne realizacje w tych pozycjach
tłumaczone są albo wpływem udźwięczniającej fonetyki międzywyrazowej panującej w Małopolsce, albo wpływem gwar i języka ukraińskiego, który zachowuje
etymologiczną dźwięczność spółgłoski niezależnie od nagłosu następnego wyrazu
(Czyżewski 1994: 265).
Interesująco przedstawia się stan samogłosek pochylonych w omawianych tekstach gwarowych. Przy odnotowanej obecności kontynuanta e długiego w postaci ė
lub i|y (typ kobėta || kubita), poświadczonej w gwarze Huty Brzuski również współcześnie, zaskakująco przedstawia się tu stan kontynuanta a długiego. W tekście
sprzed 80 lat pojawia się jego realizacja w postaci å, której współcześnie już się
nie notuje. Wydaje się, że wymowa a długiego jako å nie miała tu wartości fonologicznej i wykazywała już wtedy charakter recesywny, na co wskazują fakultatywne
jej realizacje w tekście (chćåł, śedźåł, chćåłem, fståł, kazåł ale zdybał, ja, pov’ada,
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pyta). Sprawa jest o tyle ciekawa, że współcześnie gwary tego terenu nie znają a pochylonego (wschodnia granica wymowy z ā > å przebiega na linii Sanok – Łańcut –
Leżajsk [por. Karaś 1969: 359]), zaś historycznie (jako powstałe w wyniku kolonizacji terenów pierwotnie niepolskich) zatraciły je w swoim systemie, ponieważ gwary
i język ukraiński nie znały opozycji samogłoska jasna : samogłoska pochylona. Stąd
też przyjmuje się, że pod wpływem języka Kresów wymowa z a jasnym wpłynęła
na kształt wokalizmu polszczyzny ogólnej. Wydaje się więc, że odnotowana tu jeszcze wymowa dawnego ā jako å zgodna z historyczną normą polszczyzny ogólnej
i stanem gwar rdzennie małopolskich może świadczyć o istniejących w przeszłości
związkach omawianej gwary z małopolskim podłożem językowym.
Recesywny i niefonologiczny charakter wymowy a długiego jako å potwierdzają
zachowane w tekście przykłady staropolskiej końcówki B. l. poj. zaimków i liczebników rodzaju żeńskiego, odnotowywane w badanej gwarze również współcześnie.
Końcówka ta historycznie uzależniona była od postaci M. l. poj. W rzeczownikach
zakończonych na a długie, następnie -å oraz -i przybierała postać -ą, w zakończonych na a krótkie, następnie jasne, przybierała postać -ę (por. Kucała 1977). Odnotowane w tekście formy typu na druge noc, na trzecie noc, na czwarte noc, bili się bes
te babe z końcówką B. -ę wskazywałyby na obecny w M. kontynuant a krótkiego
(a jasne), powstały tu w wyniku zniesienia opozycji samogłoska jasna : samogłoska
pochylona. Brak zróżnicowania form mianownikowych (ujednolicone a jasne), stanowiący efekt zaniku å wspierał tu wyrównania końcówki B. do -ę. W gwarach różnicujących a jasne i a pochylone utrzymuje się na ogół -ą w B. rzeczowników z -å
w M. (Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1981: 290). Archaiczna postać
B. pozostaje tu cechą zachowaną dzięki skrzyżowaniu wpływów języka ukraińskiego, nieznającego opozycji samogłoska jasna : samogłoska pochylona, ze znanymi
historycznej polszczyźnie rodzimymi tendencjami fleksyjnymi.
Tezę o znacznym wpływie historycznej normy polskiego języka ogólnego na
kształt języka mieszkańców pogranicza wschodniego mogą także potwierdzić zachowane w tekstach z Huty archaiczne cechy morfologiczne znane językowi staropolskiemu, obecne również współcześnie w rdzennie polskich gwarach.
Za taką archaiczną cechę możemy uznać odnotowaną w tekście postać M. = B.
liczby podwójnej rodzaju męskoosobowego liczebnika dwa (było dwa braci). Prasłowiańska odmiana tego liczebnika przyjmowała końcówki liczby podwójnej, a M.
i B. także dla rodzaju męskoosobowego miał postać dwa do XVI w. (typ dwa chłopi),
utrzymując się w coraz węższym zakresie do wieku XIX. W miejsce ograniczonego
do połączeń z rzeczownikiem nieosobowym dwa wszedł w XVI w. nowotwór dwaj,
który wyparł w XIX w. formę dwa. Obok dwaj od połowy XVII w. zaczyna występować w funkcji M. i B. rodzaju męskoosobowego forma D. dwu < *dъvoju, od XVI w.
pojawiają się tu już jednak nowotwory dwuch, dwóch urobione na wzór trzech i czterech oraz Ms. rzeczownikowego na -och (Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1981: 338–339). Wykształcenie się nowej formy liczebnika kształtowane było
w historycznej polszczyźnie przez zmiany w obrębie krystalizującego się rodzaju
gramatycznego. Forma B. dwa odnotowana w tekście z Huty odzwierciedla stan
przed wykształceniem się w polszczyźnie rodzaju męskoosobowego, kiedy zarówno
dla rzeczowników męskich osobowych, jak i dla nieosobowych istniała jedna forma
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B. dwa. Sytuacja ta jest o tyle istotna dla rozważań o stanie zachowania tej gwary,
że proces różnicowania form liczebnikowych krzyżuje się tu ze znanym gwarom pogranicza wschodniego brakiem wyrażania kategorii męskoosobowej, występującym
tu w wyniku oddziaływania sąsiednich gwar ukraińskich, które nie wyrażają rodzaju
męskoosobowego.
Wydaje się, że w związku z tendencjami do ujednolicania wzoru odmiany liczebników, być może także w połączeniu z wahaniami w użyciu kategorii męskoosobowej
pozostają notowane tu współcześnie formy M. = D. = B. = Ms. rodzaju męskoosobowego tego liczebnika o postaci dwech (my byli || były we dwech, przyszło dwech
chłopów). Poszukując motywacji dla tych nieznanych historycznej polszczyźnie
form, odnotowanych poza gwarami okolic Przemyśla jedynie w okolicach Sanoka
i Krosna (SGP), a także na Sądecczyźnie, możemy przyjąć jako bezpośredni wpływ
historyczne formy D. liczebników trzy i cztery. Staropolskie formy D. trzy, cztyr pod
wpływem deklinacji zaimkowej i wprowadzeniu tu końcówki -ech przybierają postać trzech, czterech (Długosz-Kurczabowa 2001: 252), a od XVII w. zaczynają być
używane w funkcji M., stanowiąc wyraźny wykładnik męskoosobowości (trzech,
czterech chłopów)2. Jednocześnie wprowadzone tu zróżnicowanie form B., który dla
męskoosobowych jest równy D. (D. = B. trzech chłopów), dla pozostałych M. (trzy
wozy, kobiety) ostatecznie krystalizuje podział na kategorie rodzaju form liczebnikowych. Stąd jasno określona opozycja form rzeczowych M. – trzy wozy do form męskoosobowych – trzech chłopów może stanowić punkt odniesienia dla gwarowych
form dwech jako, po pierwsze, próby ujednolicenia paradygmatu męskoosobowego
liczebników dwa, trzy i cztery, o czym przekonują odnotowane tu także formy C.
dwem i N. dwema. Forma N. jest jednocześnie nawiązaniem do stanu staropolskiego,
który sprzyjał tendencjom unifikacyjnym (stp. celownik równy narzędnikowi dwiema), ponieważ od przełomu XVI/XVII w. na wzór dwiema ukształtowały się formy
trzema i czterema. Odnotowana dziś postać C. dwem wyrównała swą postać do form
trzem i czterem. Być może także krzyżujący się paradygmat liczebników dwa, trzy
i cztery sprawił, że forma dwech na wzór trzech stała się także bardziej konkurencyjnym przez swą wyrazistość (niż w języku ogólnym) sposobem wyodrębnienia
kategorii męskoosobowej3.
Śladem pozostałości po zamierającej kategorii liczby podwójnej w omawianej
gwarze jest także odnotowana tu forma 1 os. l. mn. pójdziema, powstała z konta2

3

Staropolskie mianownikowe formy trze, cztyrze ograniczone były już w staropolszczyźnie do rzeczowników męskoosobowych (trze mężowie). Z formy trzē (z długim ē) rozwinął się w XV w. w nowotwór trzej dla rodzaju męskoosobowego, stanowiąc wzór dla czterej także dwaj (Rospond 2005:
164).
W gwarach pogranicza wschodniego z tendencjami do neutralizacji rodzaju męskoosobowego zlewają się liczebnikowe formy rzeczowe i męskoosobowe: M. dwa wozy, dwa chłopy (w języku ogólnym dwa wozy ale dwaj chłopi, dwóch chłopów), ale D. dwóch wozów i dwóch chłopów, czyli jedna
forma dwóch dla rzeczowych i męskoosobowych. Ujednolicony D. z formą dwóch (historycznie
przejętą zresztą do M. z D. właśnie) może rodzić u użytkowników gwary odczucie zunifikowanej
rodzajowo (czyli rzeczowej) formy tego liczebnika. Stąd gwarowa forma dwech na podobieństwo
M. trzech byłaby hiperpoprawną postacią tego liczebnika, powstałą jako wynik ucieczki przed pozorną neutralizacją kategorii męskoosobowości w formie dwóch.
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minacji dualnej końcówki -va z końcówką liczby mnogiej -my. Końcówka ta ma
dziś charakter ogólnogwarowy i notowana jest w większości zespołów dialektalnych
(znana jest głównie gwarom śląsko-wielkopolskim, notuje się ją również w pasie
wschodnim gwar dialektu mazowieckiego, także w południowo-wschodniej części
dialektu małopolskiego [por. Dejna 1993, m. 68D]).
Wśród omówionych tu cech powstałych ze skrzyżowania historycznych tendencji
polskich ze zgodnymi i wzmacniającymi je wpływami ukraińskimi, należy wymienić trudne do ustalenia w swej genezie realizacje z ł przedniojęzykowo-zębowym.
Realizacje te, utrzymujące się tu również współcześnie, choć tylko u osób ze starszego pokolenia, mogą stanowić polski archaizm fonetyczny podtrzymywany przez
identycznie artykułowaną głoskę w języku ukraińskim (por. Kurzowa 1997: 129).
Kontakt z etnicznie ruskim podłożem pozostawił także odnotowane w tekstach
z Huty Brzuski ślady cech pozostających pod bezpośrednim wpływem gwar i języka
ukraińskiego, nieznanych językowi i gwarom języka polskiego. W porównaniu ze
stanem współczesnym w tekstach z 1928 r. jest ich zaskakująco niewiele.
Za wpływ ukraiński w fonetyce tej gwary, obecny także współcześnie, należy
uznać wzmacnianie nagłosowych samogłosek o, u protetycznym v, stąd formy vun,
vuni, vusych, vumar pozostające pod wpływem potwierdzonej w atlasach ukraińskich
mocno i regularnie występującej protezy v- w nagłosie wyrazów z o oraz rdzennym
u (vun, vucho, vulica). Tu również odnotowujemy sporadycznie spotykaną na Kresach Wschodnich protezę v w nagłosie formacji prefiksalnych (vumar, vusych) (por.
Grabka 1996: 155).
Za zgodne z ukraińską fonetyką można także uznać realizacje form 3 os. l. poj.
czasu przeszłego rodzaju męskiego czasowników: poszoł, przyszoł, wyszoł, w których uproszczeniu ulega ps. grupa *dl. Możliwa do przyjęcia jest hipoteza, że formy
te powstały w wyniku procesów wyrównawczych do form czasu przeszłego rodzaju
żeńskiego (szł-a). Wydaje się jednak, że wprowadzenie ł oraz ukraińska fonetyka są
wynikiem interferencji gwar ukraińskich, która prowadzić może do uproszczenia tej
grupy także w innych leksemach (było [bydło], mokrało [mokradło]) (Czyżewski
1995: 169). Na wzór ukraiński tworzona jest też forma czasu teraźniejszego czasownika być – ty je.
W słabym stopniu reprezentowane jest w tekście zjawisko najbardziej dziś charakterystyczne dla gwar tego terenu – redukcja samogłosek nieakcentowanych o, e.
Poświadczone formy: kubita, kołu, chałupė, poleńė, bedźė śė stanowią nieliczne realizacje wobec literackich kobėta, kośćoła, pov’ada, ńe, robil’i, gospodaroval’i, czego, otforzył, procesowali, no, w których współcześnie nieakcentowane samogłoski
podlegają regularnemu ścieśnieniu o do u oraz e do i/y.
Brak również w tekście poświadczenia wahań w użyciu spółgłosek szeregu sz |
ś | s, związanego z interferencją gwar ukraińskich, której rezultaty w zakresie omawianego zjawiska możemy obserwować dziś w badanej gwarze w realizacjach szlub,
vlezli czy zaniesli zgodnie z ukraińską tendencją do twardej wymowy spółgłosek.
W badanych tekstach formy te realizowane są zgodnie z polską fonetyką, nie wykazując wahań w obrębie omówionych szeregów spółgłosek (ślub, vleźli, zanieśli). Nie
odnotowujemy również analitycznych form czasu przeszłego czasowników, tak charakterystycznych dla omawianej gwary współcześnie. Konstrukcje notowane dziś,
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typu ja chciał, jak ty by mi zapłacił, czyli z zanikiem końcówek osobowych, ale przy
stałym użyciu zaimków w tekście, mają postać chciałem, jakbyś mi zapłacił zgodnie
z normą polszczyzny ogólnej. Brak również sygnałów miękkiej realizacji spółgłoski l’ (typ l’as, l’udzi – tu także możliwość polskiego archaizmu fonetycznego skrzyżowanego z fonetyką gwar ukraińskich) oraz utrzymania dźwięcznej realizacji fonemu χ, znanych dziś jeszcze starszemu pokoleniu użytkowników omawianej gwary.
Analizowany, historyczny już dziś tekst z 1928 r. wskazuje też na wiele cech
wspólnych z polskim językiem ogólnym (lub jego odmianą regionalną), które możemy uznać za wypadkową rodzimych tendencji ogólnych oraz krzyżujących się tu
wpływów gwar i języka ukraińskiego. Za ich wynik możemy przyjąć brak mazurzenia, recesywny charakter wymowy a długiego jako å, której współcześnie już się
nie notuje (występuje tylko a jasne), formy B. l. poj. zaimków i liczebników rodzaju
żeńskiego oraz archaiczne formy liczby podwójnej liczebnika dwa, jak również ich
formy rzeczowe pozostające w związku z tendencją do neutralizacji kategorii męskoosobowej. Zgodność wzajemnie wspierających się tendencji utrudnia wręcz czasami ustalenie genezy zjawiska, bowiem zachowawczy charakter gwar pogranicza
wschodniego wpływa na zachowanie tu wielu cech znanych historycznej polszczyźnie, zwłaszcza gdy cecha ta ma wsparcie w systemie języka ukraińskiego (np. realizacja ł przedniojęzykowo-zębowego, miękkie l’). Wiele cech ma tu swą polską
genezę, tak jak odnotowana końcówka 1 os. l. mn. pójdziema rejestrowana także
w polskich gwarach chłopskich na Ukrainie (Rieger 2002: 97). Wymieniając ją jako
jedną z cech gwar ludowych dialektu południowokresowego, Zofia Kurzowa pisze:
Notowane są (tu) właściwości charakteryzujące wiele dialektów polskich lub ogólnogwarowe
jak końcówki -ma, -ta, typ vźon, vźena , formy do dom, doma, tamoj oraz bes ‘przez’ (Kurzowa
1996: 120).

Ten mieszany źródłowo charakter cech gwarowych obecnych w języku mieszkańców wsi pogranicza wschodniego będący wynikiem genezy tych gwar, decyduje także o odmiennym niż gwary rdzennie małopolskie zestawie cech językowych,
którymi może być opisany. Powstałe w wyniku trwającej od XV do XVIII w. kolonizacji etnicznie ruskich terenów przez ludność pochodzącą głównie z Małopolski
i Mazowsza gwary te zachowały wiele cech archaicznych. Odcięcie od rodzimego
podłoża sprawiło też, że gwary te, rozwijając się w izolacji od normy polszczyzny
ogólnej, za swój wzorzec przyjęły jej regionalną odmianę – dialekt południowokresowy, zachowujący dążność do polskich literackich norm językowych. W otoczeniu języka i gwar ukraińskich, zachowując polskie systemowe cechy morfologiczne
i składniowe, polszczyzna ta przejmowała jednak wiele aktualnych fonetycznych
cech ogólnoruskich. Stąd ich obecność w języku ludności wiejskiej uznającej tę odmianę za normę ogólną języka.
Rejestr cech gwarowych odnotowany w tekstach z 1928 r. znajduje potwierdzenie w stanie współczesnym gwary. Bezpośrednio kontynuuje ona większość odnotowanych cech gwarowych za wyjątkiem realizacji å (tylko a jasne) i dziś już
udźwięczniającej fonetyki międzywyrazowej zgodnej z tendencją południowopolską oraz fonetyką języka i gwar ukraińskich. To, co uderza w tekście sprzed 80 lat,
to słabe nasycenie języka mieszkańców Huty elementami ruskimi przy zachowaniu
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wielu archaicznych cech polszczyzny ogólnej. Wiele z nich stanowi nawiązanie do
stanu staropolskiego, wiele także przetrwało tu dzięki zgodnym tendencjom języka
i gwar ukraińskich. Potwierdza się formułowana przez badaczy teza o ewoluowaniu gwar pogranicza wschodniego (gwar kresowych) w kierunku norm polszczyzny
ogólnej (dialektu południowokresowego). Przy wpływie tendencji fonetycznych języka ukraińskiego utrzymują się tu wciąż cechy, które możemy uznać za zgodne
z normą języka staropolskiego lub zbliżone do kierunków rozwojowych polszczyzny
ogólnej. Podświadomie przejmowane cechy ruskie głównie z poziomu fonetycznego
sprawiły jednak, że współcześnie gwary te, mimo wielu nawiązań do polszczyzny
ogólnej, wykazują większą niż dawniej liczbę właściwości, które możemy uznać
za interferencję języka i gwar ukraińskich. Za jej wpływ uznamy silniejszą obecnie
redukcję samogłosek nieakcentowanych, wahania w obrębie szeregów sz | ś | s, zachowany u starszego pokolenia dźwięczny fonem χ oraz analityczne formy czasu
przeszłego. Nasilający się z biegiem czasu wpływ języka ukraińskiego nie zmienił jednak głównej tendencji rozwojowej gwary pogranicza wschodniego, którą jest
jednak − mimo podświadomego nasycania języka coraz większą liczbą ukraińskich
cech fonetycznych − dążność do norm polskiego języka ogólnego.
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The status of dialect eighty years later
(on the example of eastern frontier dialect)
Summary
The article discusses the linguistic properties of the dialect of Poland’s present-day eastern frontier
in comparing the status recorded in a dialectal text from 1928 with the dialect’s contemporary state
of preservation. An analysis was made which showed strong links of the dialect in question with the
historical Polish language and the statuses of Polish heartland dialects. The small recorded number of
features influenced by the Ukrainian language and dialects has increased over the half-century. Still, it
has not affected the main developmental trend of the eastern frontier dialect, which is leaning toward
standard Polish.
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Z DZIEDZICTWA BIBLIJNEGO W GWARACH POLSKICH
– GNIAZDA ABRAHAM (ABRAM) I OKO (OCZKO)
Użyte w tytule niniejszego artykułu określenie dziedzictwo biblijne odnosi się do
leksemów i frazemów – mówiąc najprościej – pochodzących z Biblii. Obszar badawczy obejmuje gwary polskie. Słowem, chodzi tu o biblizmy gwarowe. W literaturze językoznawczej istnieje kilka definicji biblizmu1. Za najbardziej precyzyjną,
wyrosłą z konfrontacji z całością materiału zebranego na obszarze języka literackiego, uznaję definicję Jana Godynia, zamieszczoną w części wstępnej do jego opracowania leksykograficznego pt. „Od Adama i Ewy zaczynać”. Mały słownik biblizmów
języka polskiego – dodam – jedynej językoznawczej publikacji poświęconej opisowi
całości polskiego dziedzictwa biblijnego2:
[...] wyrazy (36) oraz wyrażenia, zwroty i frazy (ok. 330), czyli utarte, stałe związki wyrazowe,
zwane związkami frazeologicznymi (frazeologizmami) [...] które [...] pochodzą z języka polskich przekładów Biblii lub pojawiły się w polskim języku ogólnym (literackim) pod wpływem
treści Biblii i służą do nazywania realiów pozabiblijnych (Godyń 2006: 19).

Badacz dopowiada, że w swoim słowniku zamieszcza „wyłącznie te wyrazy i frazeologizmy pochodzenia biblijnego, które zostały przejęte przez język ogólny i stały
się częścią jego słownictwa” (Godyń 2006: 21)
Dziedzictwo biblijne w gwarach polskich nie jest gruntownie zbadane3. Autor
wymienianego wyżej słownika zamieszcza w jego wstępnej części taką oto uwagę:
1

2

3

Zawarte są one w następujących pracach (wymieniam chronologicznie): Bajerowa (1988), Długosz-Kurczabowa (1994), Chlebda (1998), EJP (s. 35–36, hasło autorstwa Walerego Pisarka; w wyd. I
[1978] i w wyd. II [1994] tej encyklopedii brak hasła biblizm). Osobno jako kompendium niejęzykoznawcze należałoby wymienić STL (s. 66, hasło autorstwa Janusza Sławińskiego).
Istnieje wprawdzie leksykon Anny Marii Komornickiej (1994), nie ma on jednakże charakteru ściśle językoznawczego, o czym pisze sam J. Godyń (2006: 20−21) w uwagach wstępnych do swego
słownika. Nie sposób nie przywołać w tym miejscu także jedynej monografii poświęconej polskiej
frazeologii biblijnej: Frazeologia biblijna w języku polskim, której autorem jest Stanisław Koziara
(2001). Będę się do niej wielokrotnie odwoływał w niniejszym artykule.
Stan badań w zakresie relacji gwar wobec religii (w tym wobec dziedzictwa biblijnego) referuje
w przeglądowym artykule Anna Krawczyk-Tyrpa (1998).

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 141

2010-01-05 15:38:30

142

Emil Popławski
Wiele biblizmów, często nieznanych językowi literackiemu, występuje w gwarach ludowych,
np. na Śląsku Cieszyńskim: Ni ma Jadamowi samociónż, dy z Jewkóm cióngnie – w znaczeniu
‘łatwiej żyć we dwoje niż samemu’; Poszoł na łono Abrahama ‘umarł’; Już uwidzioł Abrahama
‘przekroczył 50 lat życia’; w Małopolsce: Od Anása – do Kajfása, od Kajfása – do Judása, od
Judása – do piekła (wariant znanego w polszczyźnie ogólnej zwrotu chodzić od Annasza do
Kajfasza); Bez woli Bozy nikomu ani włos z głowy nie spadnie ‘nikomu nie grozi żadne niebezpieczeństwo’; na Kaszubach: Bic są w piersë ‘okazywać skruchę; przyznać się do winy’; Chto
sieje wiater, zbierô burzę (przysłowie) itd. (Godyń 2006: 10–11).

Niniejszy artykuł ma stanowić przyczynek do odkrywania biblizmów gwarowych.
Podstawę materiałową podjętej pracy stanowią ekscerpty z SGP – redagowanego
i wydawanego w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie4 – oraz z jego kartoteki (liczącej około 2 400 000 fiszek)5.
Analizowany materiał gwarowy pochodzi z terenu całego kraju. Wyjaśnienia wymaga tu sprawa kaszubszczyzny. Obecny język kaszubski6 był powszechnie traktowany w językoznawstwie jako jeden z pięciu głównych dialektów (obszarów dialektalnych) polskich. W prowadzonym tu opisie podtrzymuję ten punkt widzenia.
Sposób i zasady lokalizowania materiału językowego (tak w sensie geograficznym, jak i w odniesieniu do źródeł drukowanych) przejąłem z przywołanego SGP7.
Artykuł jest częścią planowanej dłuższej pracy na temat językowego dziedzictwa
biblijnego w gwarach polskich. Przedstawiam w nim dwa wybrane zbiory dialektalnych jednostek leksykalnych (leksemów i frazemów), które nazywam gniazdami. Są
to – gniazdo Abraham (Abram) i gniazdo Oko (Oczko). Koncepcja wyodrębniania
tych gniazd polega na obraniu za nagłówek danego gniazda wyrazu, który trafił do
języka polskiego i jego gwar z tekstów Biblii, bądź/i jest podstawą derywatów od
niego utworzonych czy/oraz – i to zdarza się najczęściej – wyraz, który jest wspólnym komponentem pewnej liczby frazemów.
W obrębie gniazd, przed kolejnymi jednostkami, wskazuję na werset lub wersety
biblijne (o ile takowe istnieją), które stały się podstawą (pierwowzorem) opisywanej
jednostki czy jednostek oraz przywołuję (w transliteracji) – z Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka8 – (wybrany) cytat. Ponadto zestawiam ze sobą frazemy wa4

5
6

7

8

Dotąd ukazał się on do hasła ferszterka (na okładce pomyłkowo podano zakres do hasła ferszterek).
Ostatni XXII zeszyt niniejszego dzieła leksykograficznego, będący trzecim (z planowanych czterech) zeszytów VII tomu, opublikowano w 2007 r. Stanowi to już około 4000 stron druku.
Materiał wzbogaciłem o kilka jednostek zasłyszanych.
Status języka regionalnego nadała dialektowi kaszubskiemu Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (DzU 2005, nr 17, poz. 141).
Rozwiązanie skrótów źródeł i lokalizacji materiału językowego zamieszczam po tekście głównym artykułu. Zgodnie z przyjętymi założeniami odnoszę się do podziału administracyjnego kraju z 1952 r.
(według stanu z 1 lipca tego roku).
Nie wymaga chyba specjalnego wyjaśnienia sięganie do przekładu Wujkowego. Wśród badaczy panuje powszechne przekonanie, że spośród wszystkich tłumaczeń Biblii ten staropolski jej przekład
miał największy wpływ na polszczyznę. Potwierdza to monografia S. Koziary (2001) opisująca cytaty i formy cytatopodobne w zakresie frazeologii pochodzenia biblijnego funkcjonujące w języku
polskim (ponadto dowodzi ona również dużego wpływu na rodzimą frazeologię następnego, patrząc chronologicznie, pełnego polskiego przekładu Pisma Świętego – Biblii gdańskiej z 1632 r. oraz
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riantywne, sygnując kolejne ich grupy cyframi rzymskimi. Po prezentacji materiału
gwarowego w każdej z tych grup jednostek przytaczam odpowiadający im materiał
z języka literackiego bądź – w wypadku leksemów czy frazemów dyferencyjnych
– wskazuję na ich brak. Natomiast jednostki dyferencyjne dla języka literackiego
wymieniam na końcu każdego gniazda.
Planowana praca z założenia ma być komplementarna wobec korpusu biblizmów
w języku literackim wyznaczonego przez wymienionego już J. Godynia (2006) oraz
– w zakresie frazemów – S. Koziarę (2001). Ustalenia tych badaczy stanowią tło
porównawcze dla podejmowanego opisu biblizmów gwarowych.
A B R A H A M (A B R A M)9
Pojedyncze wyrazy:
ABRAHAM
‘uroczystość z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin’10
Abraham, na abrahama11.

9

10

11

jeszcze wcześniejszego – Biblii brzeskiej z 1563 r.). Jan Godyń (2006) w swoim słowniku również
odwołuje się do Biblii J. Wujka, przytaczając w artykułach hasłowych stosowne z niej cytaty w transliteracji. Skróty tytułów ksiąg biblijnych przejąłem z Biblii Tysiąclecia (z wyd. IV).
Materiał w gniazdach prezentowany jest w porządku alfabetycznym. Również w obrębie zestawionych grup frazemów wariantywnych w gniazdach zachowuję taką kolejność. Pomijam materiał onomastyczny (antroponimię: imiona, nazwiska, przezwiska, przydomki; toponimię: nazwy miejscowe,
terenowe; zoonimię) oraz użycia danej jednostki w mętowaniach, wyliczankach, słownych grach,
pieśniach ludowych, które nie niosą za sobą żadnego znaczenia, a ich wystąpienia są podyktowane
jedynie prawami rymu, rytmu (względami prozodycznymi), dowcipu językowego, cechami danej
formy wypowiedzi, swoistego obrazowania.
Warto dodać uściślenie definicyjne biblizmu, do którego skłania prezentowany tu materiał gwarowy.
Otóż występujące w tekście Pisma Świętego nazwy własne są interesujące jako biblizmy, kiedy: uległy apelatywizacji, stały się podstawą słowotwórczą nowych wyrazów, czy też weszły w skład leksykalny frazemów. We wszystkich tych trzech przypadkach daną jednostkę możemy określić mianem
biblizmu, kiedy zachowała ona semantyczny związek z tekstem źródłowym. Antroponim Abraham
jest przykładem ilustrującym wszystkie wymienione procesy.
Większość materiału zawartego w tym gnieździe została opisana leksykograficznie w SGP I 25.
Hasło: Abraham (postać: abram uwzględniono w dziale form [fonetycznych] niniejszego artykułu
hasłowego).
W prezentacji materiału gwarowego stosuję cztery sposoby podawania definicji znaczeniowej danej
jednostki: 1. Przywołuję definicję z SGP, jeśli dana jednostka jest już tam opracowana. 2. Podaję
definicję ze źródła drukowanego bądź z rękopisu, z którego pochodzi leksem lub frazem będący
przedmiotem opisu (nie komentując jej). 3. W wypadku braku definicji w źródle, ale przy obecności rozstrzygającego o jej znaczeniu przykładu użycia w szerszym kontekście bądź też informacji
w źródle o tożsamości semantycznej danej jednostki z jej literackim odpowiednikiem – stosuję skrót:
ogpol. Czasem po skrócie tym, w obrębie definicji znaczeniowej, pojawia się jeszcze literacka postać
odpowiedniej jednostki. Ma to miejsce, gdy definiowana jednostka gwarowa różni się formalnie od
swego literackiego odpowiednika. 4. Informację: brak definicji znaczeniowej w źródle, zamieszczam
wówczas, gdy spotykam się właśnie z taką sytuacją, a ponadto nie ma przykładu użycia tej jednostki
w szerszym kontekście, który mógłby stanowić rozstrzygnięcie problemu.
Komentarza wymaga sposób zapisu cytatów gwarowych. Stosuję do nich grafię literacką, bez względu na to, jak zostały zapisane oryginalnie (fonetycznie, półfonetycznie czy literacko). Staram się
jednak znakami alfabetu jak najwierniej oddać dialektalną fonetykę. Rezygnuję z dążenia do pokazywania niuansów wymawianiowych, gdyż nie ma to znaczenia w podjętym opisie biblizmów
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Dzierżysławice prud
PlutaDzierż 9
Język literacki:
Brak
ABRAHAMOWINY
‘pięćdziesiąte urodziny’
Kraków
Język literacki:
Brak
Frazemy:
I.
Miejsce biblijne:
I stało się, że umarł żebrak, a poniesion był od aniołów na łono Abrahamowe Łk 16, 22
POJECHAĆ DO ABRAHAMA
‘umrzeć’
Wszyscy pojadymy do Abrahama.
Ciesz
MPTL XV 2 s. 221
POJECHAĆ DO ABRAHAMA NA PIWO
‘umrzeć’
Ciesz
MPTL XV 2 s. 16
PÓJŚĆ NA ŁONO ABRAHAMA
‘umrzeć’
Ciesz
MPTL XV 2 s. 169
Język literacki:
Godyń (2006):
PÓJŚĆ DO ABRAHAMA NA PIWO
PRZENIEŚĆ SIĘ (PÓJŚĆ) NA ŁONO ABRAHAMA
Koziara (2001):
PÓJŚĆ DO/NA ŁONO ABRAHAMA
PÓJŚĆ/POJECHAĆ DO ABRAHAMA NA PIWO
PRZENIEŚĆ SIĘ/PÓJŚĆ NA ŁONO ABRAHAMA

gwarowych, a tylko utrudniałoby jego lekturę. Dodać należy, że całkowicie pomijam w swoich zapisach znaki umieszczone w górnej frakcji pojawiające się w źródłach drukowanych czy rękopiśmiennych zapisanych fonetycznie lub półfonetycznie. Musiałem wprowadzić jeden znak specjalny:
ə, by graficznie oddać kaszubską samogłoskę określaną nazwą szwa (tylne e, któremu odpowiadają
w polskich słowach literackich i, y lub u). Przytaczane cytaty rozpoczynam z wielkiej litery, a kończę
kropką, bez względu na to, jak one zostały zapisane w źródłach (w wypadku źródeł drukowanych nie
zaznaczam, czy przywołuję pełne zdanie czy tylko jego część).
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II.
Miejsce biblijne:
Brak
KOMUŚ JUŻ ABRAM ZAZIERA DO OCZU
‘ktoś jest już senny’
Tobie już Abram zaziera do oczu.
wej
S VII 1
UWIDZIEĆ ABRAHAMA
‘być blisko śmierci’
Ciesz
MPTL XV 2 s. 215
WZIERAĆ DO ABRAHAMA
‘być ciężko chorym’
Wej
SI1
ZAZIERAĆ DO ABRAMA
‘być sennym’
Baj le do łóżka, bo tə już zazierasz do Abrama.
wej
S VII 1
Język literacki:
Brak
III.
Miejsce biblijne:
Brak
SUCHY JAK ABRAHAM
‘bardzo chudy’
Un ot tyj roboty to ju suchy jak abram.
Huszcza bial-podl
Język literacki:
Brak
IV.
Miejsce biblijne:
Brak
JAK NIE BANDZIEM PROSIĆ ABRAHAMA, TO NAM ZIEMIA NIE ZRODZI SAMA
przysł.
Białka radz-podl
Wisła XVIII 122
Język literacki:
Brak
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Język literacki – jednostki dyferencyjne:
Koziara (2001):
ŁONO ABRAHAMA
NA ŁONIE ABRAHAMA

Zgromadzony w gnieździe Abraham (Abram) materiał obejmuje zapelatywizowane biblijne imię starotestamentowe, utworzoną od niego formację abrahamowiny
oraz dziewięć frazemów (w tym jedno przysłowie).
Motywacji znaczenia apelatywu abraham można doszukiwać się w takim oto
wersecie Pisma Świętego: Na to rzekli do Niego [Jezusa – przyp. E. P.] Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?” (J 8, 57)12.
Podobną uwagę można odnieść do formacji abrahamowiny, powstałej zapewne
przez podobieństwo fonetyczne ze słowem urodziny.
W ramach zebranej tu frazeologii dominuje znaczenie związane ze śmiercią bądź
złym stanem zdrowia czy słabą kondycją fizyczną człowieka. Jedyne w tym gnieździe przysłowie: jak nie bandziem prosić Abrahama, to nam ziemia nie zrodzi sama,
pośrednio odnosi się do ludzkiego życia i zdrowia. Można więc stwierdzić, że frazeologia z komponentem biblijnego imienia Abraham (Abram) jest dość jednorodna
semantycznie.
Strukturalne podobieństwo wykazują związki frazeologiczne: pojechać do Abrahama oraz dwa rozwinięte zapewne na jego podstawie pojechać do Abrahama na
piwo i pójść na łono Abrahama. Wszystkie one znaczą: ‘umrzeć’. Można je traktować jako rodzinę derywacyjną. Oprócz tożsamości semantycznej argumentem za
tym przemawiającym jest ich pochodzenie z tego samego terenu – Śląska Cieszyńskiego (rejestruje je to samo paremiologiczne źródło). Różni je natomiast zabarwienie stylistyczne. Frazeologizm pojechać do Abrahama jest neutralny, związek
pojechać do Abrahama na piwo ma zabarwienie żartobliwe, w jednostce pójść na
łono Abrahama wyczuwa się patos13.
12

13

Jego wskazanie zawdzięczam mgr Marii Tokarz (IJP PAN). Cytuję za Biblią Tysiąclecia.
SGP odnotowuje jeszcze dwa inne znaczenia apelatywu abraham (abram). Przywołam je wraz z materiałem ilustrującym:
‘o człowieku krzykliwym, wybuchowym; krzykacz’
Nie dźrzyj śe, ty jabramie, dźrzesz śe jag jabram.
Samocice dąb-tar
oraz jego odpowiednik w odniesieniu do zwierzęcia:
‘o kogucie’
Jus ten jabrom wyprowadził kury na pole.
Książnice Wielkie piń.
Zgodnie z przyjętą definicją biblizmu i jej uściśleniami w odniesieniu do materiału gwarowego (por.
przyp. 9) nie mieszczą się one w polu badawczym niniejszego artykułu. Motywacji tych znaczeń dopatrywać się można poza tekstem biblijnym. Być może utrwaliło się w nich postrzeganie Żyda jako
człowieka krzykliwego. Abraham (Abram), bez wątpienia, może symbolizować osobę narodowości
żydowskiej, być jej synonimem. Ponadto Abram jest typowym imieniem żydowskim. W świetle tej
analizy apelatyw abraham (abram) w przywołanych dwóch znaczeniach należałoby uznać raczej za
judaizm, a co najwyżej pośrednio za biblizm. Spostrzeżenie to zawdzięczam dr Renacie Kucharzyk
(IJP PAN), piszącej pracę na temat apelatywizacji w gwarach polskich.
Dwie ostatnie jednostki J. Godyń (2006) opatruje kwalifikatorami potoczny i żartobliwy.
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Mniej wyraźne podobieństwo w swojej budowie wykazują związki frazeologiczne komuś już Abram zaziera do oczu oraz zazierać do Abrama. Są one również tożsame semantycznie i podaje je jeden słownik, lokalizując na jednym terenie – północnych Kaszub. Formalna różnica między nimi polega na tym, że pierwszy z nich
jest frazą, a drugi – zwrotem. Z przywołanymi jednostkami korespondują jeszcze
dwie inne wzierać do Abrahama i uwidzieć Abrahama. Są one bliskoznaczne (druga
implikuje dokonaność stanu), ale odmienne znaczeniowo od dwóch wcześniejszych.
Pierwszy z tych frazeologizmów pochodzi z północnych Kaszub, drugi – ze Śląska
Cieszyńskiego. Zbieżności geograficzne w dialektalnym materiale językowym tych
dwóch tak odległych i odrębnych gwar można tłumaczyć mnogością językoznawczych (i innych) opracowań opisujących cieszyńskie i kaszubskie dziedzictwo językowe14.
W zebranym materiale dialektalnym tożsame lub wykazujące duże podobieństwo
z językiem literackim pod względem struktury i znaczenia są frazeologizmy: pojechać do Abrahama, pojechać do Abrahama na piwo oraz pójść na łono Abrahama.
Pierwszy z wymienionych związków frazeologicznych pojawia się tylko w monografii S. Koziary (2001). Drugi frazeologizm słownik J. Godynia notuje z komponentem pójść, natomiast S. Koziara (2001) wskazuje na oboczność: pójść/pojechać.
W trzeciej jednostce zarówno J. Godyń (2006), jak i S. Koziara (2001) wskazują na
oboczność inicjalnego składnika: przenieść się/pójść.
Pozostałe frazemy: komuś już Abram zaziera do oczu; jak nie bandziem prosić
Abrahama, to nam ziemia nie zrodzi sama; suchy jak Abraham; uwidzieć Abrahama;
wzierać do Abrahama; zazierać do Abrama są dyferencyjne. W języku literackim
nie dokonała się też apelatywizacja imienia Abraham oraz nie zostały utworzone od
niego żadne derywaty.
W języku ogólnym notowane są dwa związki frazeologiczne, które nie wystąpiły
w materiale gwarowym – łono Abrahama i na łonie Abrahama. We frazeologii literackiej, podawanej przez S. Koziarę (2001) i J. Godynia (2006), w odróżnieniu od
gwarowej, biblijny antroponim występuje zawsze w postaci Abraham.
O K O (O CZ K O)
I.
Miejsca biblijne:
Obwiódł go i uczył, i strzegł jako źrenice oka swego Pwt 32, 10; Ps 17, 8; Prz 7, 2
BYĆ KOMUŚ JAK OKO W GŁOWIE
brak definicji znaczeniowej w źródle
Będziesz mi jak oko w głowie.
[pśn]
Ustroń ciesz
PieśniŚl II 336

14

Spostrzeżenie to zawdzięczam prof. Jadwidze Wronicz (IJP PAN), badaczce gwary Śląska Cieszyńskiego.
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DBAĆ JAK O OKO W GŁOWIE
brak definicji znaczeniowej w źródle
Łen dbo łe słeją białką, jak łe łekłe w głowie.
Kasz
Ram 23
JAK OKO (OKA) W GŁOWIE
‘ze szczególną troską, pieczołowicie’
Ja ich tak tszymam jak oko w głoźe, ja na grzyby ni razu ich nie puściła.
Kipary szczyc
SGOWM V 134
PILNOWAĆ (KOGOŚ) JAK OKA (OKO) W GŁOWIE
brak definicji znaczeniowej w źródle
Pilnuj jak łoka w głowie.
Domaniewek łęcz
PJPAN 47 s. 718
‘pilnować kogo czujnie’
A teraz pielnowadź go jak oko w głowie, co nie ucieknie, aż mnilicja przyńdzie.
Trzciano szt
GMalb II 1 s. 305
STRZEC (I BRONIĆ) CZEGOŚ/KOGOŚ JAK OKA W GŁOWIE
‘bardzo czegoś pilnować’
Mieli bułkie [‘bochenek’] chleba, to jyj szczegli jak oka w głowie.
Huszcza bial-podl
‘ogpol. strzec jak oka w głowie’
Młodzież trzeba strzedz i bronić jek łoka w głozie.
Wr
Barcz 63
STRZEC JAK ŹRENICĘ W OKU
‘ogpol. strzec jak źrenicy oka’
Wyście ją zawsze strzegli, jak źrynicę w oku,
Dzisiaj od was odchodzi, nie brońcie jej kroku.
[z oracji weselnej]
Kraczkowa łań
KunWes 80
BYĆ OCZKIEM W GŁOWIE
‘być faworyzowanym’
Dziadek jyj nie da zrobić krzywdy, to jego ocko w głowie.
Huszcza bial-podl
‘być czyim ulubieńcem’
Bəc oczką w głowie.
Kasz
S III 311
Język literacki:
Godyń (2006):
STRZEC KOGOŚ, CZEGOŚ JAK ŹRENICY OKA
STRZEC, PILNOWAĆ KOGOŚ, CZEGOŚ JAK OKA W GŁOWIE
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Koziara (2001):
JAK ŹRENICE OKA (STRZEC/PILNOWAĆ)
PILNOWAĆ/CENIĆ JAK ŹRENICĘ OKA
STRZEC JAK OKA W GŁOWIE/JAK ŹRENICY OKA
STRZEC (KOGOŚ/CZEGOŚ) JAK ŹRENICY OKA
STRZEC/PILNOWAĆ KOGOŚ/CZEGOŚ JAK OKA W GŁOWIE/JAK ŹRENICY OKA
BYĆ OCZKIEM W GŁOWIE
OCZKO W GŁOWIE
II.
Miejsca biblijne:
Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie wstąpiło 1 Kor 2, 9; Iz
64, 4
CO OCZY NIE WIDZĄ, TO SERCU NIE ŻAL
brak definicji znaczeniowej w źródle
Co oczy nie widzóm, to sercu nie żol.
Ciesz
MPTL XV 2 s. 40
CO OKO NIE WIDZI, TO SERCE NIE BOLI
brak definicji znaczeniowej w źródle
Co oko nie widzi, to serce nie boli.
Ciesz
MPTL XV 2 s. 40
brak definicji znaczeniowej w źródle
Co łoko nie widzi, to serce nie boli.
Kasz
LPW II s. 222
CO OKO NIE WIDZI, UCHO NIE SŁYSZY, SERCU NIE ŻAL
brak definicji znaczeniowej w źródle
Co oko nie widzi, ucho nie słyszy, sercu nie żol.
Ciesz
MPTL XV 2 s. 40
Język literacki:
Godyń (2006):
CZEGO OKO (OCZY) NIE WIDZI (NIE WIDZĄ), TEGO SERCU NIE ŻAL
Koziara (2001):
Brak
III.
Miejsce biblijne:
I otworzył Bóg oczy jej, która ujźrzawszy studnię wody, szła i napełniła bujak Rdz 21, 19
MI SIĘ ZAMKNĄ OCZY, A WAM OTWORZĄ
‘docenicie mnie dopiero po śmierci’
Wp15
15

Ten związek frazeologiczny wskazał mi, po wysłuchaniu referatu podczas konferencji, prof. Jerzy
Sierociuk (UAM).
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OTWORZYĆ/OTWIERAĆ (KOMUŚ) OCZY16
1. ‘uświadomić/uświadamiać kogoś, powiedzieć/mówić komuś prawdę’
Otworzić kómu oczy.
Ciesz
MPTL XV 2 s. 157
Sąsiady sie śmiejo ji ńic ńy mówio, to cemu ty mas jemu otwiyrać ocy?! Dopiyro Kazik otworzył jyj ocy, o co chodzi.
Huszcza bial-podl
2. ‘zdziwić się, zdumieć się’
A ci tam dopiyrzo ocy otwarali, bo uni byli iści [‘pewni’], ze un rania nie dozyje tam.
Głodówka Orawa [Sł]
ZNUJ 72 s. 21
POODMYKAĆ OCZY
‘zdziwić się’
Ludzi, co byli w miszkaniu, wzieni puudmykali łoczy.
Dereźnia bił
Język literacki:
Godyń (2006):
OTWORZYĆ KOMUŚ OCZY
Koziara (2001):
OTWORZYĆ KOMUŚ OCZY NA COŚ
IV.
Miejsce biblijne:
Bo z wnętrzności serca człowieczego wychodzą myśli złe [...] oko złe, bluźnierstwo, pycha,
głupstwo Mk 7, 21–22
PATRZEĆ/WZIERAĆ KRZYWYM OKIEM17
‘patrzeć niechętnie’
Ojczym patrzy wprawdzie „krzywym okem” na dziecko nieprawe żony.
Targowisko boch i ok
ME I 304
Uń nic nie powiedział, ale paczszył na to krzywym okiem.
Huszcza bial-podl
spod hasła kszywy w zn. ‘niechętny; nieprzyjazny; nieżyczliwy; niezadowolony’
Tyż nie lubie, jak chtoź na mnie patszy kszywym łokim.
Domaniewek łęcz
PJPAN 41 s. 446
spod hasła krzəwi w zn. ‘niechętny, nieprzyjemny, pyskaty’
Wzerac krzəwim oką.

16

17

Zwrot otworzyć oczy wystąpił raz w znaczeniu ‘obudzić się’ (GMalb II 1 s. 305). Jednostkę tę uznałem za niebiblijną i nie przywołuję jej w prezentowanym materiale.
W zebranym materiale wystąpiło również wyrażenie krzywe oczy. Wydaje się, że kwestią dyskusyjną
jest orzekanie o jego biblijnej proweniencji. Przywołam poświadczenie tej dyskusyjnej jednostki:
KRZYWE OCZY
‘oczy rzucające urok’
Krzəwe oczə.
Wej
S II 273
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Kasz
S II 273
WZIERAĆ NA KOGOŚ ŻYCZNYM OKIEM
spod hasła żəczni ‘życzliwy, przyjazny’
Wzerac na kogos żəcznim oką.
[st.]
Kasz
S VI 284
Język literacki:
Godyń (2006):
PATRZEĆ KRZYWYM, ZŁYM OKIEM NA KOGOŚ, NA COŚ
Koziara (2001):
Brak
V.
Frazemy nieukładające się w grupy
Miejsca biblijne:
Którzy mając oczy, nie widzicie, i uszy, a nie słyszycie Jr 5, 21; Ps 115, 5–6
[...] którzy [ludzie, lud] oczy mają do widzenia, a nie widzą, i uszy do słuchania, a nie słyszą
[...] Ez 12, 2
CZEGO UCHO NIE WIDZIAŁO, OKO NIE SŁYSZAŁO
‘ogpol. (ani) oko nie widziało, (ani) ucho nie słyszało’
Bartek z krzáków wpędziuł lisa na potwora, a já znoł z wody na lisa poscuł tego zębatego i pán
má, cego uucho nie widziało, uoko nie słysało!
[żart.]
Dąbrowa rzesz
Język literacki:
Godyń (2006):
Brak
Koziara (2001):
(ANI) OKO NIE WIDZIAŁO, (ANI) UCHO NIE SŁYSZAŁO
Miejsca biblijne:
A gdzieby śmierć na nię zatym przyszła, odda duszę za duszę, oko za oko, ząb za ząb, rękę za
rękę, nogę za nogę Wj 21, 23–24; Kpł 24, 20; Pwt 19, 21; Mt 5, 38
OKO ZA OKO
‘ogpol.’
Ni młożna tak łoko za łoko, trza łumić przebaczyć.
[rzd]
Siennica Różana kras
Język literacki:
Godyń (2006):
OKO ZA OKO, ZĄB ZA ZĄB
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Koziara (2001):
KREW ZA KREW, OKO ZA OKO
OKO ZA OKO
OKO ZA OKO, ZĄB ZA ZĄB
Miejsce biblijne:
A natychmiast spadły z oczu jego jako łuski i zaś przejrzał Dz 9, 18
PAŻMIN SPADŁ KOMUŚ Z OCZU
‘ktoś przejrzał’
Tobie jeż spadnie pażmin z oczu, ale tej ju bądze za pózno.
Chojn pn-zach
S IV 46
Język literacki:
Godyń (2006):
ŁUSKA (ŁUSKI) SPADŁA (SPADŁY)18 KOMUŚ Z OCZU
Koziara (2001):
ŁUSKI SPADŁY KOMUŚ Z OCZU
Miejsce biblijne:
Ustały od płaczu oczy moje Lm 2, 11
WYPŁAKAĆ (SOBIE) OCZY/OCZKA
‘rozpaczać’
Nic mi nie puomoze,
choć uocka wypłace
puokiela sie z tobom
chłopce, nie zobace.
[pśn]
Brzegi n-tar
PPh II 135
brak definicji znaczeniowej w źródle
Wəpłakać sobie oczə.
Kasz
S IV 84
Język literacki:
Godyń (2006):
WYPŁAKAĆ, WYPŁAKIWAĆ SOBIE OCZY
Koziara (2001):
Brak
Język literacki – jednostki dyferencyjne:
Godyń (2006):
DAŁBYM SOBIE OKO WYŁUPIĆ!
MAJĄ OCZY I NIE WIDZĄ
MIEĆ OCZY DO PATRZENIA A USZY DO SŁYSZENIA (SŁUCHANIA)
W CUDZYM OKU ŹDŹBŁO, A W SWOIM BELKI NIE WIDZI

18

Uzupełniłem postać tego związku frazeologicznego. W kolejnych wydaniach słownika J. Godynia
(1995 i 2006) został on zapisany w następujący sposób: łuska (łuski) spadła komuś z oczu.
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WIDZICIE ŹDŹBŁO W OKU BLIŹNIEGO, A BELKI (TRAMU) WE WŁASNYM OKU NIE
WIDZICIE
WIDZIEĆ ŹDŹBŁO W CUDZYM OKU, A W SWOIM BELKI NIE WIDZIEĆ
ZNALEŹĆ ŁASKĘ W CZYICHŚ OCZACH
Koziara (2001):
DRZAZGA W OKU BLIŹNIEGO, BELKA WE WŁASNYM
ŁATWIEJ JEST DOPATRZEĆ ŹDŹBŁO W OKU BLIŹNIEGO, NIŻ BELKĘ W SWOIM ZOBACZYĆ
SŁOMKA W OKU CUDZYM ZAWADZA
W CUDZYM OKU ŹDŹBŁO, A W SWOIM BELKI NIE WIDZI
WIDZICIE ŹDŹBŁO W OKU BLIŹNIEGO, A BELKI (TRAMU) WE WŁASNYM NIE WIDZICIE
WIDZIEĆ ŹDŹBŁO W CUDZYM OKU, A W SWOIM BELKI NIE WIDZIEĆ
ŹDŹBŁA NAM WYJMUJĄ, SAMI W OKU MAJĄC KŁODY

Na materiał zgromadzony w gnieździe Oko (Oczko) składa się kilkanaście frazemów i ich wariantów. Podobnie sytuacja przedstawia się w języku literackim.
Pierwsza z zestawionych grup frazemów jest najliczniejsza, a przez to najbardziej zróżnicowana w tym gnieździe – tak w języku literackim, jak i w gwarach.
W jednej wersji dialektalnej redukcji uległ inicjalny komponent frazeologizmu: jak
oko (oka) w głowie. Na możliwość takiej elipsy w języku literackim wskazuje S. Koziara (2001): jak źrenice oka (strzec/pilnować). W przywołanej jednostce dokonuje
się również inwersja członów porównania. Zjawisko takie nie występuje w zebranym materiale gwarowym. W pozostałych związkach frazeologicznych widoczna jest synonimiczna wariantywność inicjalnego składnika: być, dbać, pilnować,
strzec. Podobne wahania można też zaobserwować w języku literackim. Dotyczą
one dwóch ostatnich czasowników oraz dodatkowo wyrazu cenić, np.: strzec, pilnować kogoś, czegoś jak oka w głowie (Godyń 2006), pilnować/cenić jak źrenicę oka
(Koziara 2001), strzec/pilnować kogoś/czegoś jak oka w głowie/jak źrenicy oka (Koziara 2001). Czasem po tych zróżnicowanych inicjalnych komponentach pojawia się
w strukturze frazeologizmu dookreślenie – tak w języku literackim, jak i w gwarach
– czy odnosi się on do rzeczy czy/i do osoby. Wariantywność wykazują także drugie
człony zebranych w opisywanym szeregu porównań – oko (oka) w głowie, źrenicę
w oku, a w języku literackim: oka w głowie, źrenicy oka (obie realizacje: Godyń
2006; Koziara 2001), ponadto u Koziary (2001): źrenicę/źrenicy/źrenice oka.
Ostatni z frazeologizmów zestawiony w drugiej grupie: co oko nie widzi, ucho
nie słyszy, sercu nie żal ma rozbudowaną strukturę o jedną część: ucho nie słyszy,
wobec dwóch pozostałych jednostek. Składnik ten kojarzy się z innym związkiem
frazeologicznym, żartobliwie przekręconym, obecnym w materiale: czego ucho nie
widziało, ani oko nie słyszało [wersja z języka literackiego: (ani) oko nie widziało,
(ani) ucho nie słyszało (Koziara 2001)]. Obie jednostki co oczy nie widzą, to sercu
nie żal i co oko nie widzi, ucho nie słyszy, sercu nie żal zostały zapisane na terenie
Śląska Cieszyńskiego (i pochodzą z tego samego źródła drukowanego). Widać zatem wyraźnie, że istniała podstawa do pojawienia się frazeologizmu w wersji rozbudowanej na tym terenie. W analizowanym szeregu związków frazeologicznych
zwracają ponadto uwagę różne pod względem liczby formy gramatyczne kompo-
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nentu oko. Wahanie to zostało odnotowane także w języku literackim: czego oko
(oczy) nie widzi (nie widzą), tego sercu nie żal (Godyń 2006). Zestawione trzy frazeologizmy różnią się także częściami końcowymi – (to) sercu nie żal i to serce
nie boli. Pierwsza z tych realizacji jest tożsama z występującą w języku literackim,
drugą, zaświadczoną jednokrotnie, należałoby uznać za stricte gwarową. Dwa spośród analizowanych tu związków frazeologicznych pochodzą – jak to już zostało
powiedziane – z terenu Śląska Cieszyńskiego, jeden – z Kaszub. Takie zestawienia
geograficzne w dialektalnym materiale wyjaśniałem już przy opisie jednostek zgromadzonych w gnieździe Abraham (Abram).
W dwóch związkach frazeologicznych umieszczonych w trzeciej grupie istnieje
wariantywność inicjalnych komponentów – otworzyć, poodmykać, jak również wahanie w obrębie form jednego z wymienionych czasowników – otworzyć/otwierać.
Między omawianymi frazeologizmami a ich literackimi odpowiednikami nie ma dużych różnic. W języku ogólnym mamy dwie bardzo podobne wersje tej jednostki
– otworzyć komuś oczy (Godyń 2006), otworzyć komuś oczy na coś (Koziara 2001).
W gwarowych zapisach tylko fakultatywnie w strukturze tego frazeologizmu występuje wskazanie, że odnosi się on do człowieka.
Związki frazeologiczne z czwartej z kolei grupy są wobec siebie antonimiczne.
Pierwszy z nich: patrzeć/wzierać krzywym okiem ma poświadczenie w języku literackim: patrzeć krzywym, złym okiem na kogoś, na coś (Godyń 2006). Jednostki
z komponentem wzierać występują tylko na Kaszubach (wyżej opisywany frazeologizm wzierać do Abrahama również pochodzi z gwar kaszubskich).
Osobno należałoby opisać pojedyncze frazemy zebrane w tym gnieździe, nieukładające się w szeregi. Wszystkie one wykazują formalno-semantyczne podobieństwo lub są tożsame z ich odpowiednikami w języku literackim. Do tych ostatnich
zaliczają się oko za oko (ponadto w polszczyźnie ogólnej: oko za oko, ząb za ząb
[Godyń 2006]); oko za oko, ząb za ząb; krew za krew, oko za oko (oba w: Koziara
2001) oraz wypłakać (sobie) oczy/oczka (w języku literackim postać z wariantem:
wypłakać, wypłakiwać sobie oczy [Godyń 2006]).
Do związków frazeologicznych, które rozpatruję pojedynczo, należy fraza pażmin spadł komuś z oczu. Jej odpowiednik w języku ogólnym ma postać: łuska (łuski)
spadła (spadły) komuś z oczu (Godyń 2006); łuski spadły komuś z oczu (Koziara
2001). Dokonała się w tym wypadku wymiana inicjalnego komponentu na gwarowy19. W gwarach znalazł się również, przywoływany już wcześniej, związek frazeologiczny o nieco zmodyfikowanym schemacie składniowym (inicjalny komponent,
inwersja) w porównaniu z jego odpowiednikiem w języku ogólnym i jednocześnie
żartobliwie przekręcony: czego ucho nie widziało, ani oko nie słyszało ([ani] oko nie
widziało, [ani] ucho nie słyszało [Koziara 2001])20.
19

20

Związek frazeologiczny pażmin spadł komuś z oczu został odnotowany w S IV. W słowniku tym
wyraz pażmin został zdefiniowany w następujący sposób: ‘sucha okrywa niektórych nasion i ziaren,
zwł. tataraki i owsa, łupina, plewa’ (S IV 46). Leksem ten ma lokalizację ogólnokaszubską (brak
informacji o jego ograniczonym zasięgu) i dodatkowo został opatrzony znakowym kwalifikatorem
informującym o tym, że jest przestarzały.
Dialektalnym frazeologizmem, który może budzić wątpliwości co do biblijnej proweniencji, jest
zwrot: mieć oczy/oko. W polszczyźnie literackiej funkcjonują dwie podobne, ale rozbudowane w sto-
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Zwraca uwagę brak w gwarach w jakiejkolwiek postaci różnorodnie poświadczonych w języku literackim frazeologizmów o źdźble i belce w oku (np.: Godyń
2006: widzicie źdźbło w oku bliźniego, a belki [tramu] we własnym oku nie widzicie; Koziara 2001: łatwiej jest dopatrzeć źdźbło w oku bliźniego, niż belkę w swoim
zobaczyć; słomka w oku cudzym zawadza; źdźbła nam wyjmują, sami w oku mając
kłody). Ponadto swoich dialektalnych odpowiedników nie znalazły jednostki dałbym
sobie oko wyłupić! oraz znaleźć łaskę w czyichś oczach (obie notowane tylko przez
Godynia [2006]).
Wśród frazeologizmów w opisywanym gnieździe znalazły się dwa z deminutywnym komponentem oczko. Takie związki frazeologiczne występują również w języku literackim – być oczkiem w głowie; oczko w głowie (oba w: Koziara 2001).
Pierwszy z nich w identycznej postaci funkcjonuje w gwarach. Wariantem tego
zwrotu jest jednostka, w której komponent oko występuje w formie nienacechowanej stylistycznie: być komuś jak oko w głowie. Deminutywna forma pojawia się
także w przywoływanym już frazeologizmie wypłakać oczka, który pochodzi z tekstu pieśni. Formę tę w tym wypadku tłumaczyć można dążeniem do osiągnięcia
instrumentacji głoskowej.
sunku do przywołanej jednostki mają oczy i nie widzą oraz mieć oczy do patrzenia a uszy do słyszenia
(słuchania) (obie w: Godyń 2006). Oto materiał ilustrujący ten dyskusyjny związek frazeologiczny:
MIEĆ OCZY/OKO
1. ‘patrzeć, obserwować, widzieć’
Kaj mioł oczy?
Ciesz
MPTL XV 2 s. 102
Ciesy sie jak nie wiem co, cłowiek, ze nic nie miał, a tu jus łocy ma, jus widzi wszystko.
Żabików radz-podl
2. ‘mieć ostry wzrok, dobrze widzieć, być spostrzegawczym’
To je rabczyk [‘kłusownik’], un mo oko!
Rogów ryb
Krzywo narysowałeś, łeka ni mos cy cło.
Chotel Czerwony piń
Tadzik to ma oko, z daleka widzi grzyba.
Huszcza bial-podl
3. ‘dobrze wyglądać, pasować’
Bydzie to miało insze oko. [‘będzie zdecydowanie lepiej wyglądać’]
Karwina Cieszyn [Cz]
Budynek, coby mioł uoko (tzn. aby mógł być piękny) muszi w nim wszećko do kupy pasować: jizba,
szyiń, kumora, pocziyni, szczit.
Istebna ciesz
PEŚ I 110
Do zdobienia odzieży [...] używa się tu kameloru niebieskiego lub czarnego; chętniej jednak niebieskiego, bo czarne chwasty jako mniej efektowne uoka nie mają.
Tar-gór
Katowice
PEŚ II 77
Wódka wszyńdźe mo łoko.
Hyżne rzesz
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W gnieździe Oko (Oczko) w odróżnieniu od wcześniej opisanego gniazda Abraham (Abram) brak jednostek dyferencyjnych.
W opisanych dwóch zbiorach biblizmów gwarowych zachodzą różne inne zjawiska w porównaniu z tym, co dokonuje się w tej grupie leksemów i frazemów w języku literackim. W dialektach występują apelatywizacje nieznane językowi ogólnemu
(abraham [abram]), pojawiają się inne formacje słowotwórcze (abrahamowiny). We
frazeologii zachodzi wymiana komponentów literackich na gwarowe (pażmin spada
z oczu), modyfikacji ulega schemat składniowy (czego ucho nie słyszało, ani oko
nie widziało). Ujawniają się frazemy dyferencyjne (np. komuś już Abram zaziera
do oczu; suchy jak Abraham), ale też i te, które występują tylko w języku ogólnym
(np.: na łonie Abrahama; widzieć źdźbło w cudzym oku, a w swoim belki nie widzieć;
znaleźć łaskę w czyichś oczach).
Praca na większym materiale gwarowym dokładniej pokaże, jakie zjawiska dokonały się w dialektalnym dziedzictwie biblijnym. Pozwoli na ich zestawienie. Da
również możliwość szerszej konfrontacji z biblizmami języka literackiego21.
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Skróty geograficzne (związane z lokalizacją materiału językowego)
bial-podl – powiat bialski
bił – powiat biłgorajski
boch – powiat bocheński
Chojn – Chojnickie
Ciesz – Cieszyńskie
ciesz – powiat cieszyński
Cieszyn [Cz] – Cieszyn Czeski
dąb-tar – powiat dąbrowski
Kasz – Kaszuby
kras – powiat krasnostawski
łań – powiat łańcucki
łęcz – powiat łęczycki
n-tar – powiat nowotarski
ok – okolice
Orawa [Sł] – Orawa słowacka
piń – powiat pińczowski
prud – powiat prudnicki
radz-podl – powiat radzyński
ryb – powiat rybnicki
rzesz – powiat rzeszowski
szczyc – powiat szczycieński
szt – powiat sztumski
Tar-gór – Tarnogórskie
Wej – Wejherowskie
wej – powiat wejherowski
Wp – Wielkopolska
Wr – Warmia

Inne skróty
ogpol. – ogólnopolskie (użyte jako definicja znaczeniowa lub jej część)
przysł. – przysłowie
pśn – z pieśni
rzd – rzadkie
s. – strona
st. – starsze, tj. używane przez ludzi starszych
zn. – znaczenie
żart. – żartobliwe
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From Biblical heritage in Polish dialects –
derivatives of Abraham (Abram) and Oko (Oczko)
Summary
The article describes two groups of Polish dialectal expressions derived from the Bible as against
literary Polish. The study has shown which units are differential for dialects and which for standard
language. A comparison was made of structural-semantic adaptation strategies of Biblical text between
dialectal systems and the lexical and phraseological corpus of standard Polish. The study makes a contribution to efforts to determine the extent of Biblical vocabulary in Polish dialects, and also to research
complementary to the already existing corpus of Biblical borrowings in literary Polish (J. Godyń, Od
Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, 1995, 2006; S. Koziara, Frazeologia
biblijna w języku polskim, 2001).
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KRAKÓW

REGIONALIZMY FRAZEOLOGICZNE – NOWE UJĘCIE ZAGADNIENIA
Zainspirowany artykułem Poznańska frazeologia regionalna Stanisława Bąby
i Anny Piotrowicz (1993) chciałbym jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu regionalizmów frazeologicznych.
Stan badań
Ze wspomnianego artykułu dowiadujemy się, że nie ma teoretycznych i materiałowych opracowań tytułowego zagadnienia, a jego bibliografia ogranicza się do czterech pozycji (Stieber 1952: 393–394; Walczak 1984; Bąba 1985; Liberek 1986/1987).
Oczywiście ten stan rzeczy uległ – choć nieznacznie – zmianie, zwłaszcza dzięki
pracom powstałym w ośrodku poznańskim na materiale Słownika gwary miejskiej
Poznania pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogusława Walczaka (1999). Artykuł S. Bąby i A. Piotrowicz (1993) zawiera teoretyczne rozważania o regionalizmach
frazeologicznych, z kolei pracami materiałowymi są artykuły A. Piotrowicz (1990)
oraz A. Piotrowicz i Małgorzaty Witaszek-Samborskiej (2003a, 2003b). Trzeba też
dodać, że również w pracach o regionalizmach leksykalnych1 pojawiają się uwagi
o frazeologii.
Nadal jednak aktualne jest pytanie, czego nie wiemy o regionalizmach frazeologicznych i jakie są w tej dziedzinie zaniedbania.
1. Nie znamy zasobu regionalizmów frazeologicznych, nie wiemy dokładnie, jak
liczny jest to zbiór. Poza polszczyzną poznańską (Gruchmanowa, Walczak 1999;
Gruchmanowa, Witaszek-Samborska, Żak-Święcicka 1987), warszawską (Wieczorkiewicz 1966), południowo kresową [(Lwów – Kurzowa (dalej: K); Czerniowce –
Feleszko (dalej: F)] i północno kresową (Wilno – Kurzowa 2006b) właściwie nie
dysponujemy systematycznym rejestrem regionalizmów leksykalnych. To stoi na
przeszkodzie prowadzenia studiów porównawczych i historycznych nad rozwojem
1

Przegląd tej literatury znajdziemy w pracach Anny Piotrowicz (1991: 14–21), Kazimierza Sikory
(2005) i Sylwii Przęczek (2008).
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regionalizmów frazeologicznych i szerzej frazeologii ogólnopolskiej. Poza zainteresowaniem pozostaje również kwestia mikroregionalizmów frazeologicznych (w odniesieniu do leksyki kategorię tę omówił Kazimierz Sikora [2005]).
2. Zgromadzone w wymienionych słownikach regionalizmy leksykalne i frazeologiczne nie są opisywane w sposób systematyczny. Frazeologowie powinni zająć
się aspektami porównawczymi (na płaszczyźnie geograficznej i chronologicznej),
motywacyjnym i semantycznym (opis pól semantycznych) zgromadzonych jednostek.
3. Nie została omówiona relacja regionalizm frazeologiczny – frazeologia gwarowa, jak również nie ma prac naukowych, które opisywałyby zależności, w jakie
wchodzą regionalizmy frazeologiczne, frazeologia potoczna2 oraz środowiskowa.
O rozbieżnościach pod tym względem przekonuje SFJP, w którym na przykład jednostki wyjść na dwór czy Nie wiadomo, kto z brzegu zostały opatrzone kwalifikatorem pot.
2. Uwagi terminologiczne
W trzech wymienionych wyżej artykułach (Bąba, Piotrowicz 1993; Piotrowicz, Witaszek-Samborska 2003a, 2003b) konsekwentnie stosowane jest określenie frazeologia regionalna. W niniejszym tekście używam innego, precyzyjniejszego terminu – regionalizm frazeologiczny. Wskazuje on przede wszystkim na przynależność
określanych nim jednostek do regionalizmów. Mówi się o regionalizmach fonetycznych, słowotwórczych, leksykalnych i składniowych. Kompletność tej terminologii
wymaga więc używania terminu regionalizm frazeologiczny. O braku precyzji w terminie frazeologia regionalna przekonuje również jego niejednoznaczność, bowiem
okazuje się, że w niektórych pracach frazeologizmy regionalne (a co za tym idzie
frazeologia regionalna) są częścią (podklasą) frazeologii gwarowej (por. Krawczyk
1985).
3. Zakres terminu
Stanisław Bąba i Anna Piotrowicz podają, że:
[...] frazeologizmy regionalne to takie wyrażenia, zwroty i frazy (w tym również przysłowia)
spoza współczesnego języka ogólnopolskiego, które powszechnie znane są w danym regionie,
także inteligencji, przy czym zasięg ich występowania nie zawsze musi być ograniczony do
jednego regionu (Bąba, Piotrowicz 1993: 112).

Ta ogólna definicja wskazuje na różne granice określanego nią zagadnienia: formalną, geograficzną i społeczną. Przyjrzyjmy się, jak w kilku nowszych słownikach
języka polskiego został określony zakres regionalizmów frazeologicznych, innymi
2

O frazeologii potocznej Wysokiego Mazowieckiego czytaj w artykule D. K. Rembiszewskiej
(2002).
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słowy – które z frazeologizmów są zaliczane do regionalizmów i tym samym opatrywane kwalifikatorem reg.[ionalne] albo gw.[ara] miejska:
ISJP3: (wyjść) na pole ‘wyjść na zewnątrz’;
SWJP: nie wiadomo, kto z brzega (z kraju) opielony ‘nie wiadomo, kto pierwszy umrze’; (wyjść,
wybiec, pójść) na pole;
PSWP: Boże rany ‘wykrzyknik’; być wedle czegoś (drogi, kolei) ‘wzdłuż drogi, kolei’; chodzić
(biegać) do figury ‘często modlić się’; chodzić (raczkować) na bałyku ‘chodzić na czworaka’;
czerpać wodę rzeszotem ‘robić coś na daremnie, bezskutecznie, bezcelowo’; gdzieś było full
wiary ‘gdzieś było dużo osób’; goście przyjechali; {komuś} idzie na dwudziesty rok ‘o kimś,
kto zbliża się do dwudziestego roku życia’; {komuś} idzie na szósty krzyżyk ‘o kimś, kto zbliża
się do sześćdziesiątego roku życia’; mieć gości ‘przyjmować gości’; mieć majora; mieć pietra
‘bać się’; nacisnąć (przycisnąć) dzwonek ‘zadzwonić’; nie szło mu w ład; {komuś} {coś} nie
w ład ‘komuś coś się nie udaje’; ojciec wierzbowy; patrzeć na księżą oborę ‘umrzeć’; szneka
z glancem; ślepe ryby; święty lej;
SJPSz: iść, wyjść na pole; leżeć jak neptek ‘być pokornym, zwyciężonym, przegrać’; uderzać
w gaz ‘popić sobie, napić się wódki’; czerpać wodę rzeszotem; stale i wciąż ‘ciągle’; trzy na
drugą, na piątą ‘za kwadrans druga, piąta’;
USJP4: siać hreczkę ‘gospodarzyć na roli’.

Z powyższego zestawienia wynika, że zasób regionalizmów frazeologicznych
nie jest jednolity: różni się nie tylko pod względem liczby jednostek (najwięcej tego
typu przykładów notuje PSWP, w którym na 133 tysiące leksemów 837 oznaczono
jako regionalne, z czego 20 to frazeologizmy [por. Piotrowska 2006: 273]), ale również kompletności korpusu. Jedynie wyjść na pole – wyjść na dwór powszechnie
jest uznawane za regionalizm. Pozostałe przykłady nie są jednakowo kwalifikowane, np.: czerpać wodę rzeszotem w dwóch słownikach jest regionalizmem (w USJP
frazeologizm ten został opatrzony kwalifikatorem przestarz.), a pozostałe przykłady
tylko w jednym. Nie znaczy to jednak, że jednostki te nie są w nich notowane, np.
nie wiadomo, kto z brzega (z kraju) opielony pojawia się też w MSJP, ale bez żadnego kwalifikatora. W MSJP regionalizmami nie są również następujące jednostki:
chodzić (raczkować) na bałyku; czerpać wodę rzeszotem. W SWJP regionalizmem
nie jest mieć pietra, a w USJP: nacisnąć (przycisnąć) dzwonek (bez kwalifikatora,
notowane jako konstrukcja składniowa); leżeć jak neptek (bez kwalifikatora); patrzeć na księżą oborę (z kwalifikatorem przestarz.). Różnice w terytorialnym kwalifikowaniu frazeologizmów wynikają głównie z tego, że słowniki ogólnopolskie po
części reprezentują słownictwo regionów, z których pochodzą ich autorzy.
Czasem jako regionalizm frazeologiczny w słownikach jest oznaczana konstrukcja składniowa wielowyrazowa, por. PSWP: chodzić w las za grzybami – ogpol. cho-

3

4

Zrezygnowałem z podawania numerów stron, na których znajdują się cytowane frazeologizmy, gdyż
wymienione słowniki mają układ alfabetyczny i dlatego bez większego problemu można odnaleźć
poszczególne jednostki.
W USJP znacznie liczniej jest reprezentowana frazeologia potoczna, np.: bić jak w kaczy kuper; iść
do ziemi, piachu; Mocny Boże; mocny jak byk; {ktoś} poszedł jak zmyty; strugać marchewkę itd.
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dzić do lasu na grzyby; być przy wojsku5– ogpol. być w wojsku; pracować na kopalni6
– ogpol. pracować w kopalni. Dzieje się tak z powodu różnic w określaniu zakresu
frazeologii. Trzeba też dodać, że frazeologia jest systemem otwartym, wykazującym
przy tym szczególną wariantywność i innowacyjność, a do tego niezinwentaryzowanym w stopniu zadowalającym (szczególnie jest to widoczne w wypadku frazeologii
gwarowej). Te właściwości frazeologii utrudniają określenie korpusu regionalizmów
frazeologicznych.
4. Kryteria wyodrębniania regionalizmów frazeologicznych
Regionalizmy frazeologiczne są podtypem regionalizmów leksykalnych, dlatego do
obu klas można odnieść te same kryteria wyodrębniania. Wskazała je A. Piotrowicz
(1991: 22−25), wyróżniając kryterium dyferencyjne, diachroniczne, dialektalne,
kontaktowe, frekwencyjne. Odnieśmy je do materiału frazeologicznego.
Kryterium dyferencyjne. Na podstawie tego kryterium za regionalizmy frazeologiczne uznaje się te jednostki, które są powszechnie znane w danym regionie, choć
nie notują ich słowniki współczesnego języka polskiego lub też opatrują te przykłady odpowiednim kwalifikatorem regionalnym. Zasób regionalizmów frazeologicznych można więc określić przez porównanie kompetencji frazeologicznej osób
wykształconych z zasobem frazeologii współczesnej polszczyzny ogólnej. Na przykład jednostka potrzebny {gdzieś} jak diabeł w Częstochowie ‘o kimś, kto jest gdzieś
niepotrzebny’ jest znana na Kielecczyźnie, podczas gdy nie notują jej słowniki języka polskiego. Dotyczy to też innych przykładów: {ktoś} goni jak kot z mecherą
‘o kimś, kto biega bez celu’; {ktoś} patrzy {na coś} jak żółw na jajo ‘o kimś, kto
usilnie się w coś wpatruje’; {ktoś} trafi (dostanie się, zostanie odwieziony) do Morawicy ‘o kimś, kto traci zmysły’; rozpuszczony jak dziadowski basior ‘o kimś, kto jest
niesforny, nie przestrzega dyscypliny’; czarny jak czeluście ‘bardzo czarny’; wielki
jak wasąg ‘bardzo duży’; {ktoś} patrzy na księżą oborę ‘o kimś, kto umarł’ itp.
Kryterium diachroniczne. Na podstawie tego kryterium za regionalizm frazeologiczny uznaje się te jednostki, które we współczesnej polszczyźnie wyszły z użycia albo są przestarzałe, a w niektórych częściach Polski są w powszechnym użyciu. Jedynym opracowaniem, które pozwala na diachroniczną analizę frazeologii
jest Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego (dalej NKPP). Wymienione wyżej porównanie {ktoś} patrzy
{w coś} jak żółw na jajo jest znane na Kielecczyźnie, jak również notuje je NKPP.
Pod tym przykładem znajdujemy wykaz poświadczających go opracowań: Samuel
Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich; Jan
Karłowicz, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego; Przysłowia i zdania moralne, dowcipne lub krytyczne alfabetycznie
ułożone; Kazimierz Władysław Wójcicki, Przysłowia narodowe z wyjaśnieniem
źródła początku oraz sposobu ich użycia, okazujące charakter, zwyczaje i obycza5
6

Jednostka ta jest również znana w gwarach (por. Kąś 2003; SFGD).
W NSPP konstrukcję tę zaliczono do słownictwa górników.
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je, przesądy, starożytności i wspomnienia ojczyste; Konstanty Wurzbach, Polnische
Sprichwörter. Z tego zestawienia wynika, że przynajmniej w ujęciu historycznym
jednostka ta była powszechniej znana.
Kryterium dialektalne. Na podstawie tego kryterium za regionalizm frazeologiczny uznaje się jednostkę, która funkcjonuje w gwarach danego regionu i nie jest
notowana w języku ogólnopolskim. Prawdopodobnie dialektalnego pochodzenia
jest większość regionalizmów frazeologicznych. Można w tym widzieć dowód unifikacji gwar, polszczyzny potocznej i polszczyzny ogólnej, por.: duzy jak wasog (gw.
kiel.) – duży jak wasąg (reg.); cárny jak celuście (gw. kiel.) – czarny jak czeluście
(reg.).
Kryterium kontaktowe. Na podstawie tego kryterium za regionalizm frazeologiczny uznaje się jednostkę, która pojawia się w polszczyźnie regionalnej w wyniku
oddziaływania języka obcego i jednocześnie nie jest znana w polszczyźnie ogólnej.
Oczywiście dotyczy to przede wszystkim terenów pogranicznych. Dla przykładu
można tu podać regionalizmy frazeologiczne z komponentami:
a) niemieckimi, por.: dać hand ‘dać rękę, tj. słowo honoru’ (K 219), dać pulower
1. ‘gnębić, dawać szkołę’, 2. ‘zbić’ (K 426), iść na hinter ‘iść na wagary’ (K 220),
iść na szpacirgang ‘iść na spacer, spacerować’ (K 220); mieć recht ‘mieć rację’
(K 221); ni besser ‘źle, niedobrze’ (K 425), być na hinterce ‘być na wagarach’
(K 426); złapać glika ‘mieć powodzenie’ (K 426);
b) jidysz, na przykład: Hojch mit di pientys ‘wysoko się ceni’ (K 428);
c) ukraińskimi (polszczyzna zachodniej Ukrainy), na przykład: didko go wie ‘przekleństwo’ (K 322), bih me ‘zaklęcie, że mówi się prawdę’ (K 226); brudno jak
w kuczy ‘brudno jak w chlewie’ (F 122); chodzić jak czerepacha ‘chodzić niezgrabnie, flegmatycznie’ (K 252); hyniawa Maryśka ‘człowiek mówiący przez
nos’ (F 103);
d) litewskimi (polszczyzna środkowej Litwy7), na przykład: idź ty na rojsty ‘daj mi
spokój!’ (Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 79);
e) rumuńskimi (polszczyzna Czerniowiec), na przykład: kum se cade ‘wybornie, jak
należy’ (F 123); waj dé miné ‘okrzyk zgrozy, przestrachu, rozpaczy’ (F 231).
Kryterium frekwencyjne. Według tego kryterium regionalizmem frazeologicznym jest ta jednostka spoza współczesnej polszczyzny, która w danym regionie wykazuje bardzo dużą frekwencję. O frekwencji frazeologizmów szczególnie trudno
mówić, gdyż jednostki te częściej pojawiają się w polszczyźnie mówionej niż pisanej. Jak wiadomo, polszczyzna mówiona nadal jest słabo zbadana.

7

Osobne miejsce zajmują kalki z języka litewskiego obecne w polszczyźnie Wilna i okolic: brzozowa kasza ‘lanie, bicie’ – lit. béržo kõšės dúoti (gáuti); żałobny obiad ‘stypa’ – lit. gedulìngi piẽtūs;
trzymać mszo ‘odprawiać mszę’ – lit. laikýti mišiàs; wilka oko ‘słabe światło’ – lit. vìlko akìs (Rieger,
Masojć, Rutkowska 2006: 97).
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5. Relacja regionalizmy frazeologiczne – frazeologia gwarowa
Stanisław Bąba i Anna Piotrowicz (1993), charakteryzując regionalizmy frazeologiczne Wielkopolski, zestawili je z frazeologią ogólnopolską i niemiecką. Ze względu na niedostatki materiałowe zrezygnowali z zestawienia omawianych jednostek
z frazeologią gwarową. Warto jednak poświęcić nieco miejsca tego typu zależnościom. Sytuują się one na szerszym tle relacji gwary (kultury ludowej) i polszczyzny
ogólnej (kultury miejskiej). Oczywiście, większy prestiż ma drugi z wymienionych
kodów, dlatego też gwara ulega zanikowi. Do truizmów należy również stwierdzenie, że najszybciej wychodzą z użycia te wyrazy gwarowe, które nazywają dawne
wiejskie realia. Najpierw stają się elementem słownictwa biernego, a następnie zupełnie zanikają. O tym, że funkcjonowały w gwarze, możemy się przekonać jedynie
na podstawie dawniejszych zapisów etnograficznych i opracowań dialektologicznych. Okazuje się jednak, że jeżeli taki wyraz jest komponentem frazeologizmu,
jego zanik następuje znacznie wolniej. Na przykład w gwarze świętokrzyskiej nie
są już znane samodzielne leksemy wasog i celuście, ale zostały utrwalone w porównaniach: duzy jak wasog i cárny jak celuście. Ich znaczenie zostało zredukowane
do jednego semu, o czym przekonuje następujący test: na pytanie, co to jest wasog
i co to są celuście, informatorzy odpowiadali: to, co jest duże i to, co jest czarne.
W wypadku celuści wypowiadano się nieco dokładniej – celuście to piekło. Oczywiście, w gwarze wyraz ten miał inne znaczenie – ‘część pieca chlebowego czarna od
sadzy’, a ‘piekło’ to znaczenie nowe.
Powyższy test nasuwa skojarzenie z funkcjonalnym rozumieniem wyrazu gwarowego zaproponowanym przez Józefa Kąsia:
[...] wyraz gwarowy to jednostka leksykalna, w miejsce której użytkownik gwary w kontakcie
z osobą posługującą się kodem niegwarowym stara się wprowadzić jednostkę z tego kodu niegwarowego (Kąś 1994: 15).

Socjolingwistyczne ujęcie gwarowości nie zawsze się sprawdza w wypadku frazeologii. Frazeologizmy ze względu na niesumaryczność znaczenia, przechodząc
z kodu gwarowego do niegwarowego, w tym do polszczyzny regionalnej, często zachowują w swym składzie archaizmy i dialektyzmy. Gwarowość frazeologii w świadomości informatorów to zazwyczaj najbardziej rozpoznawalne cechy fonetyczne
komponentów frazeologicznych (mazurzenie, pochylenie kontynuantów dawnych
samogłosek długich, różna realizacja samogłosek nosowych itd.). Z tego względu
właściwie każdy frazeologizm gwarowy po usunięciu wymienionych cech może
awansować do jednostki używanej w kontaktach z osobą, która nie posługuje się
gwarą, por.:
{ktosik} nasrá {komuś} w cápke (gw. kiel.)8 – {ktoś} narobi {komuś} w czapkę (niegw.);
{ktosik} kce dupe śkłem utrzyć (gw. kiel.) – {ktoś} chce tyłek szkłem wytrzeć (niegw.).

8

Podane przykłady zostały zanotowane w gwarze kieleckiej. Nie rozstrzygam – ze względu na niedostatek opracowań terenowych – o obecności tych jednostek w innych gwarach.
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W powyższych przykładach wyrazy dupa i nasrać, choć są znane w polszczyźnie ogólnej, przy przechodzeniu frazeologizmu z gwary do kodu niegwarowego są
wymieniane na mniej wulgarne. Ta zmiana jest podyktowana filtrem „grzecznościowym”, którym rozmówca sygnalizuje, że zdaje sobie sprawę z tego, jak mówić
w sposób kulturalny.
6. Mikroregionalizmy frazeologiczne
Ważną rzeczą jest też stopień uświadomienia regionalizmów frazeologicznych.
W większości przykładów rozmówca nie zdaje sobie sprawy z tego, że wykorzystywana przez niego jednostka nie należy do polszczyzny ogólnej. Są jednak również
takie frazeologizmy, których użycie jest podyktowane ludycznością, dosadnością
i rytmiką, a nierzadko też tym, że stanowią one sygnał przynależności do określonej
społeczności. Ostatnia z wymienionych właściwości służy utrwalaniu mikroregionalizmów frazeologicznych. Jednostki te odnoszą się do realiów typowych dla małego
obszaru, np. nazwisk i mikrotoponimów, por.:
{ktosik} wybierá sie {gdziesik} jak Łajbu do Bielin (gw. Dębna) – {ktoś} wybiera się {gdzieś}
jak Łajbu do Bielin (niegw.);
{ktosik} robi {cosik} jak Gawerecki (gw. Dębna) – {ktoś} robi {coś} jak Gawerecki (niegw.);
{ktosik} wybierze sie {gdziesik} jak Łukás ze krzcinami (gw. Dębna) – {ktoś} wybierze się
{gdzieś} jak Łukasz ze chrzcinami (niegw.);
{ktosik} wystoji sie jak Kasprowá suka (gw. Dębna) – {ktoś} wystoi się jak Kasprowa suka
(niegw.).

Powyższe frazeologizmy mają zasięg ograniczony do jednej wsi (Dębno w Górach Świętokrzyskich), są przy tym używane zarówno w gwarze tej wsi, jak i w języku inteligencji, która się z niej wywodzi. Zasięg niegwarowej realizacji tych pięciu jednostek jest więc bardzo ograniczony, co sprawia, że można w ich wypadku
mówić o mikroregionalizmach. Jak się okazuje, przykłady tego typu często realizują
schematy semantyczno-składniowe znane w polszczyźnie ogólnej, np.: {ktoś} wybiera się {gdzieś} jak Łajbu do Bielin (Dębno) – {ktoś} wybiera się {gdzieś} jak sójka
za morze (ogpol.).
Uwagi końcowe
W obrębie regionalizmów frazeologicznych można wyróżnić pewne podklasy. Podstawową płaszczyzną podziału jest zasięg geograficzny. Niewątpliwie największy
obszar zajmują regionalizmy wyjść na dwór – wyjść na pole. Węższy zakres mają
regionalizmy frazeologiczne poszczególnych dzielnic Polski. Jeszcze węższy zasięg
dotyczy ośrodków miejskich – prócz Warszawy i Krakowa również Łodzi, Katowic,
Białegostoku, Gdańska, Lublina i Kielc. Najmniejszy obszar występowania dotyczy
mikroregionalizmów. Na płaszczyznę geograficzną podziału regionalizmów nakłada
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się ich pochodzenie. W większości są to jednostki wywodzące się z dialektów, ale
istotnym ich źródłem jest również dawna polszczyzna.
Ustalenie zakresu i pochodzenia regionalizmów frazeologicznych wymaga korzystania z rejestrów frazeologii gwar polskich i polszczyzny historycznej, jak również skonsolidowania współpracy różnych ośrodków naukowych. Niestety nie dysponujemy ani jednym, ani drugim kompletnym rejestrem, a współpraca w zakresie
dialektologii nie jest zadowalająca. Systematyczne badania regionalizmów frazeologicznych muszą więc być poprzedzone przede wszystkim przezwyciężeniem wymienionych braków. Dopiero po etapie gromadzenia materiału może nastąpić etap
szczegółowej analizy, który uchroni przed pochopnymi wnioskami. O tym, jak łatwo
w tym względzie o pomyłkę, przekonuje różna kwalifikacja regionalizmów w słownikach współczesnej polszczyzny.
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Skróty
gw. – gwarowe
kiel. – kieleckie
lit. – litewskie
niegw. – niegwarowe
ogpol. – ogólnopolskie (wspólno odmianowe)
pot. – potoczne
przestarz. – przestarzałe
reg. – regionalne
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Phraseological regionalisms – a new approach
Summary
Phraseological regionalisms are a little-described part of vocabulary. The article specifies the problems
facing researchers in this area: 1) we do not know the body of phraseological regionalisms nor how
large it may be; 2) standard Polish dictionaries relatively rarely list phraseological regionalisms; 3) the
relation between phraseological regionalisms and dialectal phraseology has not been precisely defined.
Apart from terminological distinctions, the article specifies criteria of isolating phraseological regionalisms and their usefulness, and outlines relations between regionalisms and dialectal phraseology. Some
remarks are also offered on phraseological microregionalisms. Final remarks include proposals for
studying phraseological regionalisms.
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HENRYKA SĘDZIAK
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK

WYBRANE FORMACJE SŁOWOTWÓRCZE W WYPOWIEDZIACH
MIESZKAŃCÓW WSI W ŁOMŻYŃSKIEM
Przedmiotem niniejszego artykułu jest opis kategorii i typów słowotwórczych stosowanych w opowiadaniach mieszkańców wsi łomżyńskich. Nazwą „Łomżyńskie”
określam teren byłego województwa łomżyńskiego (1975–1999) i dawnej guberni
łomżyńskiej (1866−1914), teren moich badań językowych.
Podstawę materiałową opracowania stanowią Łomżyńskie teksty gwarowe, cz. 1–
–3 (Sędziak 1996; Sędziak, Frąckiewicz 1999; Sędziak, Cybulska 2005). Teksty nagrywane w latach 1974–2004 obejmują wypowiedzi najstarszych mieszkańców wsi
historycznej ziemi łomżyńskiej, wiskiej i część nurskiej oraz pogranicze Podlasia
(część dawnej ziemi bielskiej i drohickiej). Tematyka tekstów jest różnorodna, dotyczy spraw bliskich mieszkańcom wsi, a więc prac wiejskich, wierzeń i obrzędów,
przeżyć wojennych, zwłaszcza ostatniej wojny i okupacji.
Zainteresowanie gwarową tematyką słowotwórczą w językoznawstwie polskim
przypada głównie na lata 60. i 70. XX w. Powstają wówczas prace: Mieczysława
Szymczaka (1968) o przedrostku pra- w ujęciu historycznym, Joanny Okoniowej
o przedrostku pa- w gwarach polskich (Okoniowa 1963) oraz praca o przedrostkach
i prepozycjach w języku polskim (Okoniowa 1973), w której autorka wykorzystała
obszerny materiał gwarowy. Przedrostków dotyczą też artykuły Zdzisława Stiebera
(1968) o deminutywnej funkcji przyrostka -ica w gwarach i hydronimii oraz Wandy
Pomianowskiej (1958) o formacjach z historycznym -k- w gwarach polskich. Praca
Bogusława Krei (1969) o rzeczownikach ekspresywnych uwzględnia także materiał
gwarowy. Na uwagę zasługuje monografia Anny Kowalskiej (1975–1979) przedstawiająca zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia.
Problemy słowotwórstwa gwarowego omawiali także autorzy prac dotyczących
słownictwa gwarowego związanego z poszczególnymi działami kultury materialnej
i duchowej na obszarze całej Polski. Należą tu między innymi prace: Barbary Bartnickiej (1964) o ludowych nazwach grzybów, Jana Basary (1964–1965) o terminologii budownictwa wiejskiego, Władysława Kupiszewskiego (1974) o słownictwie
z dziedziny meteorologii i astronomii ludowej, Janiny Symoni-Sułkowskiej (1972)
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o zróżnicowaniu słowotwórczym i leksykalnym nazw z zakresu transportu i komunikacji, M. Szymczaka (1966) o nazwach stopni pokrewieństwa. Należy tu również
wymienić prace monograficzne przedstawiające łącznie problematykę fonetyczną,
morfologiczną i leksykalną, np. dawną pracę Antoniny Obrębskiej (1929) o nazwach
pewnych stopni pokrewieństwa w dialektach i historii języka polskiego, Zofii Stamirowskiej (1969) o gwarowych formach przysłówków, Józefa Petera (1957) o zaimku
każdy w historii i dialektach języka polskiego, Feliksa Pluty (1963−1964) o dialekcie głogóweckim.
Analiza wypowiedzi najstarszych mieszkańców wsi łomżyńskich prowadzi do
wniosku, że stosowane przez informatorów formacje słowotwórcze niewiele różnią
się od ogólnopolskich. Nieco większe różnice obserwuje się w słowotwórstwie rzeczowników i czasowników, znacznie mniejsze w słowotwórstwie przymiotników
i przysłówków.
Przyjrzyjmy się wybranym formom słowotwórczym wymienionych wyżej części
mowy.
I. Rzeczownik
Wśród formacji rzeczownikowych dominującą grupę stanowią nazwy osobowe tworzone od imion własnych i od nazw miejscowych.
1. Nazwy osobowe
1.1. Formy derywowane od imion własnych to nazwy młodych synów tworzone od
nazwisk zakończonych sufiksem -owski, np.:
Grabowiak ← Grabowski, Kalinowiak ← Kalinowski, Kłoszewiak ← Kłoszewski, Masłowiak
← Masłowski, Parczewiak ← Parczewski, Wasilewiak ← Wasilewski.

Są to formacje tworzone sufiksem -ak od tematów skróconych o cząstkę -sk-.
Funkcję podobną pełni sufiks -uk w tworzeniu nazw odojcowskich, np.:
Cwaliniuk ← Cwalina, Mocarzuk ← Mocarski, Płochażuk ← Płochaż.

Tylko nazwa Mocarzuk derywowana została od tematu skróconego o cząstkę -skprzy wymianie spółgłoskowej r ≥ rz w obrębie tematu. Nazwy Cwaliniuk, Płochażuk utworzone zostały od pełnych tematów. Ostatnia nazwa pochodzi od przezwiska
Płochaż, które objaśnia informator:
Pu˱oxažukov byu˱o dvox. Matka i˱ex pu˱ oxi pšedavau˱ a, to s tei˱ raci˱i i˱ex nazyvaľi Pu˱ oxaže, ale ońi
śe nazyvaľi inačei˱ (Łtg III: 186).

Ludowe formy nazwisk odojcowskich przedstawili w swych pracach M. Szymczak (1966) i Alfred Zaręba (1966, 1967). Obaj autorzy omawiają formacje słowotwórcze używane w gwarach dla wyrażenia stosunków pokrewieństwa i relacji
rodzinnych. Pisała na ten temat niedawno B. Bartnicka (2004), wspominając swoje
obserwacje językowe z małego miasteczka na północno-wschodnim Mazowszu. Autorka zwróciła uwagę na budowę potocznych nazw odojcowskich utworzonych od
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nazwisk zakończonych na -owski, a tworzonych sufiksem -ak od tematu skróconego o cząstkę -sk-: Poniatowiak (od Poniatowski), Szymanowiak (od Szymanowski),
Dembiniak (od Dembiński).
Z innych formacji stosowanych przez mieszkańców wsi łomżyńskich dla ukazania stosunków pokrewieństwa warto wymienić nazwy: cioteczniak ← cioteczny
‘syn siostry, brat cioteczny’, Karpowiczka ← Karpowicz, pani Stefania Karpowicz,
dziedziczka majątku Krzyżewo w gm. Sokoły. Wspomina ją wielu mieszkańców tej
gminy z wielkim uznaniem i szacunkiem jako założycielkę szkoły rolniczej w Krzyżewie w 1913 r., jednej z pierwszych szkół rolniczych w Polsce. Mieszkańcy okolicznych wsi, głównie szlacheckich, mówią o niej: pani Karpowicz, pani Stefania
Karpowicz lub pani Karpowiczówna, gdyż była to osoba samotna. Tylko jeden informator ze wsi szlacheckiej Jamiołki-Piotrowięta użył w swojej wypowiedzi parokrotnie formy Karpowiczka. Może przeniósł tę formę ze wsi włościańskich, w których
nazwiska żon tworzy się formantem -ka od nazwiska zakończonego na spółgłoskę.
Taki zwyczaj językowy występuje w mojej rodzinnej wsi na Podlasiu, na przykład
Marciszelka ← Marciszel, Puchliczka ← Puchlik. Tak nie tworzono form żeńskich
we wsiach drobnej szlachty.
Przedstawione w tym punkcie formacje nie są powszechnie używane, stosuje je
zaledwie paru informatorów ze wsi drobnoszlacheckich, na przykład informator ze
wsi Mocarze w gm. Jedwabne czy też ze wspomnianej wyżej wsi Jamiołki-Piotrowięta w gm. Sokoły.
1.2. Formy tworzone od nazw miejscowych są to:
a) nazwy mieszkańców prowincji:
Galicyjak ← Galicja, derywowany formantem -ak,

b) nazwy mieszkańców miast, miasteczek i wsi:
grodzieniaki ← Grodno, warszawiaki ← Warszawa, jedwabieniaki ← Jedwabno, burzeniaki ←
Burzyn, krzyżewiaki ← Krzyżewo, wiźniaki ← Wizna.

Nazwy mieszkańców miast w polszczyźnie ogólnej tworzone są sufiksem -anin
w l. poj., informatorzy ze wsi łomżyńskich nazwy mieszkańców danej miejscowości
podają zwykle w l. mn., tworząc te nazwy formantem -aki, niekiedy z alternacją
w temacie ø ≥ e i d ≥ dź (grodzieniaki, jedwabieniaki), y ≥ e (burzeniaki).
2. Nazwy nieosobowe i osobowe
2.1. Rzeczowniki różniące się budową od formacji ogólnopolskich, np.:
brukowanka ‘droga brukowana’, sufiks -ka,
kawalerka – kawalerowie, sufiks -ka, ogólnopolski -owie,
pokopisko ‘miejsce po wykopaniu ziemniaków’, sufiks -isko,
pokopki – wykopki ‘kopanie ziemniaków’, prefiks po-, ogólnopolski wy-,
paśnik – pastwisko ‘miejsce do pasienia bydła’, sufiks -nik, ogólnopolski -isko,
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tańcówka – potańcówka ‘zabawa z tańcami’, brak prefiksu po-,
włościan – włościanin, forma skrócona o cząstkę -in,
zagrajek – grajek ‘człowiek grający na jakimś instrumencie’, prefiks za-, forma ogólnopolska
bez prefiksu.

Przykłady użyć:
Sхoзiľi
́ śe s kou˱kamí pa·ny i pšendľi, a kavalerka pšyхoзiu˱
́ a, pańe, teš, o. I vreśće sprovaзiľi
́
i˱ak’ego tam zagrai˱ka i tańcofke uženзaľi (Łtg III: 143).
Vu˱ośćan to хu˱op inačei˱, tak’. [...] Vu˱ośćan on ńe mau˱
́ vu˱asności, śe rozume.
́ No, na fśi to vyb’eraľi
sou˱tysa. Ve fśi šlaхeck’ei˱, to šlaхcica vyb’eraľi, a ve vu˱ośćańsḱei˱, no to vadomo,
že vu˱ośćana (Łtg
́
III: 142–143).

Nazwy włościan i zagrajek to rzeczowniki osobowe.
2.2. Rzeczowniki rodzaju nijakiego oznaczające istoty niedorosłe w polszczyźnie
ogólnej z końcówką -ę, w analizowanych tekstach gwarowych tworzone formantem
-ak, są rzeczownikami rodzaju męskiego, np. cielak, dzieciak, kurczak, prosiak, źrebak.
2.3. Rzeczowniki zdrobniałe, deminutiva, należą do ulubionych środków wyrazu
w mowie mieszkańców wsi nie tylko łomżyńskich. Są tu zwykłe zdrobnienia podkreślające niewielkie wymiary przedmiotów, np. garnusek ← garnek ← gar, gromnicka ← gromnica, jajecko ← jajko, kawałecek ← kawałek ← kawał, kukardka ←
kokarda, lelujka ← leluja, snopecek ← snopek ← snop.
Rzeczowniki zdrobniałe służą też wyrażaniu uczuć melioratywnych, będących
wyrazem ekspresji, np. dzieciątko ← dziecię, dzieciaczek ← dzieciak, słonecko ←
słonko, wianusecek ← wianusek ← wianek. Formantem słowotwórczym, służącym
tworzeniu nazw zdrobniałych, zwłaszcza ekspresywnych, jest sufiks z elementem
-k- (-ek, -ka, -ko) (por. Kreja 1969). Ekspresję wyrażają również deminutiva drugiego stopnia (Grabias 1981: 65).
II. Przymiotnik
Wśród formacji przymiotnikowych w analizowanych tekstach zwraca uwagę przede
wszystkim duża liczba zdrobnień, np.:
calusieńka noc, jajecka maluśeńkie, zółciusieńke, kwiatuski drobniutkie, piwnica pełniusieńka
ludzi, woda taka cyściutka, zawsze skromniutka.

Formacje zdrobniałe derywowane są sufiksami:
-utki: cyściutki, drobniutki, skromniutki;
-usieńki: calusieńki, malusieńki, pełniusieńki.

Zdrobnienia przymiotnikowe mają charakter ekspresywny, są wyrazem uczuć dodatnich. Służą też intensyfikacji cech zawartych w znaczeniu przymiotników (zob.
Koneczna 1949).
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Z innych formacji przymiotnikowych zainteresowały mnie określenia: herbowana szlachta, mrozową śmiercią zginąć, nietrafny strzał. Znajdują one jednak poświadczenie w Słowniku Witolda Doroszewskiego i tylko jeden leksem z kwalifikatorem „dawne”: herbowana od czasownika herbować ‘opatrywać, znaczyć herbem’
z cytatem Szlachcic rozgniewany [...] każe żonie iść do miasta, do znajomych herbowanych i głosić, że jest uwięziony przez magistrat (SJPD).
III. Przysłówek
Niewiele różnic w budowie przysłówków w stosunku do form ogólnopolskich zaobserwowano w wypowiedziach mieszkańców łomżyńskich wsi. Przede wszystkim,
podobnie jak w rzeczownikach i przymiotnikach, dużo tu zdrobnień tworzonych od
innych przysłówków, niekiedy także zdrobniałych, np.:
króciuchno ← krótko, skromniusieńko ← skromniuśko ← skromnie, troseńke ← troszke ←
troche, pomalutku ← pomału.

Formacje przysłówkowe zdrobniałe tworzą sufiksy:
-eńke: troseńke,
-uchno: króciuchno,
-usieńko: skromniusieńko,
-utku: pomalutku.

Deminutiva przysłówkowe, podobnie jak przymiotnikowe, pełnią głównie funkcję ekspresywną, zwłaszcza deminutiva drugiego stopnia, np. skromniuśeńko, troseńke.
Inne przysłówki różnią się znacznie budową i niekiedy znaczeniem, np.:
jednoraz ‘nagle, naraz’. Leksem ten nie oznacza tego, na co wskazuje treść członów złożenia: jeden raz, a znaczenie tego przysłówka najlepiej wyjaśnia kontekst:
I˱ednoras ktuś zamknou˱ ten sṕiхš (Łtg I: 219).

drugieraz ‘innym razem, drugi raz’,
najsampierw ‘najpierw, na samym początku’, formacja rozszerzona w stosunku
do ogólnopolskiej o cząstkę -sam-,
daremnie ‘za darmo, bezpłatnie’:
Byu˱a barзo dobra pani, ucyu˱a luз́i daremńe, daremńe lekarstfa davau˱a fšystk’em (Łtg III: 320).

W polszczyźnie ogólnej przysłówek daremnie oznacza ‘bez wyniku, bezskutecznie, na próżno, niepotrzebnie’ (SJPD);
okolicznikowo ‘przy okazji’:
Tak pańi okoľičńiokovo pov́em: tylko žebym gu˱odny ńe umar (Łtg III: 354).
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IV. Czasownik
Czasowniki w analizowanych tekstach gwarowych często mają inną formę niż
w polszczyźnie ogólnej. Różnią się:
1. prefiksami:
dogodzić się w zn. ‘zgodzić się’:
No i ftedy i˱uš i˱ag dogoзiľi
to mama šykovau˱a vý śe o ten posak, daľi tam co meľi
́ tei˱ зefčyńe,
́
prave (Łtg I: 351).

odstarczyć w zn. ‘dostarczyć’,
oprząść tu w zn. ‘skończyć przędzenie’ w SJP znaczenie inne:
No i śe opšendu˱o, to późńej tšeba byu˱o te pšeńзona
vygotovać f popele
́
́ i oprać čyśćutko (Łtg I:
316);

podskoczyć w znaczeniu ‘podbiec’:
[...] i˱a zostau˱em ranny v gu˱ove. No i rusk’e zaras tam potskočyľi, obandažovaľi (Łtg I: 151);

przepomnieć daw. ‘zapomnieć; pominąć, przeoczyć’ (SJPD);
przepowiadać ‘mówić, co będzie w przyszłości’ (SJPD), tu ‘opowiadać, mówić’:
No i zafše pšepov́adaľi, žeby ućekać za žeke (Łtg I: 148);

przyuważyć posp. ‘zwrócić na kogoś, na coś uwagę’ (SJPD);
rozbierać tu w zn. ‘zabierać’:
[...] i˱ak pšyi˱eхaľi s kośćou˱a, to rozb’eraľi, rozb’eraľi tey gośći do śeb’e na zab’ory (Łtg I: 322);

roztworzyć rzad. wychodzące z użycia ‘otworzyć’ (SJPD):
Navet ńe iз́e do kościou˱a, to rostfožy okno i śe fšystko vysu˱uха (Łtg II: 7).

względać się ‘zaglądać, przyglądać się’:
To ońi tam zafše na polaγ byľi obozy, bo žeby tak narut śe ńe wzglendał (Łtg I: 356);

zaobrokować środ. ‘dać koniom obroku’ (SJPD):
My te końe zaobrokovaľi (Łtg III: 184).

Są tu też formacje bezprefiksalne:
przedać, przedawać – ogólnopol. sprzedać, sprzedawać,
naleźć – ogólnopol. znaleźć.
2. sufiksami:
złapić – ogólnopol. złapać,
zakoncać – ogólnopol. zakończyć.
W ostatnim przykładzie mamy formę niedokonaną od czasownika, który w polszczyźnie ogólnej może być tylko dokonany.
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3. budową tematu:
kupywać, spadywać z interfiksem -yw-,
zdejmać – forma skrócona o cząstkę -ow-.
Część opisanych tu formacji czasownikowych nie znajduje poświadczenia
w SJP, np. dogodzić się, odstarczyć, względać. Część zaś występuje w tym słowniku z kwalifikatorami, np. daw. przepomnieć, posp. przyuważyć, rzad. roztworzyć,
środ. zaobrokować. Niektóre czasowniki o takiej samej budowie słowotwórczej, np.
przepowiadać, rozbierać, różnią się znaczeniem od ogólnopolskich, na co wyraźnie
wskazuje treść przytoczonych wypowiedzi.
Przestawiony w artykule opis formacji słowotwórczych jest dyferencyjny, ukazuje tylko cechy różniące budowę słowotwórczą wyrazów występujących w materiale
gwarowym od tych, które funkcjonują w polszczyźnie ogólnej. Jak już wspomniano
we wstępie, materiałem, który wykorzystany został w opracowaniu są teksty gwarowe nagrywane w latach 1974–2004, obejmujące wypowiedzi 347 mieszkańców
z 241 wsi łomżyńskich, głównie ludzi po 60. r.ż. Z analizy materiału wynika, że
niewiele jest różnic w budowie słowotwórczej wyrazów, a opisane tu formacje wychodzą już z użycia i są rzadko stosowane. Nieco więcej różnic obserwujemy w słowotwórstwie rzeczowników (zwłaszcza wśród nazw osobowych) oraz czasowników
przedrostkowych i bardzo niewiele w słowotwórstwie przymiotników i przysłówków. Na pewno jednak na podstawie tych materiałów nie jest możliwe przeprowadzenie granic zjawisk słowotwórczych, podobnie jak innych zjawisk gwarowych.
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Selected word-building patterns in utterances by villagers in Łomża region
Summary
The aim of the present article is to describe word-building categories and types in use by inhabitants of
villages in Łomża region. The source material analyzed is that of Łomżyńskie teksty gwarowe, parts
1–3 published in 1996, 1999, and 2005. Its texts recorded in 1974–2004 preserved utterances by some
of the region’s oldest inhabitants.
The article uses differential description limited to features which distinguish word-building patterns
in the vocabulary used. An analysis of the utterances suggests that word-building patterns used by
informants differ little from those of standard Polish. More difference is seen in noun-building (especially among personal nouns) and prefixed verbs, while very little in forming adjectives and adverbs.
The patterns described in the article are going out of use, as is seen in their low usage frequency in the
studied texts.
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JERZY SIEROCIUK
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
POZNAŃ

ZASOBY FONOGRAFICZNE ZAKŁADU DIALEKTOLOGII POLSKIEJ
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA I ICH PRZYDATNOŚĆ
W BADANIACH PROCESÓW ROZWOJOWYCH POLSZCZYZNY MÓWIONEJ

Truizmem jest twierdzenie, że podejmując się opisu zjawisk języka mówionego, musimy najpierw zgromadzić odpowiednią podstawę materiałową. W przeciwieństwie
bowiem do badań języka pisanego nie dysponujemy – zasadniczo – odpowiednią
dokumentacją zastaną. Każdy badacz podejmujący tę problematykę musi, praktycznie rzecz biorąc, rozpoczynać od organizacji odpowiedniego archiwum. Jest oczywiste, że musi to być archiwum fonograficzne. Zważywszy, że w różnych ośrodkach w Polsce szeroko zakrojone badania nad polszczyzną mówioną – połączone
z gromadzeniem stosownej dokumentacji – nie mają odpowiednio długiej tradycji,
stosowne będzie przedstawienie informacji o zasobach fonograficznych Zakładu
Dialektologii Polskiej UAM*. Przechowywane tu materiały mogą być szczególnie
cenne przy próbach opisu tempa zmian zachodzących zwłaszcza w języku mieszkańców wsi polskiej, niemniej jednak mogą być także bezcenne przy próbach opisu
tendencji ogólnych.
Systematyczne nagrania prowadzone były od roku 1948. W archiwum naszym
mamy jednak rejestracje dokonywane już w roku 1945. Jest to dokumentacja terenowych wypraw muzykologów poznańskich. Od pewnego czasu archiwalia te przenoszone są na nośniki cyfrowe.
Chcąc właściwie ocenić zawartość archiwum fonograficznego UAM, nie można
pominąć najważniejszych danych przybliżających założenia organizacyjne i pierwszy okres działalności tej placówki.
W pierwszym numerze „Biuletynu Fonograficznego” – specjalnie powołanego
dodatku do wydawanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk czasopisma „Lingua Posnaniensis” – w Przedmowie zaznaczono:
*

Decyzją Rektora UAM 1 kwietnia 2009 r. Zakład Dialektologii Polskiej został przekształcony w Pracownię Dialektologiczną.
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W Uniwersytecie Poznańskim istnieje i działa Zakład Fonograficzny; jest on inną formą założonego w r. 1946 Archiwum Fonograficznego [...]. Jego pierwszym i głównym zadaniem jest
utrwalanie dźwiękowe dialektów polskich. Ze względu jednak na potrzeby uniwersytetów polskich w zakresie nauczania i studiowania języków Zakład zajmuje się też – w miarę możliwości
– utrwalaniem języków i dialektów niepolskich. Zadania Zakładu Fonograficznego są jednak
znacznie szersze. Tak więc, w zakres swoich zainteresowań i prac, prowadzonych przy pomocy
aparatury fonograficznej, włączył on embriologię i patologię mowy [...]. Wreszcie jako trzecią
dziedzinę prac ma Zakład Fonograficzny fonetykę eksperymentalną (LP–BF 1953: 1).

Główny inicjator rejestrowania gwar – prof. Ludwik Zabrocki – tak pisał o podjętych już w roku 1948 działaniach:
Nagrania mają być dokonane pod kątem ich przyszłej analizy fonetycznej (fonologicznej),
słownikowej i składniowej. W ciągu dziesięciu lat zakończone ma być utrwalanie globalne
całości gwar języka polskiego w kraju i zagranicą. Następne generalne nagrywanie odbywać
się powinno za dwadzieścia pięć lat. W ten sposób Archiwum posiadać będzie utrwalony obraz
mowy polskiej w odstępach dwudziestopięcioletnich (Zabrocki 1948: 516).

Należy zaznaczyć, że archiwizacja gwar nie była li tylko zadaniem środowiska
poznańskiego, niemniej jednak materiały terenowe miały być zalążkiem archiwum
zlokalizowanego właśnie w Poznaniu. Odpowiednie ustalenia przyjęte zostały już
20 lutego 1948 r. na konferencji z udziałem delegacji ministerialnej. W skład odpowiedniej komisji ministerialnej weszli:
[...] prof. Witold Doroszewski, prof. Zdzisław Stieber, prof. Stanisław Urbańczyk, doc. Zygmunt Rysiewicz i dr Stanisław Skorupka. Z ramienia Zakładu wystąpili prof. Mikołaj Rudnicki,
który przewodniczył konferencji, oraz doc. Ludwik Zabrocki [...]. Goście zapoznali się z dotychczasowymi osiągnięciami i planami na przyszłość. Rezolucja, powzięta przez konferencję,
a podpisana przez osiem osób, stwierdza, że dla pożytku pracy naukowej w dziedzinie fonetyki
i spraw polityczno-społecznych z tą dziedziną związanych pożądana jest koordynacja prac i zamierzeń środowisk naukowych warszawskiego i poznańskiego. Przedstawiciele tych środowisk
będą pozostawać ze sobą w ścisłym kontakcie w sprawach ogólnego planu pracy i podejmowanych badań. W obecnym stanie rzeczy nasuwający się podział pracy polegałby na tym, że
wymienione środowiska podzieliłyby między sobą obszary badań terenów i częściowo zakres
zagadnień: środowisko poznańskie ześrodkowałoby w dalszym ciągu swe wysiłki na pracy
tworzenia Archiwum Fonograficznego, środowisko warszawskie zaś na teoretyczno-metodycznych zagadnieniach fonetyki eksperymentalnej w związku z badaniami terenowymi.
Wspomniana na początku współpraca obu środowisk obejmowałaby porozumiewanie się
w sprawie nabywania aparatów i posługiwania się nimi w badaniach (Borowska 1953: 9).

Na konferencji poświęconej już sprawom stricte dialektologicznym – zorganizowanej w Poznaniu 17 marca 1951 r. – zwrócono uwagę na
[...] uściślenie współpracy między poszczególnymi ośrodkami, współpracy, zmierzającej do realizacji wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest utrwalenie na płytach gwar polskich. Konkretnie
zaś chodziło o ujednolicenie metod pracy, tematyki nagrań, o przydział terenów gwarowych
poszczególnym ośrodkom itp. (Borowska 1953: 12).

Najważniejsze ustalenia były następujące:
[...] utrwali się na płytach w ramach planu 6-letniego teksty z 300 miejscowości. Uzgodniono
przydział terenów i ustalono nazwiska współpracowników.
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Tereny przydzielono w sposób następujący (oznaczenie terenu według mapy K. Nitscha z „Wyboru polskich tekstów gwarowych”):
K r a k ó w – II A, II B, II C, II D (Małopolska wschodnia niemazurząca – do Sanu), II F (klin
między Wisłą a Sanem z miastami Mielec i Tarnobrzeg);
L u b l i n – II E, II D (Małopolska wschodnia – od Sanu na północ), VII C (polszczyzna na
gruncie małoruskim; część południowa z powiatem włodawskim włącznie);
Ł ó d ź – II F (Małopolska środkowo-północna z wyjątkiem obszaru Mielec i Tarnobrzeg), II J
(Sieradzkie – bez Kaliskiego, Ostrowskiego i Kępińskiego);
P o z n a ń – III A, III C1, VI, część II J (Kaliskie, Ostrowskie, Kępińskie);
T o r u ń – III B, III C2, III D, V B;
W a r s z a w a – II G, II H, IV A, IV B, V A, VII C (polszczyzna na gruncie małoruskim; część
północna z powiatem Biała Podlaska włącznie);
W r o c ł a w – I.
Ustalono też listę osób, które mają pozostawać w bezpośrednim kontakcie naukowym z Zakładem: mgr M. Karaś (Kraków); dr T. Brajerski (Lublin); mgr W. Cyran (Łódź); dr Z. Sobierajski
(Poznań); prof. dr H. Turska, mgr H. Gaede i mgr J. Maciejewski (Toruń); prof. dr W. Doroszewski, prof. dr H. Koneczna, mgr W. Pomianowska (Warszawa); doc. dr S. Bąk i mgr Z. Martynowski (Wrocław). Prof. Kazimierz Nitsch z Krakowa również wyraził zgodę na współpracę
(Borowska 1953: 13–14).

Wyżej wspomniana konferencja ustaliła też, że na płytach winno się utrwalać
pewne z góry przewidziane zagadnienia, stanowiące tematyczną całość. W związku
z tym prace Zakładu w tym zakresie biorą za punkt wyjścia tematykę opracowaną
przez Jana Otrębskiego w artykule Co utrwalać na pytach? (Otrębski 1953). Zawarte tu tematy mają być przerobione w całości przynajmniej kilkanaście razy z informatorami jednego dialektu (Kaczmarek 1953: 41).
Przytoczone obszernie fragmenty mało znanych publikacji jednoznacznie wykazują, że na początku lat 50. ubiegłego wieku potrzeba dokumentowania gwar polskich leżała na sercu całemu środowisku językoznawczemu. Przywołane nazwiska
współpracowników – przez długie lata decydujących o poczynaniach środowiska
dialektologicznego w Polsce – są gwarancją odpowiedniego poziomu merytorycznego całego przedsięwzięcia. Osoby te – w przyszłości filary polskiej dialektologii
– czuwały też (o czym dalej) bezpośrednio nad doborem informatorów do nagrań.
Rysujące się bardzo obiecująco plany badawcze pozwoliły snuć także inne projekty. W tym też czasie – a jest to rok 1953 – Ludwik Zabrocki sygnalizuje możliwość opracowania Dźwiękowego atlasu gwar polskich (Kaczmarek 1953: 47; szerzej
o tym: Zabrocki 1953).
Współczesny badacz terenowy z zainteresowaniem przyjmie także informację
o tym, że wówczas przewidywano honoraria dla informatorów (Pluciński 1953: 73).
W zasobach archiwalnych Zakładu Dialektologii Polskiej UAM wyraźnie wyodrębniają się dwie grupy rejestracji. W przypadku pierwszym cezurą czasową jest zasadniczo rok 1969, będący jednocześnie końcowym okresem działalności organizacyjnej Pracowni Archiwizacji Gwar (Nowak 2001: 204). Niewiele później – w roku
1972 – rozpoczęto prace przygotowawcze i badania terenowe do Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski, rejestracja fonograficzna gwar zawężona została tym
samym zasadniczo do obszaru Wielkopolski i terenów przyległych (Nowak 2001:
205). Utrwalanie gwar na nośnikach magnetycznych okazjonalnie prowadzone było
jeszcze do roku 1990.
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Od samego początku dokumentowaniu gwar towarzyszyło publikowanie danych
o tematyce poszczególnych rejestracji1. W pierwszym okresie nagrań dokonywano na płytach decelitowych mających – z dzisiejszego punktu widzenia – bardzo
ograniczoną pojemność. Zazwyczaj można było na nich zarejestrować rozmowę nie
dłuższą niż sześć minut; na płytach lakierowanych mieściło się już do dziewięciu
minut tekstu. Płyty nagrywane były dwustronnie. Na podkreślenie zasługuje to, że
wykorzystując warunki techniczne (procedurę przygotowania nagrania), rejestracji
dokonywano zazwyczaj bez wiedzy interlokutora (Sobierajski 1957: 81).
W tym najciekawszym dla nas okresie z 520 miejscowości zarejestrowano „łącznie około 520 godzin [...] mowy ludowej” (Nowak 2001: 205).
Żeby zorientować się w tematyce nagrań, przytoczmy dane dotyczące jednej z rejestracji z roku 1953:
P i a s k i, pow. G o s t y ń. Hodowla i oprawianie świń, wędzenie mięsa. Opowiadania (z pomocą eksploratora). Nr 799 A.
Hodowla drobiu. Opowiadanie (z pomocą eksploratora). Nr 799 B.
Z przeszłości osady Piaski i okolicy. Opowiadanie (z pomocą eksploratora). Nr 800 A.
Hodowla krów i wyroby z mleka. Opowiadanie (z pomocą eksploratora). Nr 800 B.
O dawnych posiłkach. Wypiek chleba. Opowiadanie (z pomocą eksploratora). Nr 801 A.
Dawne stroje. Opowiadanie (z pomocą eksploratora). Nr 801 B.
Części wozu. Opowiadanie (z pomocą eksploratora). Nr 802 A.
Narzędzia gospodarskie (pług, brona, cepy, kosa). Opowiadanie (z pomocą eksploratora). Nr
802 B, 803 A B (Sobierajski 1957: 97).

Szczegółowiej treść niektórych nagrań przynoszą przygotowane przez Zenona
Sobierajskiego teksty gwarowe z zachodniej (Sobierajski 1985), północnej (Sobierajski 1990) i centralnej Wielkopolski (Sobierajski 1995).
Oceniając przydatność fonoteki poznańskiej dla badacza polszczyzny mówionej, należy zwrócić szczególną uwagę na epizod towarzyszący istotnemu osiągnięciu w dorobku polskiego gwaroznawstwa. Nawet w środowisku dialektologicznym
mało znany jest fakt fonograficznej rejestracji wypowiedzi podstawowych informatorów Małego atlasu gwar polskich (MAGP). W zasobach fonograficznych Zakładu
Dialektologii Polskiej UAM znajdują się nagrania, których dokonywano równolegle
z poczynaniami zespołu kierowanego przez K. Nitscha, dodajmy: nagrania, które
doskonale mogą poszerzyć podstawę charakterystyki dialektów polskich drugiej połowy lat 50. ubiegłego wieku.
W roku 1953
[...] w miarę możliwości starano się w [...] nagraniach uwzględniać takich informatorów, których gwarę wykorzystano już do opracowania kwestionariusza w związku z przygotowywanym przez Polską Akademię Nauk Małym atlasem gwar polskich (Sobierajski 1957: 81).

W tym czasie były to głównie miejscowości z Wielkopolski wraz z terenami
przyległymi: Drawsko, pow. Czarnków2; Wijewo, pow. Leszno; Piaski, pow. Go-

1

2

Poszczególne części opublikowano w „Biuletynie Fonograficznym” (roczniki: I – 1953, II – 1957,
IV – 1961, VII – 1965) i w „Slavii Occidentalis” (t. 39 – 1982, t. 45 – 1988, t. 46/47 – 1989/1990).
Podział na powiaty zgodny ze stanem ówczesnym.
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styń3; Średzkie; Jancewo, pow. Żnin; Walentynowo, pow. Wyrzysk (Krajna i Bory).
Później bądź wybierano innych informatorów zamieszkujących miejscowości będące punktami MAGP, bądź nawet udawało się nagrać wypowiedzi tych samych respondentów, od których pozyskiwano materiał do atlasu. Wykaz tych wsi obejmuje
kilkanaście pozycji; z podziałem na dialekty są to4:
– ziemia chełmińsko-dobrzyńska: Szczuka, pow. Brodnica;
– Śląsk: Istebna, pow. Cieszyn; Olza, pow. Wodzisław;
– Małopolska: Więciórka, pow. Myślenice; Mokrzesz, pow. Częstochowa; Mrukowa, pow. Jasło; Chomęciska Duże, pow. Zamość; Niebieszczany, pow. Sanok;
Chodów, pow. Miechów; Miedzna Murowana, pow. Opoczno; Ujanowice – Konary,
pow. Sandomierz; Żelechlinek, pow. Rawa Mazowiecka;
– Mazowsze: Białka, pow. Radzyń Podlaski; Kadzidło, pow. Ostrołęka; Osuchowo Nowe, pow. Ostrów Mazowiecka; Uniszki Zawadzkie, pow. Mława;
– Podlasie: Bańki, pow. Bielsk Podlaski.
O ile mi wiadomo, materiały te nie były poddawane szczegółowym analizom,
a przecież mogłyby dostarczyć wielu informacji ułatwiających opracowanie szerszej charakterystyki lokalnych gwar. Nie były wykorzystywane między innymi jako
cenne źródło przy badaniach składniowych. Poza wszelką dyskusją pozostają wartością same w sobie, także przy opisie zjawisk właściwych innym poziomom analizy
lingwistycznej.
Objętość poszczególnych nagrań – stosunkowo niewielka ze względu na ówczesną pojemność płyt – jednoznacznie określa ich przydatność do celów słownikowych.
Niemniej jednak jako materiały uzupełniające są one także bezcenne. Jednoznacznie
stwierdza to zespół redaktorski Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur:
Uzupełniający materiał terenowy zawdzięczamy Pracowni Archiwizacji Gwar UAM. Użyczyła
nam ona nagrań, które zostały u nas odsłuchane i rozpisane na kartki. Są to doskonałe teksty
z około 20 wsi (SOWM 1987: 36−37).

Biorąc pod uwagę założenia metodologiczne towarzyszące powstającej kartotece
do MAGP – przekształconej z czasem w kartotekę słownikową – można powiedzieć,
że zakładane w latach 50. XX w. kartoteki dialektologiczne dysponują poświadczeniami wyizolowanymi z szerszego kontekstu. Materiały fonograficzne Zakładu
Dialektologii Polskiej UAM – często pozyskiwane od tych samych informatorów
– pozwalają szerzej spojrzeć na funkcjonowanie tych swoistych „wypisków”. Na
marginesie dodajmy, że z tych samych punktów dysponujemy kilkakrotnymi nagraniami dokonywanymi w dłuższych odstępach czasowych (np. Dąbrówka Wlkp.
– rok 1951, 1977 i obfita dokumentacja współczesna – o czym dalej).
Uzupełnieniem charakterystyki zasobu poznańskiej fonoteki – zwłaszcza jej zasobów najstarszych – niech będzie mapa, zamieszczona na końcu artykułu, ilustrująca dokonania w tej dziedzinie zespołu kierowanego przez Z. Sobierajskiego.
Jak już wyżej wspomniałem, punktem zwrotnym w poczynaniach poznańskiego środowiska dialektologicznego była decyzja o podjęciu prac nad Atlasem języka
3
4

Tematykę nagrań z tej miejscowości przytoczyłem wyżej.
W zestawieniu tym wytłuszczone zostały nazwy miejscowości, gdzie nagrywano respondenta będącego wcześniej informatorem przy wypełnianiu kwestionariusza dla MAGP.
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i kultury ludowej Wielkopolski (AJKLW). Tym samym dokumentacja fonograficzna gwar najpierw została ograniczona (Nowak 2001: 205), a po roku 1990 (wedle
danych archiwalnych ZDP UAM) zaprzestana, czego podstawowym powodem był
brak funduszy celowych.
Drugi etap powiększania zasobów fonograficznych Zakładu Dialektologii Polskiej UAM rozpoczyna się praktycznie od roku 2000. Wtedy to wraz z uczestnikami
seminarium magisterskiego rozpoczęliśmy systematyczne badania słownikowe, którym towarzyszyły obowiązkowe rejestracje prowadzonych rozmów. Na podstawie
odpowiednio skonstruowanych kwestionariuszy tematycznych – będących raczej
przewodnikami do rozmów niż zestawami samych pytań – przeprowadzano rozmowy z kilkoma informatorami, starając się zachować odpowiednią reprezentację
pokoleniową (Sierociuk 2003). Tym sposobem pozyskiwano od 8 do 12 godzin nagrań będących rejestracją rozmów monotematycznych5. Jednocześnie w tym samym
czasie podjęto systematyczne, długoterminowe badania języka mieszkańców kilku
wybranych miejscowości. Badania te po części są odpowiedzią na swoistą propozycję współpracy środowisk lokalnych, współpracy zmierzającej do zestawienia słowników gwar tych miejscowości6. Istotnym uzupełnieniem są materiały pozyskiwane
przez doktorantów podejmujących odpowiednie tematy rozpraw. Nie należy pomijać
też nagrań dostarczanych przez uczestników zajęć z dialektologii, którzy w ramach
ćwiczeń terenowych zobligowani są do udokumentowania rozmowy w jednakowym
stopniu obejmującej dział „kwestionariuszowy” i teksty ciągłe – obejmujące dłuższe
wypowiedzi informatorów na wcześniej ustalony temat.
Mamy zatem w naszej fonotece obok półtoragodzinnych nagrań studenckich
(o zróżnicowanej wartości; każde nagranie „zagęszcza” nam jednak siatkę punktów z odpowiednim materiałem, przy okazji przynosząc często bardzo ciekawe
poświadczenia), kilkudziesięciogodzinną dokumentację z wybranych miejscowości. Ponieważ przestrzegamy odpowiedniego doboru informatorów, przy powtarzaniu tematyki rozmowy z kilkoma informatorami uzyskujemy możliwość w miarę
wszechstronnego opisu sytuacji komunikacyjnej danej miejscowości. Prowadzone
od ponad sześciu lat systematyczne badania w wybranych miejscowościach pozwoliły zgromadzić zadowalającą już podstawę materiałową, przykładowo: z Bukówca
Górnego (pow. Leszno) dysponujemy już około 200 godzinami rozmów z kilkunastoma informatorami, z Dąbrówki Wielkopolskiej (pow. Sulechów) jest to około
50 godzin, niewiele mniej udało nam się nagrać w kilku innych miejscowościach.
Materiały te są już odpowiednio opracowywane (Graf 2007; Kobus 2007; Perkowska 2007; Sierociuk 2008; Woźna, Osowski 2007).
Istotnym uzupełnieniem poznańskich zasobów archiwalnych są prywatne nagrania z Małopolski i Mazowsza poczynione w latach 1985–1996 (i wcześniej) –
z koncentracją zainteresowania na Lubelszczyźnie. W tym czasie pozyskiwałem tam
5

6

Były to m.in.: TRADYCYJNE CZYNNOŚCI GOSPODYNI WIEJSKIEJ, PRACA NA ROLI, LAS, WIERZENIA I PRZESĄDY,
CZŁOWIEK, PRZYGOTOWANIE POKARMÓW itp.
Zaawansowane są prace nad słownikami Bukówca Górnego (pow. Leszno) i Dąbrówki Wielkopolskiej (pow. Świebodzin). Prace nad słownikami gwar miejscowości okolic Wągrowca i Konina są
w początkowej fazie realizacji (szerzej zob. Sierociuk 2008).
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materiał do słowotwórczej charakterystyki gwar Lubelszczyzny, uzupełniając te nagrania dłuższymi rejestracjami tekstów ciągłych o zróżnicowanej tematyce. Szczególne miejsce zajmują tu rejestracje wielogodzinnych rozmów prowadzonych podczas pozyskiwania materiału dla Atlasu gwar polskich Karola Dejny. Z wybranych
punktów (p. 801 – Gręzówka, p. 805 – Gąsiory, p. 819 – Nasutów, p. 822 – Ignaców,
p. 843 – Turbia) dało to po około 12–14 godzin rozmów przynoszących poświadczenia nie tylko form przewidywanych stosownym kwestionariuszem.
Mówienie o materiałach lubelskich uzasadniane jest tym, że do roku 1990 kartoteka poznańska nie dysponowała zadawalającą liczbą nagrań z tego rejonu (zob.
dołączoną mapkę). Po roku 2000 nagrywane były też inne gwary, gwary terenów
centralnych. Członkowie poznańskiego zespołu dialektologicznego w dalszym ciągu
prowadzą systematyczną dokumentację fonograficzną. Wychodzimy bowiem z założenia, że dynamika zmian dokonujących się w językowym i kulturowym środowisku współczesnej wsi powinna być rejestrowana; czynimy to także z myślą o przyszłych pokoleniach badaczy polszczyzny. Nie może bowiem być tak, że chcąc – na
przykład w połowie obecnego wieku – opisać ewolucję najnowszej polszczyzny,
badacz będzie miał do dyspozycji w miarę zadawalające opisy polszczyzny mówionej – zwłaszcza gwar – połowy wieku ubiegłego, pozbawiony zaś zostanie podstawy
materiałowej przełomu wieków. Wszystkich materiałów dokładnie nie opracujemy,
nie ma nawet takich możliwości, mają one być jednak dokumentem dla przyszłych
pokoleń. Dzisiaj, słuchając nagrań z lat 50. ubiegłego wieku, obcujemy z polszczyzną wieków minionych, wielu informatorów urodziło się bowiem w latach 60. i 70.
XIX w., w tym też czasie kształtowała się ich sprawność językowa. Te nagrania reprezentują zasadniczo polszczyznę w dużym stopniu jeszcze dziewiętnastowieczną.
Od maja 2003 r. w Zakładzie Dialektologii Polskiej UAM wszystkie nagrania
magnetofonowe (i płyty) przenoszone są na nośniki cyfrowe, przy czym w pierwszej
kolejności kopiowane są nagrania dokonywane pierwotnie na taśmach magnetofonowych – taśmy te stosunkowo szybko ulegają demagnetyzacji oraz tracą wszelkie
parametry techniczne: kruszą się, sklejają itp. Płyty decelitowe i lakierowane pod
tym względem są trwalsze – tu jednak pojawia się problem z odpowiednim sprzętem
odtwarzającym, zwłaszcza z igłami do odpowiednich adapterów. W końcu grudnia
2008 r. płytoteka cyfrowa obejmowała już 1650 płyt CD z około 1672 godzinami rejestracji. Średnio zatem na jedną płytę przypada jedna godzina nagrania, większość
płyt CD zawiera po około 75 minut rozmowy. Kopie cyfrowe odpowiadają czasowo oryginałom, nie stosujemy bowiem zapisu skompresowanego. Wiele materiałów
czeka jeszcze na digitalizację.
Równolegle z kopiowaniem zestawiany jest katalog płyt CD. Przyjęliśmy zasadę, że poza podstawowymi danymi – miejsce nagrania, imię, nazwisko i data (oraz
miejsce) urodzenia informatora, imię i nazwisko eksploratora – umieszczamy dane
typu: dzienna data nagrania, lokalizacja terenowa nagrania wskazywana poprzez
dwie współrzędne (geograficzne): pas i słup7. Katalogowa metryczka każdej płyty
7

Operowanie odpowiednią siatką pasów i słupów pozwala niezależnie od podziału administracyjnego
lokalizować – i to stosunkowo dokładnie pod względem geograficznym – poszczególne miejscowości.
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CD zawiera ponadto między innymi aktualny numer katalogowy oraz numer katalogowy (stary) nagrań wedle danych opublikowanych w przywoływanych już wyżej
numerach „Biuletynu Fonograficznego” i „Slavii Occidentalis”8, każdorazowo podawana jest też data wykonania kopii cyfrowej i czas nagrania. Na płytach dodatkowo wskazywana jest pojemność w kilobajtach.
Analiza zjawisk charakteryzujących język mieszkańców współczesnej i dawnej
wsi wielkopolskiej przy dysponowaniu tylko nagraniami jest – mówiąc najoględniej – utrudniona. W Zakładzie Dialektologii Polskiej UAM przystąpiliśmy zatem
do zestawiania komputerowego korpusu tekstów (gwarowych) opartych na uproszczonej transkrypcji9. Znaczną część materiałów – zwłaszcza z Bukówca Górnego
i z Dąbrówki Wielkopolskiej (ale nie tylko) – mamy już dostępną w tej postaci. Już
te materiały dają nam możliwość wszechstronnego oglądu zjawisk charakteryzujących język współczesnych mieszkańców wsi. Materiały zgromadzone do roku 1969
stanowią w tej sytuacji doskonały kontekst historyczny. W większości jednak wypadków nie są one jeszcze dostatecznie wyeksploatowane przez środowisko dialektologów, a szczególnie przez badaczy polszczyzny mówionej. Czas najwyższy, żeby
wysiłek pierwszego okresu powojennej organizacji badań dialektologicznych zaczął
służyć szerszemu gronu badaczy. Fonograficzne archiwum Zakładu Dialektologii
Polskiej UAM pozwala odbywać swoiste wycieczki w przeszłość polszczyzny, wielu bowiem najstarszych informatorów urodziło się w latach trzeciej ćwierci XIX w.
Obcowanie z taką polszczyzną w wersji dźwiękowej dla wielu jest niezapomnianym
doświadczeniem naukowym.

8
9

Zob. przypis 1.
Ustalając zasady transkrypcji, staraliśmy się przystosowywać zapis ortograficzny do zjawisk regionalnych. Wychodzimy bowiem z założenia, że analiza fonetyczno-akustyczna powinna być prowadzona przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury; z drugiej strony nie od dziś wiadomo, że nawet
najlepiej przygotowani specjaliści mają „swoje preferencje słuchowe” (por. Sobierajski 1964).
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Mapa 1. Mapa orientacyjna do katalogu taśmoteki Zakładu Dialektologii Polskiej WAM

Legenda:
kółka numerowane – nagrania z lat 1965–1969
punkty czarne – nagrania z lat 1948–1964
1 – granice dialektów
2 – granice poddialektów
3 – obszary gwar wymieszanych po 1945 r.
4 – granice państwa
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Phonographic resources at the Department of Polish Dialectology, UAM,
and their uses in researching developmental processes in spoken Polish
Summary
In presenting the phonographic archive at the Department of Polish Dialectology, Adam Mickiewicz
University (UAM) the article points out the guiding principles in its organization. The archive contains
recordings of dialectal texts made systematically since 1945. For dialectologists, the most important
may be those made in the years 1948–1974 which contain utterances by speakers born at the close of the
19th century (about 520 hours). The collection is complemented by recent recordings of contemporary
villagers (not limited to Greater Poland province).
For some years, the collection has been gradually digitized; by the end of December 2008, the digital
library contained 1650 CD’s with approx. 1672 hours of recordings.
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WSPÓŁCZESNE PIOSENKI NA ŚLĄSKU I PO ŚLĄSKU.
PRÓBA OGLĄDU ZJAWISKA
W tekście pragnę przedstawić analizę i stosunek do śląskich utworów muzycznych,
śląskich piosenek, powstających i prezentowanych w ostatnich latach w wielkiej
liczbie w środkach masowego przekazu i w Internecie. Chodzi zarówno o utwory
święcące tryumfy w „Śląskiej liście przebojów” i śląskim „Koncercie życzeń”, jak
i o młodą twórczość śląską: hip-hopową, rockową, rapową itp. Liczba tych utworów
jest tak wielka, że nie da się ich nie zauważyć.
Podstawowe pytania, na które chciałabym poszukać odpowiedzi, brzmią: czy ta
twórczość mieści się w dawnych koncepcjach ludowości? Czy można ją zaliczyć do
folkloru?
Aby na nie odpowiedzieć, musimy ustalić pewne warunki wstępne. Pierwszym
z nich jest wyznaczenie terenu badań. To obszar Górnego Śląska przemysłowego,
na którym etnolekt śląski występuje przede wszystkim w miastach i wokół miast.
Dotyczy to zarówno rejonu katowicko-bytomsko-gliwickiego, jak i w dużej mierze
rybnickiego. Miejski obszar górnośląski jest specyficzny. Pod względem językowym spełnia te kryteria, które przez tradycyjną dialektologię były wypracowane dla
gwar i dialektów utożsamianych z terenami wiejskimi. Oczywiście, współcześnie
w sytuacji silnego wymieszania etnicznego ludności dochodzi do wykształcenia się
mieszanych języków miejskich o różnym stopniu udziału silezyzmów, ale nadal są
miejsca (dzielnice) i sytuacje, w których etnolekt śląski występuje we w miarę czystej postaci (na ile to w XXI w. jest jeszcze możliwe).
Po drugie, przedmiot naszych badań wymaga pewnych ustaleń terminologicznych z zakresu folklorystyki. Wszelkie bowiem zjawiska estetyczne, artystyczne
z dziedziny kultury tradycyjnej wchodzą w obręb zainteresowań folklorystyki. Aby
zbadać poddane oglądowi utwory, należy odróżnić zjawisko folkloru i folkloryzmu.
Według Józefa Burszty na folklor składają się
[...] elementy tradycyjne, zazwyczaj uwspółcześniane, jak i treści aktualne o cechach estetycznych, zaspokajające określone potrzeby międzyludzkiej komunikacji. Treści folkloru są wyrażane zwłaszcza w formie słownej z jej walorami [...], a także w innych formach, jak muzycznej,
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choreograficznej, obrzędowej, wierzeniowej [...]. Przekaz treści folkloru zawiera sposób pojmowania świata i określony do tego świata stosunek (za: Staszczak 1987: 124).

Natomiast folkloryzm to „zjawiska dzisiejszego funkcjonowania dawnych przekazów tradycyjnych w sytuacjach – jak je nazwał Roch Sulima – »wystawienniczych«” (za: Kowalski 1990: 29). Folkloryzm zatem to odwołanie do ludowego autentyku, to folklor z dodatkami, nowe teksty, nowe opracowania muzyczne itp. Owo
odwołanie może być bezpośrednie, oznaczające zastosowanie folkloru w możliwie
najwierniejszej postaci, lub pośrednie, będące tworzeniem „w duchu ludowym” (Stęszewski 1981: 265). W zakres folkloryzmu można też wpisać to, co Piotr Kowalski
nazywa „reliktem albo inaczej – cytatem z innego systemu kulturowego”, bo owe
tradycyjne, folklorystyczne formy, już w różny sposób przekształcone „stanowią
fragment odmiennej konfiguracji kulturowej. Są wtedy cytatem z innego systemu
kulturowego” (Kowalski 1990: 31).
Należałoby się zastanowić, czy w ogóle istnieje jeszcze tzw. autentyczny folklor
– czy wszystkie współczesne ludowe przekazy estetyczne – nawet na wsi – nie są już
w specyficzny sposób przetworzone. Wszak różne zespoły taneczne, śpiewacze itp.
istnieją dziś w zasadzie nie po to, by uczestniczyć w faktach kulturalnych swojego
środowiska (wesela, święta, chrzciny itp.), tylko po to, by zaprezentować swoje dokonania na scenie (bardziej lub mniej ogólnopolskiej czy nawet międzynarodowej).
Tradycyjne wesela są też okazem sprzedażnym, wystawienniczym. Podobnie ludzie
opowiadający różne historie (gadki/godki) w gwarze, dialekcie itp. nie opowiadają ich w zdecydowanej większości dla zabawienia współuczestników imprez (faktów kulturowych) swojego własnego środowiska, swojej własnej grupy, a dla celów
mniej lub bardziej komercyjnych (np. udział w konkursach gwarowych, regionalnych). Większość wykonawców – jak wskazywał to już blisko 25 lat temu M. Piotrowski – „zna tradycyjny repertuar nie z bezpośredniej transmisji środowiskowej,
lecz uczy się [...] od profesjonalnych instruktorów” (Piotrowski 1986: 72). Podobnie
jest z gadkami – one są przygotowywane, opracowane na potrzeby wystąpienia, nawet z rekwizytami, strojem itp. Może jedynym elementem, który funkcjonuje jak
tradycyjny folklor są anegdoty, dowcipy, na Śląsku wice. Te rządzą się swoimi nieco
odmiennymi prawami. Są (nie zawsze, ale często bywają) opowiadane spontanicznie, w celu zabawienia, rozbawienia współtowarzyszy, współbiesiadników tej samej
imprezy.
Roch Sulima mówi, że folklor, sztukę ludową traktuje się dziś „wystawienniczo”
– więc do współczesnej kultury wprowadza się elementy tradycyjnego folkloru:
fragmenty tekstów, elementy systemu wartości, czyli sposób widzenia świata. Stąd
bliżej już właśnie do folkloryzmu niż do tradycyjnie rozumianego folkloru. Folkloryści twierdzą, że współcześnie
[...] nie istnieje już kultura ludowa, którą można byłoby opisywać, trzymając się dawniej wypracowanych narzędzi i kategorii, które odnosiły się, w miarę adekwatnie, do tzw. tradycyjnej
kultury ludowej. Nie oznacza to wcale, że przestały funkcjonować wszystkie elementy, które
odpowiadały jej dawniejszym postaciom. One uległy nieuniknionym przekształceniom – czasem formalnym, niekiedy funkcjonalnym czy znaczeniowym (Kowalski 1990: 31).
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Tradycyjny folklor poza tym posługiwał się przekazami nieautorskimi, anonimowymi (Tyrpa 2005: 165), a dzisiejsza twórczość folkloryzmu najczęściej jest autorska.
Jeśli przyjmiemy tak rozumiane terminy folklor i folkloryzm, musimy przyznać,
że wszystkie zjawiska śpiewacze (piosenkowe) przemysłowego Górnego Śląska
wchodzą właściwie w zakres folkloryzmu. W zasadzie nie funkcjonuje w tym regionie twórczość muzyczna, którą moglibyśmy zaliczyć do tradycyjnie rozumianego
folkloru. Wskażmy teraz, o jakich konkretnie zjawiskach mówimy:
A. Piosenki wykonywane tradycyjnie np. przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
oraz inne mniej znane zespoły folklorystyczne (ludowe, folkloryzujące);
B. Utwory „podwórkowo-uliczno-biesiadne”;
C. Rock i inne formy współczesnej muzyki po śląsku;
D. Śląskie disco, a właściwie śląska odmiana disco-polo.
A. Wątpliwości w tym zestawieniu może budzić zaliczenie piosenek zespołu
„Śląsk” do folkloryzmu. Bardzo wiele spośród tych piosenek (nawet nie wiemy, jak
wiele) jest napisanych specjalnie na użytek komercyjnego muzycznego wystawiennictwa śląskiego, choć wielu słuchaczy (i tych, którzy sami te piosenki śpiewają) nie
zdaje sobie z tego sprawy. Pisze o tym fakcie Katarzyna Węgrzyn, autorka wstępu
do zbioru tekstów stworzonych przez Zdzisława Pyzika. Stwierdza, że wiele jego
tekstów było nieraz pojmowanych „jako autentyczne dzieła śląskiej kultury ludowej” (Pyzik b.r.: 5). I rzeczywiście, takie piosenki, jak Starzyk, Od Siewierza jechał
wóz, Karliku, Karliku, Dzióbka dej czy Gdybym to ja miała uważane są najczęściej
za czysto ludowe, jedynie zaadaptowane przez zespoły. Mało kto pamięta (wie), że
są to utwory napisane przez Z. Pyzika. Ostatnia ze wskazanych piosenek jest idealnym przykładem folkloryzmu w jego klasycznej postaci. Jest bowiem wzorowana
na autentycznej melodii, lekko ustylizowana, pierwsza zwrotka pochodzi z autentycznego ludowego przekazu, natomiast następne są dopisane przez współczesnego
autora. Inne w repertuarze tego typu zespołów mają pochodzenie podobne. Melodia
opiera się na ludowych motywach, tekst jest dopełnieniem ludowej formy, jej przetworzeniem, ale najczęściej jest nowym tekstem. Pyzik to „twórca zaangażowany
w szeroko pojętą działalność kulturalną na tym terenie” (Pyzik b.r.: 5), choć – co
ciekawe – nie był Ślązakiem.
Przyjrzyjmy się tekstom tych piosenek. Są one w znacznej mierze pisane, a zatem i śpiewane w zasadzie polszczyzną literacką. Z rzadka wykorzystana zostaje
śląska fonetyka czy fleksja do stylizacji tekstów. Przykładem może być piosenka
Dzióbka dej1.
W tekście piosenki można znaleźć pojedyncze przykłady wykorzystania samogłosek pochylonych2: nie dom, roztomiło, mazurzenia: dzióbecka, czy charakterystycznej końcówki -a w bierniku rzeczowników żeńskich i w 1 os. l. poj. czasu
teraźniejszego: nie dostana, zrobia w sercu rana. Choć ten akurat tekst i tak ma stosunkowo wiele cech śląskich. Najczęściej w takich piosenkach językowym elemen1
2

Na portalu YouTube opisana jako „tradycyjna śląska piosenka śpiewana przez zespół z Gostyni”.
Ale w wykonaniu różnych zespołów nasilenie cech jest różne, zob. np. u Z. Pyzika: moja roztomiło,
na stronie: www.przewodnicy.net/kpt/spiew: moja roztomiła.
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tem śląskim są tylko pojedyncze leksemy, tu: dzióbka, synek (w znaczeniu ‘chłopiec’), a w popularnej piosence śląskiej o Karliku jedynie klupnąć i pyrlik (który
zresztą jako regionalizm można znaleźć i w ogólnych słownikach języka polskiego). Tekściarska twórczość Z. Pyzika i wielu jemu podobnych jest w tym wypadku
kontynuacją wcześniejszych pisarskich tradycji śląskich. Ze względu na specyficzną
historię Górnego Śląska, jego nieustannie pograniczny charakter, ci, którzy czuli
zdecydowanie słowiańską przynależność tego regionu, ciążyli zawsze ku Polsce.
Dla wielu mieszkańców Górnego Śląska polszczyzna ogólna nigdy nie stała się ich
własnością jako język czynny – wielu i do dziś mówić (tzn. godać) potrafi tylko
po śląsku – natomiast zawsze (zazwyczaj) Ślązacy posiadali i posiadają jej bierną
znajomość. Tak więc zdecydowana większość osób wykształconych, pisarzy, publicystów, dziennikarzy, animatorów kultury, działaczy pisało literacką polszczyzną,
uważając pisanie po polsku (nie po niemiecku) za miarę swej śląskości. To główny
rys odróżniający językową sytuację Śląska choćby od Kaszub. Ślązacy wciąż musieli dokonywać wyborów narodowościowych, nie tylko etnicznych, i stąd też takie
wybory językowe. Ta tradycja językowa istniejąca od XIX w. przetrwała w czasach
powojennych i utrwalona została w piosenkach.
Tak więc teksty, o których mówimy, są typowym przykładem folkloryzmu: zachowana jest ludowa estetyka w wykorzystaniu lub twórczym przekształceniu ludowych melodii, wykorzystane są elementy ludowego obrazu świata. A kategorię „ludowego światopoglądu” wielu folklorystów uważało/uważa za podstawowy czynnik
zaliczenia faktu do folkloru (zob. np. Kowalski 1990: 24). Nie język, a językowy
obraz świata decyduje o szlachetności folkloryzmu tych utworów.
Obecnie sytuacja zmieniła się radykalnie. Powstaje mnóstwo nowych piosenek
i innych tekstów folkloropodobnych (godki, wice), w których granica zbieżności
z folklorem jest o wiele bardziej oddalona. Z drugiej strony, co językoznawcę powinno cieszyć, te nowe teksty wykorzystują w o wiele większym stopniu etnolekt
śląski. Ale – rzecz jasna – sprawa nie jest taka prosta. Przyjrzyjmy się kilku piosenkom z trzech różnych obszarów muzycznych.
B. Wodzionka i Na Abrahama – to piosenki, które można by zaliczyć do tzw.
folkloru miejskiego, o jakim wspomina Julian Krzyżanowski (1965), a właściwie
do folkloryzmu miejskiego, bo są to także utwory powstające dziś, autorskie, o cechach wystawienniczych i komercyjnych. Są to teksty pisane po śląsku, ze śląskiego punktu widzenia. Dotyczą śląskich spraw, śląskich tradycji (np. kulinarnych)
i obyczajów. Prezentują śląski językowy obraz świata, wykorzystują śląskie stereotypy. Pierwszy to muzyczny przepis na tradycyjną śląską zupę z wykorzystaniem
stereotypu najlepiej gotującej własnej „żonki” i pasującym do tekstu teledyskiem
rozgrywającym się w śląskiej kuchni z bifyjym, stołem z ceratą i chopami w kraciastych flanelowych koszulach. Drugi to opowieść o 50. urodzinach Ericha (zwanych
tradycyjnie Abrahamem) z typowymi akcesoriami kulinarnymi: krupniok, frankfuterki, kołocz z posypkom, ajerkoniak, gorzałka z malcym i innymi – tu np. gyszynk
na gyburtstag (którym tu jest piżama). Melodie to typowe melodie śląskich jubli,
melodie ulicznego, miejskiego folkloru. Do tych faktów folkloryzmu miejskiego
zaliczyć można też piosenki typu Obalyli halba. Tekst wykorzystuje śląskie frazeologizmy: obalić halba i śląskie stereotypy, jak np. miłość do piłki nożnej – także
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tej podwórkowej, domorosłej: kulali bal, naplompali bala, zagrać się szpila. Fuzbal
(piłka nożna) to typowa męska śląska rozrywka, której oddają się także górnicy po
skończeniu szychty. Piłka nożna podtrzymująca śląskiego ducha wykorzystana została przez Kazimierza Kutza w Perle w koronie. Grają w fuzbal strajkujący na dole
kopalni górnicy, a poza tym np.
[...] jeden z górników powątpiewa w lojalność strajkową przyjaciela, bo „jak ktoś przez baba
rezygnuje z fuzbalu”, to po takim chopie można spodziewać się najgorszego (Szymutko 2001:
41).

O wielkiej śląskiej miłości do fuzbalu pisze Stefan Szymutko w Nagrobku ciotki
Cili, choć to miłość w nieco innym wymiarze:
Mimo iż kopaliśmy piłkę namiętnie, z miłością; mimo iż kopaliśmy ją zawsze i wszędzie –
w ciasnych podwórkach, na polnych drogach itd. – nasze robocze boisko, na którym rozgrywaliśmy mecze między sobą, nazwaliśmy Maine Road (Szymutko 2001: 41).

C. Inny przykład stanowią piosenki melodycznie należące do obecnych trendów:
rocka czy hip-hopu. Można tu podać: rockowy utwór Niy poradza zespołu Underground czy Górny Śląsk zespołu Wszyscy. Teksty pisane są mniej lub bardziej udolnie
po śląsku. Mówią o ludzkich emocjach (niy poradza zapanować nad swoimi ymocjami; a jo chca ino ludziom życzliwy być; chyba zgupna, mom już dość) i o trudzie
życia na Śląsku. Piosence Górny Śląsk towarzyszy seria czarno-białych fotografii
z dawnego i współczesnego Śląska (np. na portalu YouTube). Ich autorzy czasami
nie potrafią sobie poradzić ze składnią, wypowiadając po śląsku ogólnopolskie konstrukcje, np. brudne familoki, miejsce mego pochodzenia. Teksty te jednak sprawiają
wrażenie autentycznych, bo wyrażają stan ducha młodych ludzi na Śląsku, szczególnie z dzielnic dotkniętych bezrobociem, marazmem i beznadzieją po zamknięciu
kopalń i hut, tradycyjnych śląskich miejsc pracy.
D. I wreszcie czwarta seria to piosenki królujące na śląskich listach przebojów
(telewizyjnych i radiowych) oraz w różnych śląskich koncertach życzeń. Wiele z nich przypomina melodiami i tekstami święcące niegdyś telewizyjne tryumfy
utwory disco-polo czy też dawne utwory dancingowe. Piosenki o tym, kto kogo kocha, i częściej, kto kogo nie kocha. Do takich zaliczyć możemy Tango dla Ireny czy
Majorkę. W tych utworach brak jest ludowego sposobu myślenia, brak śląskiego obrazu świata, ale nie ma też w śpiewanych tekstach nawet śląskiej intonacji. To ogólnopolski tekst niezbyt udolnie zaśpiewany z częściowo śląską fonetyką (częściowo,
bo w zasadzie ogranicza się do samogłosek pochylonych). Dość szlachetnym wyjątkiem w tej grupie są piosenki zespołu Antyki. Przykładem może być choćby Śląsko
kobieta. Już sam tytuł budzi pewne wątpliwości, bo powinna to być jednak baba.
Ale tekst – choć jest po prostu tekstem o różnicach w podejściu do życia kobiet
i mężczyzn – wykorzystuje przynajmniej sporo śląskiego słownictwa nazywającego
czynności codzienne, wykonywane przez kobiety: biglować, sztopować, heklować.
Czy wszystkie te utwory możemy i chcemy zaliczyć do śląskiego folkloryzmu?
Może jeszcze trzeba postawić pytanie, po co współcześnie istnieje zjawisko folkloryzmu i po co są tworzone takie właśnie teksty. Czy ktoś ich słucha i kto ich słucha?

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 193

2010-01-05 15:38:35

194

Jolanta Tambor

Zastanawiał się nad tym folklorysta Jan Stęszewski, który pisał:
Obecność folkloru muzycznego i folkloryzmu jest w kulturze polskiej faktem. Uzasadnione
jest zatem pytanie o stosunek do nich społeczeństwa. Odpowiedź będzie hipotezą, gdyż badań
takich się nie prowadzi (Stęszewski 1981: 267).

Spróbujmy więc sformułować tę hipotezę. Istotne jest w takim wypadku stwierdzenie etnolożki Doroty Simonides dotyczące folkloru słownego, który według badaczki obejmuje
[...] te zjawiska literackie, które w ustnym obiegu społecznym pewnej grupy uważane są za
własne, niezależnie od źródeł pochodzenia: są przez tę grupę tworzone, modyfikowane i dla tej
grupy transmitowane (Simonides 1981: 327).

A do takich zjawisk możemy na pewno zaliczyć omawiane przez nas teksty.
Współczesna telewizja jest przekaźnikiem komercyjnym, nawet telewizja publiczna. Jeśli więc piosenki z ostatniej grupy nadawane są tak często, to znaczy, że są
śląskim odbiorcom (przynajmniej sporej ich części) potrzebne. Potwierdzeniem popularności jest liczba wyświetleń w Internecie3: Górny Śląsk – 131 064, Nic ni mo
znaczynio (zespołu Krupnioki z Sosnowca) – 15 2054, O mój Śląsku (Jana Skrzeka)
– 45 264, My som ludzie (Bułek) – 39 725, Niebieska vendetta (Bułek) – 250 4495.
Potrzebne są między innymi dla podniesienia prestiżu. Pokazują przeniesienie pewnych wartości ze wsi do miasta, w te sfery, w których uczestniczą i inni spoza regionu (więc złociste plaże), a nawet do świata (stąd Majorka). Wykonawcy (tu mowa
o grupie D) nie noszą ludowych strojów, lecz ubranie miejskie, choć reprezentujące
raczej przedmieścia niż centra dużych miast. Królują w nich frędzle i falbanki. Można tu też znaleźć nawiązania do miejskiej kultury Górnego Śląska. Dzieci śląskie na
przedszkolnych i szkolnych balach przebierańców często występowały w strojach
indiańskich i kowbojskich. I elementy tych strojów można zobaczyć w ubiorach wykonawców śląskiego disco-polo.
Utwory te powinny zostać zbadane, gdyż, jak pisze P. Kowalski (1990: 69–70),
w zakres zainteresowań folklorysty powinny wchodzić nie tylko teksty, które zostaną
uznane za wysokoartystyczne, ale wszystkie, które spełniają kryterium „zgodności
z podstawowymi wartościami, które określają świat grupy społecznej” (Kowalski
1990: 70).
Można się zastanawiać nad poprawnością języka tekstów, bo wybór takiego, a nie
innego słownictwa to zapewne zarówno rezultat przełączania kodów, jak i punktu
widzenia komunikacyjnego (Kurek 2003: 116–117). A te dwa czynniki powodują
wybór językowego obrazu świata (ludowego lub mieszanego).
Ogólnie rzecz ujmując, tego typu działania (użycia folkloru i folkloryzmu) są
potrzebne, ponieważ służą integralności, służą budowaniu, podtrzymywaniu więzi
grupowych, tożsamości grupowej (Kowalski 1990: 20). Można w tym widzieć reaktywowanie dawnych elementów folkloru (potrzebne grupom w celach integracyj3
4
5

Stan na 10.12.2009 na portalu YouTube.
A krótki filmik o zespole ma 50 244 wyświetleń.
Trzeba dodać, że rekordy popularności bije wspomniana wcześniej Wodzionka, która ma 1 210 428
wyświetleń.
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nych), ale trzeba pamiętać, że funkcjonują one na innym tle, w innych kontekstach,
więc wywołują też inne emocje. I mają domieszkę obcych systemów: wartościowania, widzenia świata. Najczęściej są to systemy z kultury popularnej, masowej, często realizujące potoczne systemy stereotypowego, czarno-białego myślenia, niekoniecznie o proweniencji ludowej. Rodzi się więc nowy światopogląd, nie do końca
tożsamy z tradycyjnym, ludowym. To nowe zjawisko, które na pewno trzeba byłoby
zbadać, zanim zostanie ocenione. Ze zjawiska pogranicznego rodzi się nowa jakość
badań.
Ważny jest też dla badań kanał przekazu – gwałtowny rozwój środków masowego przekazu oraz środków masowego upowszechniania „słownych” dóbr kultury
(kasety magnetofonowe, płyty, pliki dźwiękowe) powodują przemiany tekstów folkloru i szlachetnego folkloryzmu i wpływają na ich komercjalizację. Obecnie bowiem
można nagrać dowolną piosenkę i owo nagranie „puścić w daleki świat” – dawniej
wykonawca był w pewnym sensie skazany na swoją przestrzeń, prezentował więc
wartości tradycyjne, ograniczone do terenu własnej lub sąsiednich wsi, własnego
i sąsiednich podwórek. Ale i odwrotnie: punkty przestrzeni kulturowej były kształtowane przez prezentowany w folklorystycznych tekstach obraz świata. Dziś folklor
i folkloryzm czerpią z TV (podobnie jak pod jej wpływem zmienia się język, polszczy się) i chcą być tym samym podobne do treści przekazywanych w TV, by odnieść
komercyjny sukces6.
Współczesny folkloryzm jest oceniany przez J. Stęszewskiego, który wskazuje
jego złe strony, ale nie przekreśla sensu jego istnienia:
Warto poświęcić nieco uwagi wartościom estetycznym proponowanym przez folkloryzm lat
ostatnich, zwłaszcza w niższych i średnich poziomach zasięgu tego pojęcia, patrząc z punktu
widzenia profesjonalizmu manifestacji muzycznych i dystansu dzielącego te manifestacje od
autentycznego folkloru. Folkloryzm został poddany mało ambitnej, nieautentycznej, zewnętrznej w stosunku do folkloru estetyce, która lansuje elementy najbardziej zbliżone do gustów
odbiorców ukształtowanych przez masową kulturę, co powoduje, że przedmiotem zainteresowania nie są najwartościowsze i najbardziej charakterystyczne przejawy tradycyjnej muzyki
ludowej [...]. Nader często swoistości regionalne muzyki zastępuje sztampa pseudoludowa, wyrażająca się w nietrafnym wyborze repertuaru melodii, umasowieniu wykonawców na scenie,
lichych aranżacjach muzycznych, gwiazdorstwie wykonawców, karykaturalnych reżyseriach
[...]. Masowy jest ruch artystyczny amatorski oparty na folklorze, masowy jest odbiorca [...].
Nie znaczy to, że wszystko jest chybione w folklorze „niższym” i „średnim” (Stęszewski 1981:
265–266).

Czesław Robotycki pisze wręcz
[...] o myśleniu typu ludowego w polskiej kulturze masowej. Wśród nadmiaru informacji i zabiegów perswazyjnych myślenie typu ludowego jest nadal filtrem dla treści pozostających
w obiegu masowym i jest stymulatorem wielu zachowań. Charakterystyczne dla niego mityzowanie rzeczywistości, folkloryzacja treści krążących w kulturze, życzeniowy charakter sądów
o rzeczywistości, myślenie kategoryczne i stereotypowe odnajduję w formie istnienia i funkcjonowania kultury masowej (Robotycki 1985: 116, cyt. za: Kowalski 1990: 110).

6

O konieczności uwzględniania oddziaływania mass-mediów zob. m.in. Simonides 1976.
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Utwory, o których mówimy, budzące najwięcej kontrowersji (piosenki ze „śląskiej listy przebojów” i „koncertu życzeń”), to właściwie przejaw kultury popularnej
i masowej, z rzadka są one tylko zabarwione ogólnoludowym sposobem widzenia
świata. Ogólnoludowym, a nie specjalnie śląskim, są tylko zaśpiewane stylizowanym na śląski językiem. Są chwytliwe dla odbiorcy, gdyż realizują wszystkie te
punkty, które wykorzystuje kultura masowa (łatwość, przystępność, stereotypowość,
czarno-białe podziały itd.), a dodatkowo grają na sentymentach grupowych (wykorzystując język, czasem elementy stroju itp.).
Wśród czynników wspólnoty etnicznej/etnosu/grupy etnicznej wymienia Violetta Krawczyk-Wasilewska (1986: 56), relacjonując różne poglądy:
– etnonim (nazwa grupy),
– stereotypy etniczne (w tym uprzedzenia wobec innych),
– świadomość przynależności do grupy,
– symbolizm etniczny (język, tańce, gesty, muzyka).
Symbolizm etniczny w takim rozumieniu jest czynnikiem niezwykle istotnym.
W dzisiejszym skomercjalizowanym świecie XXI w. język pełni bodajże najważniejszą rolę. Pozwala się manifestować na co dzień w przeciwieństwie do tańców
i muzyki, które można prezentować tylko w szczególnych sytuacjach. Dlatego obecnie tak wielką rolę w utrzymywaniu i kształtowaniu tożsamości etnicznej i narodowej przypisuje się właśnie językowi. Stąd zapewne próby mówienia i pisania po
śląsku w tak różnych sytuacjach, w naszym przypadku należałoby powiedzieć: konwencjach muzycznych. Bo, rzecz jasna, ważne w folklorze są także różnice pokoleniowe (Krawczyk-Wasilewska 1986), więc każda pokoleniowa grupa wypowiada
się w owych utworach folklorystycznych i folkloropodobnych w innej konwencji
muzycznej. Łączy je wszakże manifestacja języka:
Przy omawianiu folkloru i folkloryzmu nie można zapomnieć, że istnienie i funkcjonowanie
tych zjawisk jest przede wszystkim naturalną, immanentną potrzebą człowieka, którą określić by można jako potrzebę „trwania w tradycji”. Realizacja psycho-społeczna i kulturowa
owego „trwania w tradycji” następuje głównie w mniejszych lub większych zbiorowościach
etnicznych, te zaś manifestują symbolicznie swoją tożsamość etniczną w sposób nieświadomy
(poprzez folklor) lub świadomy (poprzez między innymi folkloryzm) (Krawczyk-Wasilewska
1986: 55–56).

Obecnie nastąpiła zwiększona potrzeba manifestowania tożsamości, więc folkloryzm się dynamicznie rozwija („wybucha”), a przez to ulega też pewnej degradacji,
ponieważ masowość zawsze do takowej prowadzi. Nie możemy jednak odrzucić
i nie zauważać tych tekstów. Są one – mimo naszych oporów estetycznych – wyrazem symbolizmu etnicznego, budującego tożsamość, bo jak twierdzi V. Krawczyk-Wasilewska:
[...] w świecie współczesnym wydaje się, iż przede wszystkim folkloryzm pełni rolę służebną
w manifestowaniu odrębności etnicznych, pełniąc funkcję czynnika podtrzymującego i kontynuującego tradycję (Krawczyk-Wasilewska 1986: 56).

Więc może tę irytującą nas masowość trzeba po prostu przetrwać?
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Contemporary songs in Silesia and in the Silesian tongue.
An attempt at a review
Summary
The text discusses attitudes toward Silesian musical compositions, written and performed in great numbers in recent years in the media and over the Internet. These include songs celebrated in Silesian Top
Hits and Silesian Listeners’ Choice as well as young-generation locally produced music in hip-hop,
rock, rap, etc. So great is the number of such pieces that they are impossible to miss. An attempt is made
to decide whether such music still fits into past concepts of folklore.
The area selected for study was that of industrial Upper Silesia, where Silesian ethnolect occurs predominantly in and near cities. It is a peculiar quality of urban Upper Silesia that linguistically it meets
the criteria traditional dialectology developed for rural dialects.
The songs under study were classed as folklore, primarily for their performing nature. The source
base were songs performed traditionally such as by Śląsk Song and Dance Ensemble or other less well
known folk or folk-inspired groups, street and convivial songs, rock, or other contemporary genres sung
in Silesian, Silesian disco (a Silesian variety of disco-polo). The songs’ lyrics were analyzed for their
dialectal elements. As an important reference point, popular demand was considered, measured in terms
of the respective website view counts.
It has been found that the most controversial of the songs under study (from Silesian Top Hits and
Silesian Listeners’ Choice) are really products of popular and mass culture, only rarely sprinkled with
general folkloristic perception of the world (as distinct from strictly Silesian). Despite this, they cannot
be dismissed and ignored as they express identity-building ethnic symbolism.
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UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO
KIELCE

REGIONALNE UWARUNKOWANIA STEREOTYPÓW ETNICZNYCH
Jest oczywiste, że na konferencji poświęconej polszczyźnie mówionej nie mogło
zabraknąć wypowiedzi dotyczących gwar ludowych. Dialekty bowiem są odmianą
mówioną języka. Większość tekstów gwarowych istnieje w formie oralnej. Użycie
form dialektalnych w literaturze pięknej, w reklamach, w publicystyce jest wtórne
wobec podstawowej postaci istnienia gwar – żywej mowy.
Pragnę się zająć w niniejszym artykule pewnym wycinkiem leksyki gwarowej,
jakim są stereotypy językowe dotyczące obcych narodów. Tematyka ta jest chętnie
podejmowana w ostatnich kilkunastu latach, zwłaszcza po przełomie ustrojowym
w 1989 r. i zniesieniu cenzury. Przypomnijmy w tym miejscu, że Krystyna Pisarkowa (1976), prekursorka polskich badań tego typu, musiała pominąć w swym opracowaniu materiał dotyczący Rosjan, o czym 16 lat później pisała Maria Peisert:
Zapewne np. jakieś pozajęzykowe względy zdecydowały, że w artykule Pisarkowej nie została
przedstawiona konotacja semantyczna nazwy Rosjanin, choć – jak wynika z informacji wstępnej – została ona przez nią zbadana (Peisert 1992: 210).

Problematyka wzajemnych stosunków między narodami zaowocowała w Polsce
wielu tomami zbiorowymi, artykułami i monografiami. Spośród tych ostatnich należy wymienić dwie książki Aleksandry Niewiary (2000, 2006) i niedawno wydaną
pracę Doroty Brzozowskiej Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość (2008).
Również wcześniejsze prace Marii Brzeziny (o Żydach 1986, Niemcach 1989, Hucułach 1992, Rosjanach 1997, Kozakach – Strycharska-Brzezina 2005) dostarczają
wiedzy na interesujący nas temat. Brak na razie większego opracowania opartego
na słownictwie ludowym, a taką potrzebę zgłosiła Hanna Popowska-Taborska już
10 lat temu:
Sądzę, że należałoby wejść jeszcze głębiej w specyfikę tej leksyki, badając np. wyrazy określające obce danym grupom, a pozostające w otoku ich oddziaływań nacje (Niemców, Rosjan,
Białorusinów, Ukraińców, Żydów) [...] (Popowska-Taborska 1998: 257).

Szukając odpowiedzi na pytanie, jaka jest ludowa wizja cudzoziemców, sięgnęłam po materiały trojakiego rodzaju: etnonimy i choronimy występujące w potocz-
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nych tekstach gwarowych, leksykę (w tym apelatywy odetnonimiczne, derywaty
i frazemy) oraz teksty pieśni śpiewanych na wsi. Udało mi się zebrać materiał dotyczący około 70 haseł (nazw etnicznych i geograficznych, czyli nazw krajów i regionów). Wśród zagadnień czekających na wyjaśnienie znalazła się i kwestia geografii badanych faktów. Czy wszyscy chłopi polscy jednakowo postrzegają i oceniają
mieszkańców innych krajów, czy też występują tu różnice wynikające z odmiennych
losów, przynależności państwowej, zawirowań historii?
Zrąb mojego zbioru stanowi kartoteka SGP (Słownika gwar polskich) Instytutu
Języka Polskiego PAN w Krakowie, a więc materiał językowy pochodzi z okresu od
połowy XIX w. do dziś. Przegląd zapisów pod kątem ich lokalizacji terenowej ujawnił, że obraz przedstawicieli obcych narodów wykazuje pewne różnice. Najistotniejsza wynika z przynależności ziem polskich od końca XVIII w. do roku 1918 do
trzech mocarstw: Rosji, Prus i Austrii1. Właśnie gwarowy wizerunek przedstawicieli
tych trzech państw pragnę teraz przedstawić. Jako ostatni zostanie zaprezentowany
także Francuz.
Rosjanin
W pieśniach dotyczących różnych wojen i powstań Rosjanie najczęściej nazywani są
Moskalami. Pieśni te odnoszą się do konfederacji barskiej, do powstania kościuszkowskiego, do wojen napoleońskich, powstania listopadowego. Z reguły Moskal
przedstawiony jest w nich jako wróg. Niektóre fragmenty są bardzo drastyczne:
Mówią, że Moskale
Jedzą polskie dzieci2,
A jeden i drugi –
Diabłu dusę sprzedał (Krak II 356).
Matkom piersi urzynali
I na ziemnie psom rzucali [...]
Ach, Moskalu nieszczęśliwy,
Czemuś taki złośliwy (WM II 212).

Z pewnością złe doświadczenia, powtarzające się jeszcze w czasie pierwszej
i drugiej wojny światowej (por. przykładowo cytat ze wsi koło Brzozowa Jag bez
vieś pszechodzili Niymcy i Moskale, to liudzie pouciekali f kszoki)3, wpłynęły na
apelatywizację etnonimu, który na Śląsku przyjął znaczenia: ‘prosty, niewykształcony człowiek’ (Nik 28), ‘człowiek o odrażającym, groźnym wyglądzie’: Ś ńego taki
1

2

3

Mimo że Polska scaliła się w 1918 r., skutki zaborów są widoczne w niektórych dziedzinach życia
do dziś. Etnolodzy i socjolodzy widzą je w zróżnicowaniu ubiorów ludowych (Poloczkowa 1976),
budownictwa ludowego (Święch 1985), różnych aspektów kultury (Karwicka 1985), mentalności
(Schmidt 1994, 1997).
Według Jana Stanisława Bystronia (1924/1995: 56−57) kanibalizm jest jedną z cech przypisywanych
obcym w różnych społecznościach. Francuzi w 1815 r. mniemali tak o Rosjanach i nie wypuszczali
dzieci z domu.
Cytaty nieopatrzone skrótem źródła pochodzą z rękopiśmiennych zbiorów Zakładu Dialektologii
Polskiej IJP PAN w Krakowie.
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provdzivy moskol (lubl), a także funkcjonuje jako wyzwisko o bliżej nieokreślonym
znaczeniu: Ćicho być, ty moźgolu (ryb).
Również w Małopolsce moskal ma zdecydowanie negatywne konotacje: ‘żarłok’
i ‘samolub’ (w okolicach Tarnowa i Oświęcimia), ‘człowiek nielitościwy, nieczuły’
(w Koneckiem): Ńikumu ńe fspułcuje ten moskol. Na Kaszubach zanotowano porównanie: czarni [‘brudny’] jak moskal (S III 116). Jednak koło Myślenic i Krakowa
moskal oznacza ‘coś dużego, silnego’: taki moskal ferdymęncki (PJPAN 11: 231),
a im dalej na zachód i na północ wartościowanie Rosjanina ulega poprawie. W Wielkopolsce rus to ‘człowiek wielki, silny, wytrzymały’ (ob, wągr PKJ XVI 181). Na
Kociewiu rusek jest określeniem energicznego, ruchliwego chłopczyka: Ale rusek!
(może działa tu podobieństwo brzmienia ruch, ruszać się i rusek?). W Słowniku gwar
kaszubskich odnajdujemy informację, że rusek to ‘człowiek zdrowy, zahartowany’:
On je zdrów jak rusk; czervoni jak rusk (S IV 369).
Najbardziej jednak zaskakują pieśni z Warmii i Mazur, w których znajdujemy
takie na przykład fragmenty:
Moskol wygroł Moskol wygroł,
I Francuza z Moskwy wygnoł (WM II 205).
Wysli Moskale na góry, stanyli
I tak psienknie, rózalytnie z kanón strzylać zacyli (WM II 171).

Stoi to w wyraźnej sprzeczności z odwieczną przyjaźnią Polaków i Francuzów,
a już zwłaszcza w okresie wojen napoleońskich, kiedy to naród polski pokładał nadzieję we Francji i widział w niej swą wybawicielkę. Do wątku tego wrócimy przy
omawianiu obrazu Francuza.
Austriak
W jednej ze wsi w pobliżu Krakowa Oskar Kolberg zapisał (w 1867 r.) następującą
wypowiedź:
Nasz césarz austryjacki ma część Polski, bo druga pod moskalem i Prusakiem, – i jest potyntak
(potentat) wielki; oprócz Polskiego kraju w Galicyi, ma jeszcze pod sobą kraj Jamerykę w złote
góry bogaty. To téż dużo chłopa od nas do téj Jameryki cesarskiéj idzie, bo tam jadła, picia po
uszy i dobrze płacą (Krak III 38).

Uderza tu zaimek nasz i duma z potęgi swojego władcy.
Natomiast w zaborze rosyjskim zanotowano inne przykłady: austryjce beły złe,
ruscy tez (kiel) i w pieśni: Austryáki juchy (częs Zb XVII 93).
W pieśniach z Warmii i Mazur zebranych w latach 50. XX w. zachowały się
refleksy wojny prusko-austriackiej z 1866 r. Wojnę tę wygrały Prusy. Polacy z terenów Prus Wschodnich jednoznacznie utożsamiają się z armią i władcami państwa,
którego byli obywatelami:
Idzie Prusok na wojynkie [...]
Ostrijakia szie nie boji [...]
Tak ubrany idzie ślicnie,
lec Austryjok idzie licnie (WM II 205).
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Ale Prusak nic nie dba,
Bo potynzne wojsko ma,
Wybiył bowiym w siedmiu dniach
Austryjaka, ze az strach (WM II 210).
A nas Karl Prinz dobry był [...]
Ostryjaka dobrze bziył (WM II 206).

Tutaj Austriacy są wojennymi wrogami, których należy pokonać.
Prusak
Żeby zrozumieć użycia etnonimu Prusak i choronimu Prusy, przypomnijmy w wielkim skrócie kilka faktów z przeszłości. Prusowie byli ludem bałtyckim zamieszkującym w średniowieczu ziemie między dolną Wisłą i dolnym Niemnem. W latach
1226−1283 zostali podbici przez Krzyżaków. Ostatni Prusowie mówiący językiem
pruskim żyli w XVI w. Mimo stopniowego wymierania ludności pruskiej, nazwa jej
przetrwała. W 1440 r. powstał Związek Pruski, który w 1454 r. poddał Prusy Polsce.
Obszar ten nazwano Prusami Królewskimi (później − Zachodnimi). W 1525 r. powstało państwo świeckie − Prusy Książęce (później − Wschodnie), które do 1657 r.
było lennem Polski. W 1701 przekształciło się ono w Królestwo Pruskie. Po zwycięskiej wojnie Prus z Austrią w latach 1740−45 powiększyło jeszcze swoje terytorium
o Śląsk. To ono właśnie uczestniczyło w trzech rozbiorach Polski. II i III rozbiór spowodował, że Prusy Książęce połączyły się terytorialnie z Brandenburgią i powstał
jeden wielki obszar państwowy. W 1871 r. pod egidą Prus dokonało się zjednoczenie
Niemiec i powstało Cesarstwo Niemieckie.
Ślady tych dziejów odnajdujemy w polskim materiale gwarowym i w pieśniach.
Dla mieszkańców regionów odległych od najdawniejszego terenu zwanego Prusami,
słowa Prus, Prusak, pruski utożsamiły się z Niemcami lub odnosiły się do niemieckich obywateli państwa pruskiego: Presocé ju sto lat paneją nad nami. Król presći je
cesorzę niemiecćim (Kaszuby, Ram 161); Ludzie się bojeli téch Prusakóf, bo to mózili, ze będą kobzietóm psiersi wyzynać (ostroł). Dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, który należał do Austrii, Pruska, Prajski to ‘Śląsk pruski’: F sobotym dostali
wypłatym, a na niedzielym szli ku Pruski (Zwrot 54: 14); Jo go w prajski zaprzedóm
(LL I 4: 42), a Prusak to ‘mieszkaniec pruskiego Śląska’: Jag zaczli stawiać kolónij,
to tu chodzowali Prusocy i robili cegłym na ty budele (Zwrot 54: 14). Pojawiły się
też złośliwe frazemy: Siedzi mu pysk jak pruskiemu złodziejowi ‘o pucułowatym’
(Zwrot 287: 31); Toć mo to pruski strzewo ‘o żarłoku’ (Zaolzie).
Najciekawsze użycia omawianego etnonimu spotykamy w pieśniach z Warmii
i Mazur. Trzeba wiedzieć, że dość długo mieszkańców Prus Wschodnich nazywano
Prusakami, bądź polskimi Prusakami. Andrzej Sakson pisze:
Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. przyłączono do Prus ziemie mazowieckie nad Narwią,
z których stworzono Nowe Prusy Wschodnie (Neuostpreussen). Władze pruskie zorientowały
się wówczas, iż katoliccy „Mazurzy” Mazowsza i Podlasia mówią takim samym językiem jak
ewangeliccy „polscy Prusacy” zamieszkali w „polskich powiatach” (polnische Aemter), czyli
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inaczej w „polskich Prusach” (Prussia Polonica). Stąd „polskich Prusaków” przemianowano
najpierw na ”pruskich Mazurów”, by później ograniczyć się jedynie do nazwy „Mazurzy”
(Sakson 2004: 50).

Mieszkańcy Mazur w latach 50. XX w. śpiewali:
Zagnali-ć nas Prusaceńków za te czorne morze,
A z nas zadyn Prusacyniek wzad wrócić nie mo(ze) [...]
Oj bzieda-ć nam Prusaceńkom, gdi wojna nastaje,
A my muszym maszyrować, koszianie [‘kochanie’] zostanie (WM II 169).

Nazywają więc siebie ci polskojęzyczni wieśniacy Prusaczeńkami, a co więcej,
z innych pieśni wynika, że wzięci do pruskiej służby wojskowej, są z niej dumni
i chętnie walczą na wojnie za swego władcę – króla pruskiego:
Jestem Prusakiym, znacie farbi moje,
Chorągiew bziało-corno prszed się mom.
Za wolność przodków kładli dusy swoje,
To oznaczajó kolory me wam [...]
Jestem Prusakiem, Prusakiem być chce (WM II 208).
Idzie Prusok na wojynkie,
Kozdy modró mo sukiynkie.
Kołniyrż biały lub cerwóny
I sabelke z liwej stróny (WM II 205).
Ale kiedy głupsi wróg,
Zwróci ku niemu swoj rog,
Bzierze Prusok swojo broń
W swo potężno krzepko dłoń (WM II 210).
Nasz król pruski w Berlinie stoji,
Ón nas znowuj na wojne stroji (WM II 208).
Zostawziam cie, ma nonilso, Bogu jedynymu,
A som pójde służić królowji pruskiymu (WM II 168)4.

Jeśli weźmie się pod uwagę ekspansywną politykę Prus, przypomnianą powyżej,
muszą zadziwiać następujące fragmenty pieśni:
Pruski król łagodny, lubził cas spokojny,
Nie chcioł krsi rozlynio i nie zundoł wojny (WM II 206).
Prusok chce, by pokój był,
Kozdy cłek w pokoju zył (WM II 210).

Polscy Prusacy, którzy nigdy nie żyli w innym kraju i którym nie przekazano polskiej tradycji, utożsamiają się z pruską rzeczywistością. Są dumni ze swego króla,
Prusy to ich ojczyzna5.
4
5

W innych wariantach tej pieśni, znanej również na innych terenach: królowi polskiemu.
Świat wartości tych anonimowych pieśni ludowych pokrywa się ze światem wartości odczytanym
z utworów mazurskich poetów ludowych, publikowanych w drugiej połowie XIX w. w kalendarzach
ewangelickich. Maria Biolik (2008) odnalazła w tej poezji następujące idee: traktowanie państwa
niemieckiego jako swej ojczyzny, duma z wielkości terytorialnej i potęgi militarnej swego kraju,

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 203

2010-01-05 15:38:36

204

Anna Tyrpa

Francuz
Francuz występuje w różnych wersjach pieśni o pannie wybierającej męża:
Francuza nie chcę, bo rano budzi,
Ni z niem do Boga, ni z niem do ludzi;
A rano budzi, trzeba wstać pracować,
Niéma casu pokochać, całować.
Francuza nie chcę, bo ón na stróza,
I ocki mu przekwitoją jak róza (łuk, Was 182)6.

W pieśni zapisanej koło Częstochowy występuje zestawienie Francuzy rycérze
(Zb XVII 93). Natomiast pieśń spod Wielunia wywołała niedowierzanie Józefa Grajnerta, członka Komisji Antropologicznej, który ją podał do druku. Oto odpowiedni
fragment:
Na wojence bijóm, łajóm,
Kónikiem tratujóm [...]
Z boku krew się tocy,
Najświętsá Panienko,
Dodej nám pomocy, [...]
Żeby mozná zawojować
Francuzkiego króla (Zb IV 205).

Zbieracz opatrzył go następującym komentarzem:
Chyba innego króla, bo lud nasz ostrożny w mowie, często drażliwe polityczne wyrazy umié
omawiać. Polacy zresztą nie wojowali, jak wiadomo, nigdy z Francuzami (Zb IV 205).

Do tej wypowiedzi dopisał się O. Kolberg:
Pieśń ta w licznych odmianach krążąc po całej Polsce, jest tutaj oddźwiękiem waryjantu z pobliskiego Szląska, gdzie skutkiem zapewne wpływu pruskiego (z wojska) wcisnęło się wyrażenie odnoszące się do króla francuzkiego (Zb IV 205).

Słuszność miał O. Kolberg. Zbiory pieśni ludowych z terenów Rzeszy Niemieckiej pełne są pieśni na temat wojen, w których wrogiem byli Francuzi. Nie zapominajmy, że armię pruską i austriacką zasilali młodzi poborowi z polskich wsi. Oto
przykład z okolic Rawicza:
Ciągnie wojsko na Francuza,
Francuz woła na Jezusa.
Lepszy doma font kapusty,
Niż w Francyi kapłon tłusty (Pozn IV 256).

6

uważanie służby w armii pruskiej za szczytną powinność, radość ze zwycięstw nad Francuzami,
szacunek i zaufanie do cesarza niemieckiego (a zarazem króla pruskiego), troskliwego opiekuna
swego ludu. Trudno rozstrzygnąć, na ile ta drukowana poezja wpływała na światopogląd prostych
Mazurów – twórców pieśni ludowych. Uderzające jest w obu typach utworów (drukowanych i śpiewanych) utożsamianie się z Prusami, a brak odniesień do polskości, mimo posługiwania się językiem
polskim.
Trzy wersje z Małopolski umieściłam w: Tyrpa 2007, a jedną ze Śląska w: Tyrpa 2005.
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Pieśni z Warmii i Mazur zawierają wiele negatywnych określeń Francuzów:
Ledwie się skońcyła wojna z Austryjokiem,
Zaroz się zacyła z Francuzym duro(kiym) (WM II 206).
Francuz krszycy, wojny chce [...]
Nuz, Francuzie hardy, stój (WM II 210).
Tam Francuzi sobaki
Uodpierajo ataki (WM II 210) ;
Zackoj, psie Francuzie panie (WM II 207).
[...] a Francuzy spetny ludzie (WM II 171).
[...] a Francuzy [...] rycó jako bydło (WM II 209)7.

Kilka poświadczeń z Małopolski pokazuje również negatywne konotacje Francji
i jej obywateli. Trudno stwierdzić, czy to wynik wrogości jeszcze z czasów wojen napoleońskich, czy może skojarzenie z wyrazami franca, francowaty, obecnymi
w tych gwarach. Z Limanowskiego pochodzą zapisy: ty kolero francusko! ‘wyzwisko’, francuz ‘przezwisko’, francuzować ‘przezywać francuzem’. Na Podhalu zanotowano, że frazy francuz by to wzion; francuz by go (to) pobiył wyrażają negatywny
stosunek do kogoś (czegoś) (Hod 50). Zaś w okolicach Tomaszowa Lubelskiego
narobić francji znaczy ‘krzyczeć, hałasować’: [...] ci panowie, co się najechali do
naszego pana na perswazyje, kieby nam nie dawał ni lasu ni pasowiska po swojém;
i chociaż narobili tylo francyi nic nie poskurali (Kam 16).
Postać Francuza-wroga nie jest obecna w ogólnie znanym polskim stereotypie
Francuza (por. Pisarkowa 1976; Nowicki 1995; Niewiara 2000: 84–96).
Zwłaszcza ten przykład dowodzi, że polszczyzna nie jest monolitem. Gwary
i folklor, będące eksponentami mentalności ludowej, wciąż jeszcze kryją w sobie
tajemnice związane ze sposobem myślenia i wartościowaniem tych grup narodu polskiego, które w przeciwieństwie do mieszczaństwa, szlachty i inteligencji nie miały
zbyt wielu możliwości do wyrażania publicznego swoich sądów i uczuć. Dialekty
polskie też nie są jednolite, również w zakresie stereotypów etnicznych. Polska historia tak się toczyła, że różne regiony miały swoje własne przeżycia dziejowe. Oprócz
tego, że przez 123 lata trzy części kraju podlegały trzem potęgom zaborczym, nie
wolno zapominać o Śląsku, który przeżył poza państwem polskim sześć wieków8,
o Mazurach, które dopiero w 1945 r. znalazły się po raz pierwszy w Polsce, chociaż
ich mieszkańcy używali mowy polskiej od stuleci, i o tych ludziach na wschód od
Polski, którzy nie z własnej woli od 1945 r. żyją otoczeni obcym żywiołem. Wobec

7

8

Pieśni z Warmii i Mazur są pełne animuszu, pewności siebie, podczas gdy w pieśniach śląskich odnoszących się do wojen z Francją dominuje smutek i pesymizm (por. Tyrpa 2005).
Ciekawym dokumentem ilustrującym poczucie tożsamości Ślązaków jest pisany w pierwszej połowie XIX w. pamiętnik Jerzego Gajdzicy, chłopa ze wsi Cisownica na Śląsku Cieszyńskim. O swoim
austriackim władcy pisze on konsekwentnie nasz Cesarz, nasz Monarcha, o Polsce i polskim królu
– tak jak o innych wspominanych przez siebie krajach (bez okazywania jakichkolwiek związków
z nimi), a o Francuzach – jako o wrogach (Butlerowa 1977).
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tak różnorodnych dziejów myślenie o cudzoziemcach ludności z różnych krańców
polskojęzycznego obszaru musi być zróżnicowane, co próbowałam tu pokazać.
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Was: Z. Wasilewski, Jagodne (wieś w powiecie łukowskim, gminie Dąbie). Zarys etnograficzny, Warszawa 1889.
WM II: L. Bielawski (red.), Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 3: B. Krzyżaniak, A. Pawlak, Warmia i Mazury, cz. II: Pieśni balladowe i społeczne, Warszawa
2002.
Zb IV 185–261: J. Grajnert, Zapiski etnograficzne z okolic Wielunia i Radomska, „Zbiór
Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1880.
Zb XVII 14–135: M. Rawicz Witanowski, Lud wsi Stradomia pod Częstochową. Szkic etnograficzny, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1893.
Zwrot 54, s. 14–15: J. O. [J. Ondrusz], Żywe teksty. Karwina I [Sowiniec, Karwina], 1954.
Zwrot 287, s. 29–31: R. Ochman, Ciekawe zwroty lutyńskie, 1973.

Skróty geograficzne
Skróty geograficzne są zgodne z zasadami redakcyjnymi Słownika gwar polskich. Wsie zlokalizowano według podziału administracyjnego Polski z 1952 r. Skróty oznaczają istniejące
wówczas powiaty:
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częs – częstochowski;
kiel – kielecki;
lubl – lubliniecki;
łuk – łukowski;
ob – obornicki;
ostroł – ostrołęcki;
ryb – rybnicki;
wągr – wągrowiecki.

Regional factors in ethnic stereotypes
Summary
The author posits that ethnic stereotypes depend on the history of the region where they appear. This is
shown on the evidence of folklore and local patois. The analysis concerns the stereotypes of Poland’s
three partitioning nationalities: Russian, Austrian, Prussian, and additionally French. The stereotype
of a Russian is negative in Lesser Poland province and in Silesia, but in Greater Poland, Kociewie,
Warmia and Masuria, it can be approving. An Austrian (especially the emperor) is respected in Galicia,
while in Warmia and Masuria he is considered an enemy (due to the Prussian-Austrian war of 1866).
Inhabitants of East Prussia identify with their former Prussian state, emperor, and army. As opposed to
standard Polish, a Frenchman carries negative connotations. This is due to the wars against France by
all the partitioning powers. Polish peasants conscripted into the respective partitioners’ armies considered Frenchmen as the enemy.
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JADWIGA KOWALIKOWA, EWA HORWATH
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
KRAKÓW

PUBLICYSTYCZNY TEKST TELEWIZYJNY
– JEGO MORFOLOGIA ORAZ FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW
Nie ma potrzeby przekonywania o sile i zakresie oddziaływania telewizji na współczesne społeczeństwo. Warto natomiast zaznaczyć, że w kształtowaniu poglądów
oraz systemu aksjologicznego, a także upodobań widzów szczególna rola przypada
publicystyce. Dlatego w ramówkach wszystkich stacji i programów telewizyjnych
przewidziano sporo miejsca dla rozmaicie nazywanych audycji, w założeniach informacyjnych, jak np.: Wiadomości, Panorama, Fakty oraz jawnie uprawiających interpretację i przekonywanie, jak np.: Loża prasowa, Kawa na ławę, Teraz my i inne.
Od czasu, gdy na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia zespół krakowskich
językoznawców pod kierownictwem Zofii Kurzowej badał polszczyznę telewizyjną,
zmienił się charakter tekstów publicystycznych.
Zmiany w publicystycznych programach telewizyjnych dokonują się nieustająco.
Wystarczy porównać koncepcję i strukturę takich stałych pozycji w programie, jak
choćby – dzisiaj rozmaicie nazywany – dziennik telewizyjny, przynoszący serwis
aktualnych wiadomości. Śledząc zmiany, należałoby zwrócić uwagę zwłaszcza na
ewolucję relacji między słowem a obrazem oraz na sposób operowania obu wymienionymi składnikami. Do przeszłości należy sytuacja, w której płaszczyzną kształtowania się wspomnianej relacji był przekaz językowy usytuowanego na pierwszym
planie prezentera. Obecnie przekaz ten jedynie w pewnym sensie organizuje treść
audycji, sam zaś usuwa się w cień komunikatów niewerbalnych, obrazowych.
Niektóre komunikaty dziennika telewizyjnego wyglądem zbliżają się do strony
internetowej czy wideoklipu reklamowego. Sam nadawca staje się przede wszystkim nadawcą pośredniczącym. Jego rola polega na tworzeniu kontaktu między prezentowanymi niejako bezpośrednio, w formie obrazów, wydarzeniami, a siedzącymi
przed telewizorem odbiorcami.
Dzięki umiejętności włączania w obręb prezentacji słownej obrazów statycznych
(zdjęć, wykresów), a zwłaszcza dynamicznych (różnego rodzaju filmów) telewidzowie mieszczą się zarówno w płaszczyźnie „tu i teraz”, jak i „tam i wcześniej”. W ich
świadomości zacierają się różne czasy oraz przestrzenie „dziań się”.
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Uogólniając, można stwierdzić, że komunikat werbalny jest nie tylko w coraz
większym zakresie wspierany przez pierwotnie egzemplifikujący jego treści obraz,
ale wręcz przez ów obraz zdominowany, niejako traci swą prymarną autonomiczność i kompletność.
W przeprowadzonych dla potrzeb referatu badaniach i analizach wzięto pod uwagę przede wszystkim dwa typy programów publicystycznych: tzw. serwis informacyjny (umownie nazwany dziennikiem telewizyjnym) oraz rozmowę (dialog lub polilog), w której uczestniczą różne podmioty: dziennikarze oraz ich rozmaici goście.
W rozważaniach posłużono się takimi, traktowanymi często wymiennie określeniami, jak tekst, przekaz, wypowiedź. Pierwsze pojawia się też w znaczeniu zarazem
najogólniejszym oraz nadrzędnym, zgodnie z którym odnosi się do zorganizowanych
wewnętrznie rezultatów celowego posłużenia się językiem i obrazem, przyjmujących postać jednostek komunikacyjnych wewnętrznie spójnych, wyodrębniających
się formalnie, zakotwiczonych w określonych kontekstach językowych i sytuacyjnych. Tak rozumiany tekst wprowadza wydarzenia komunikacyjne rozgrywające
się w dwóch płaszczyznach. W pierwszej przekaz rozwija się w czasie konkretnym
w ramach kontaktu konkretnego nadawcy (dziennikarza, prezentera) ze zbiorowym,
najczęściej nieznanym mu odbiorcą. W drugiej rzeczywistość pozajęzykowa, zewnętrzna, komunikuje sama siebie za pośrednictwem obrazów.
Publicystyczny tekst telewizyjny odznacza się również dyskursywnością. W jego
tworzeniu biorą udział nie tylko wszystkie wspomniane podmioty, lecz również samo
medium. W tym wypadku jest to uczestnictwo bardzo wyraziste. Środki przekazu
i wyrazu, jakimi dysponuje telewizja, decydują o sposobie istnienia i funkcjonowania w programach publicystycznych słowa i obrazu, a także o ich oddziaływaniu.
Nie tylko nadawca, ale również medium steruje funkcjami transmitowanych komunikatów, determinując ich moc illokucyjną oraz planowaną skuteczność.
Z operowania istniejącymi obok siebie różnymi elementami przynależnymi genetycznie do obszarów słowo oraz obraz powstaje współczesny telewizyjny tekst
publicystyczny: złożony, heterogeniczny, o dynamicznej, zmiennej strukturze.
Przystępując do analizy publicystycznego tekstu telewizyjnego pod kątem budowy oraz roli jego poszczególnych składników, przyjęto jednocześnie ramę komunikacyjną (jako płaszczyznę odniesienia) oraz swoiste funkcje gatunkowe.
W telewizyjnym tekście publicystycznym wyodrębnić można powiadomienie –
z klasycznymi elementami informacyjnymi: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, jak? i dlaczego? oraz z jakim skutkiem?. Po powiadomieniu pojawiają się zwykle wyjaśnienia,
stanowiące szereg egzemplifikacyjnych wypowiedzi ilustrujących główne doniesienie, konkretyzujące te wstępne informacje. Wśród nich spotykamy przekonywanie,
wypowiedzi o charakterze agitacyjnym czy, niestety, próby manipulacji. Na zakończenie mamy zazwyczaj do czynienia z interpretowaniem.
Ze względu na złożoność, związaną nie tylko z łączeniem słowa i obrazu, ale także jednorodnych bądź też morfologicznie heterogenicznych całostek, należy mówić
o tekście głównym (rzeczowym, scalającym) oraz o tekstach – składnikach, które
spełniają wymogi sformułowanej wcześniej ogólnej definicji tekstu. Wszystkie one
współistnieją, zagospodarowując ekran i tworząc mniej lub bardziej szczegółową
planszę. Plansza ta spaja je i jednoczy jako obraz, nasycany również słowem pre-
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zentera oraz innych podmiotów należących zarówno do sfery „tu i teraz”, jak i „tam
i wcześniej”.
Zarówno w przekazie widzianym przez naturalną segmentację, czyli obecnym
w poszczególnych następujących po sobie ujęciach, jak i w traktowanym jako sekwencyjnie rozwijająca się w czasie, narastająca całość, można wyodrębnić różnorodne składniki pełniące funkcję nośników informacji. Są one tak natury werbalnej,
jak i ikonicznej. Często łączą się w spójne układy. Dlatego każdy opatrzony własnym
tytułem (w ramówce oraz w ustnej zapowiedzi) publicystyczny program telewizyjny
trzeba opisywać i momentalnie, i procesualnie.
Należy podkreślić, że zwiększa się znacznie liczba występujących jednocześnie
w danej jednostce programowej nośników informacji, które wykorzystują zarówno
jej autorzy, jak i prezenterzy. W zanalizowanym jednym tylko tzw. newsie odszukać
można kilkadziesiąt informacji. Poniżej przedstawiony zostanie przykład z Faktów
(główne wydanie, 1 czerwca 2008 r.). Po wprowadzeniu dziennikarza – prezentera
podającego w studiu informacje o podwyżce cen paliw następuje egzemplifikacja
w postaci dwuminutowego reportażu.
Na planie pierwszym
1.

Na planie drugim i w tle

wprowadzenie dziennikarza

obraz statyczny studia
z logo stacji w prawym górnym rogu

2.

wypowiedź klienta stacji benzynowej

obraz filmowy ze stacji benzynowej

3.

wypowiedź prezesa Polskiej Izby Paliw pojawiające się paski z informacjami: pierwPłynnych
szy – z nazwiskiem osoby wypowiadającej się,
drugi, pod spodem – z informacją o funkcji
obraz studia z widokiem dziennikarzy przy
pracy „na żywo”

4.

film pokazujący ulicę dojazdową do stacji komentarz czytany przez dziennikarza niewibenzynowej
docznego na planie pierwszym; zapowiedź
dziennikarska wprowadzająca serię relacji polityków

5.

film z rzecznikiem PiS-u zapowiadającym tablica z logo partii i w tle adres strony interwystąpienie przewodniczącego partii
netowej

6.

film pokazujący ministra finansów

tablica z logo i adresem internetowym ministerstwa
komentarz czytany przez dziennikarza niewidocznego na planie pierwszym

7.

fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyń- pojawiające się paski podające informacje
skiego z partii opozycyjnej (PiS)
o nazwisku i funkcji
w tle – adres strony internetowej i emblemat
partii

8.

obraz statyczny – tablica ministerstwa fi- komentarz czytany przez dziennikarza niewinansów i film z wiceministrem i jego rzecz- docznego na planie pierwszym
nikiem
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9.

wypowiedź wiceministra objaśniającego pojawiające się paski z informacjami o osobie
problem (wyodrębniona z filmu)
w tle adres strony internetowej ministerstwa
finansów

10.

film z ministrem finansów siedzącym przy komentarz czytany przez dziennikarza niewistole
docznego na planie pierwszym

11.

ciąg dalszy relacji filmowej z konferencji komentarz czytany przez dziennikarza niewiwiceministra
docznego na planie pierwszym;
i wykres (obraz statyczny) pokazujący sy- obraz – adres strony internetowej ministerstwa
finansów
tuację na rynku paliw

12.

fragment filmu z giełdy światowej

13.

filmowy obraz stacji benzynowej

14.

tablica wyjaśniająca z danymi liczbowymi
– dynamicznie zmieniającymi się

15.

fragment przemówienia premiera

16.

film archiwalny

17.

komentarz czytany przez dziennikarza niewidocznego na planie pierwszym

w tle – flagi: polska i europejska (elementy
propagandowe) i logo stacji

komentarz czytany przez dziennikarza niewidocznego
na pierwszym planie
tablica (pokazana w materiale filmowym)
z danymi ilustrującymi problem

18.

fragment wypowiedzi posła (z konferencji pojawiające się paski z informacjami;
prasowej partii opozycyjnej)
w tle – logo partii

19.

wypowiedź posła partii rządzącej

obraz pomieszczeń sejmowych

20.

film z posłami w sejmie

komentarz czytany przez dziennikarza niewidocznego na planie pierwszym, obraz korytarzy sejmowych

21.

fragment filmu archiwalnego pokazującego komentarz czytany przez dziennikarza niewidebatę przy stole z byłym posłem, obecnie docznego na planie pierwszym
premierem

22.

wypowiedź Donalda Tuska sprzed trzech źródło cytatu: nazwa gazety w ramce u góry
lat – cytat w rozwijającym się zapisie czy- obraz statyczny – fotografia premiera – po letany przez niewidocznego na planie pierw- wej u góry
szym dziennikarza

23.

komentarz – wypowiedź klienta stacji ben- tablica z cenami benzyny
zynowej

24.

film ze stacji benzynowej

25.

film z wicepremierem Waldemarem Paw- komentarz czytany przez dziennikarza niewilakiem (PSL) wchodzącym do budynku docznego na planie pierwszym
rządowego

26.

wypowiedź koalicjanta Eugeniusza Kłopot- pojawiające się paski z informacjami;
ka (PSL)
w tle – korytarze sejmowe
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27.

film pokazujący ministra finansów

komentarz czytany przez dziennikarza niewidocznego na planie pierwszym

28.

film z dojazdem do stacji benzynowej

fragment tablicy z danymi o cenach na stacji
benzynowej

29.

wypowiedź prezentera w studio − odesłanie w tle po prawej u góry – logo telewizji i obraz
do kolejnego programu na ten temat
– zapowiedź tematu
odsyłacz do strony internetowej Faktów

Tak więc ze względu na to, że obydwa aspekty: momentalność i procesualność
oraz werbalność i ikoniczność – wydobywają złożoność oraz heterogeniczność takiego tekstu, należy mówić w tym przypadku o makrotekście. Często ma on jednocześnie charakter hipertekstu, który cechuje dyskursywność w wyniku zaangażowania telewidzów we współtworzenie.
Dające się wyodrębnić mikroteksty pozostają w różnych relacjach tak względem siebie, jak i w stosunku do konstytuowanej wspólnie całości, czyli makrotekstu.
Można mówić, biorąc pod uwagę morfologię komunikatu, o trzech rodzajach mikrotekstów: werbalnych, niewerbalnych oraz mieszanych, zaś cechą charakterystyczną
jest we wszystkich wypadkach ich wpisanie w obraz jako rezultat właściwego telewizji, wspólnego z filmem eksponowania i transmitowania odwołującego się do
wzroku. Spaja je ze sobą, jak już sygnalizowano, temat informacji, w różny sposób
podsuwany uwadze telewidza (m.in. jako tzw. lead), a także wspólny im, szczegółowy cel komunikacyjny.
W mikrotekstach werbalnych występują wszystkie podstawowe struktury językowo-informacyjne wykorzystywane do ukazywania różnych cech i aspektów rzeczywistości pozajęzykowej. Znajdziemy w nich cechy charakterystyczne dla: opisu,
opowiadania, dialogu, mówienia o procesach intelektualnych i stanach emocjonalnych.
Przy zastosowaniu jako kryterium różnicowania i klasyfikacji sposobu nadawania mikrotekstom roli nośników informacji otrzymamy takie kategorie, jak:
− mówienie prymarne, np. wypowiedź tworzona spontanicznie w czasie równym
czasowi emisji lub nagrywania programu;
− mówienie sekundarne, np. wygłaszanie tekstów uprzednio przygotowanych.
Osoba mówiąca może być zarówno widoczna, jak i niewidoczna na ekranie, np.
znika całkowicie, a usytuowanemu na pierwszym planie obrazowi towarzyszy tylko
jej głos;
− obraz statyczny (zdjęcia zmieniające się zgodnie z następstwem poszczególnych klatek);
− obraz ruchomy (film wykorzystujący wszystkie właściwe sobie techniki i chwyty dla przedstawiania, interpretowania, oceniania ukazywanej rzeczywistości);
− pisanie prymarne (tekst jest tworzony i utrwalany graficznie stopniowo, na
oczach telewidzów);
− pisanie wtórne (cytowanie artykułów prasowych, zapisy z wcześniejszych rozmów telefonicznych).
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Obraz uwiarygodnia informację słowną jako płaszczyznę odniesienia oraz wzbogaca ją powiadomieniem o faktach, które miały wcześniej miejsce, a jednocześnie
nadal zachowały ważność. Pełni funkcję ilustracyjno-egzemplifikacyjną i wzmacnia
w ten sposób siłę perswazyjną głównego przekazu.
Podobną rolę odgrywa usytuowanie bezpośredniego nadawcy na tle określonej
scenerii. Ma ono podkreślać profesjonalność zarówno jego, jak i innych uczestniczących w przygotowaniu serwisu wiadomości osób, zaznacza także aktualność powstającego niejako na bieżąco, a więc dynamicznego makrokomunikatu.
Cechy zarówno tekstu językowego, jak i obrazu mają rozmaite nagłówki, hasła,
wypunktowane i nazwane problemy, a także objaśnione i komentowane słowami
diagramy, wykresy, tabele, zestawienia. Do odbiorcy docierają one zarówno w postaci statycznej (zatrzymanie w kadrze), jak i dynamicznej (przesuwają się płynnie
przed jego oczami, kilkakrotnie powracając).
Szczególna uwaga należy się rozmaitym klasyfikatorom, które zwiększają zarówno informatywność (sterując uwagą), jak i sens wymowy całego przekazu.

Źródło: TVN24, czerwiec 2008

Opisując układ na planszy ekranu, należy uwzględnić jej zagospodarowanie horyzontalne, wertykalne, a także przestrzenne (operowanie różnymi planami). Porównując programy różnych stacji, na przykład TVP, TVN, Polsat, można zaobserwować zarówno podobieństwa (wspólny repertuar mikrotekstów), jak i różnice (ich
różne zestawianie i układ). Na ekranie można wyodrębnić trzy obszary.
Środkowym dysponuje bezpośredni nadawca komunikatu podstawowego (lub
komunikatów następujących po sobie w porządku określonym przez redaktorów,
którzy w ten sposób ustalili strukturę makrotekstu postrzeganego sekwencyjnie).
Część centralna ekranu służy więc ekspozycji komunikatu.
U dołu (rzadziej u góry) przewidziano miejsce dla tzw. pasków, ruchomych lub
nieruchomych. Nierzadko oba typy występują jednocześnie. Dzieje się tak wtedy,
gdy mamy do czynienia z układami kilku pasków górnych bądź dolnych. W rozwi-
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jającym się pasku górnym widzowie mogą zobaczyć nagłówek, hasło wywoławcze
zapowiadające tę relację. Na środkowym pasku znajdują się informacje na temat
programu i jego strony internetowej.
Po lewej stronie pojawiają się rozmaite kwalifikatory, sygnalizujące proces aksjologiczny, jakiego dokonali twórcy przekazu, by swoje oceny przedstawić odbiorcom (np. ‘pilne’). Po lewej stronie (najczęściej) również logo stacji, godzina emisji,
po prawej – nazwa programu.
Zdarzają się oczywiście różne kombinacje układów.
W tle – w głębi − umieszczane bywają pojedyncze fotografie lub serie zmieniających się zdjęć związanych z osobami, o których będzie przekazywana relacja.
W wypadku tzw. konferencji prasowych dzielenie przestrzeni w głąb jest jeszcze bardziej rozbudowane. Na pierwszym planie występuje nadawca wypowiadający komunikat, na drugim widać towarzyszące mu osoby, wspierające wyrażone
poglądy. Jest to na przykład grupa członków tej samej partii (notabene plan ten jest
bardzo informatywny, można przeczytać tu przykładowo powiadomienia o pozycji,
stanowisku i znaczeniu osób milcząco akompaniujących mówcy). W planie trzecim
wykorzystuje się często jako motyw dekoracyjny logo partii, w imieniu której główny nadawca się wypowiada. Czasem widzowie mogą obserwować również elementy
planu odbiorcy, który tworzą ukazani od tyłu dziennikarze.
Często wykorzystywane są paski informacyjne dla przekazania szczególnie ważnych aktualności. Dzięki temu osiągnięty zostaje efekt polifoniczności, a zarazem
jednoczesności przekazu.
Przypatrując się relacjom, w jakich pozostają względem siebie mikroteksty: językowe, obrazowe oraz mieszane, zarówno w ramach pojedynczego ujęcia, jak też
sekwencji traktowanej jako nazwana oficjalnie całość lub wyodrębniająca się jej jednostka, można wydzielić kilka układów:
− układ polifoniczny, w którym tworzące go mikrokomunikaty zachowują autonomię informacyjną. Ukazuje to na przykład ujęcie, w którym przekazywaniu informacji podstawowej w sposób monologowy lub dyskursywny towarzyszy emitowanie wiadomości, niezwiązanych z podstawowym tematem, pojawiających się na
ruchomym pasku;
− układ komplementarny, w którym poszczególne składniki, zachowując swą
samodzielność, jednocześnie nawzajem się dopełniają na wspólnej płaszczyźnie,
jaką stanowi temat audycji. Układ ten jest szczególnie widoczny w czasie dyskusji,
w których uczestniczy kilka osób;
− układ, w którym jeden składnik niesie informację ogólną, a drugi ją uszczegóławia. Pozostaje w nim na przykład zapowiedź jakiegoś tematu przez osobę przekazującą wiadomości bieżące oraz następująca po niej egzemplifikacja, ilustracja, na
przykład za pomocą materiału filmowego;
− układ, w którym jeden ze składników jest tekstem (mikrotekstem), a drugi pełni
w stosunku do niego rolę kontekstu. W takiej relacji pozostają m.in. nośniki informacji eksponowanych w środkowej części ekranu na pierwszym planie w stosunku do
przekazów usytuowanych po prawej stronie planszy oraz w tle.
Analizując morfologię makrotekstu oraz określając funkcję jego składników, należałoby wziąć pod uwagę to, na co kilkakrotnie zwracano uwagę, że jako zdarze-
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nie komunikacyjne, a zarazem jego dokumentacja, rozwija się on w czasie. Ulega
przy tym dwojakiej segmentacji. Po pierwsze, ma ona źródło w treści przekazu oraz
w wybranej przez autorów danego programu kompozycji. Po drugie, wynika z uwarunkowań technicznych, skutkujących podziałem na poszczególne ujęcia. Przedmiotem badań trzeba by uczynić zarówno nośność informacyjną ustalonej chronologii
i następstwa poszczególnych informacji, jak i kolejność ujęć. Ciekawe zagadnienie
stanowi też współistnienie dwóch rodzajów spójności w cząstkach wyodrębniających się w wyniku każdego z typów segmentacji wraz z wykładnikami powiązań
wewnętrznych oraz zewnętrznych.
Zagadnieniem wymagającym interdyscyplinarnego podejścia jest też efektywność komunikacyjna kompleksowych i heterogenicznych telewizyjnych makrotekstów publicystycznych. Komasacja wielu informacji, a także wielu nośników przekazujących odbiorcy tę samą wiadomość w różny sposób i pod różnym kątem, może
wbrew intencji tych, którzy starają się oddziaływać na uwagę oraz świadomość telewidzów z maksymalną intensywnością, przynosić również niezaplanowany skutek
negatywny w postaci zmęczenia, a w następstwie zniechęcenia. Wprawdzie specjaliści starają się pośrednio określać skuteczność komunikacji, wnioskując o powodzeniu na podstawie tzw. oglądalności, ale pozostało jeszcze wiele zagadnień wymagających zbadania przez naukowców: językoznawców, psychologów, socjologów.
Television commentary; its morphology
and functions of its respective components
Summary
The article presents the structure of TV text as it points out its complexity and heterogeneous nature
which makes it look as macrotext or hypertext. The analysis includes the morphological components
of various information carriers and their functions are defined. Also identified are the relations between
respective microtexts.
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE
TARNÓW

MIĘDZY OFICJALNOŚCIĄ I NIEOFICJALNOŚCIĄ USTNEJ ODMIANY
POLSZCZYZNY NA PRZYKŁADZIE RADIOWEJ PROGNOZY POGODY

We wstępie do tomu referatów wygłoszonych podczas konferencji „Współczesna
polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej)”1 Zofia Kurzowa napisała, że
[...] mówienie w telewizji nigdy nie jest spontaniczne, jak to bywa w naturalnej komunikacji
mówionej. Przeciwnie, ze względu na złożoną i sztuczną sytuację komunikowania telewizyjnego (zbiorowy, anonimowy, oddalony odbiorca, określone role społeczne nadawców, nierówne
rangi społeczne rozmówców), każdy, nawet niezawodowy mówca telewizyjny stara się zawsze
swoją wypowiedź modelować i opracowywać (Kurzowa, Śliwiński 1994: 7).

Podobna złożoność i sztuczność sytuacji komunikowania występuje w studiu
radiowym, z którego nadawca przekazuje określonego typu komunikaty. Sytuację,
w której rozgrywa się akt mowy, należy również określić jako oficjalną, sformalizowaną, sztywną. W takiej sytuacji komunikacyjnej język, jakim posługują się dziennikarze radiowi,
[...] winien nosić wszelkie znamiona polszczyzny mówionej w odmianie opracowanej, a więc
oficjalnej, czyli wykazywać dużą zbieżność z subkodem pisanym, co oznacza między innymi niewielką wariantywność stylistyczną stosowanych środków językowych, respektowanie
normy skodyfikowanej – również w zakresie artykulacji, brak spontaniczności wypowiedzi,
a także unikanie różnego rodzaju neologizmów (Seifert 2002: 433).

W niniejszym artykule podejmuję próby 1) analizy prognozy pogody jako wypowiedzi mówionej w sytuacji oficjalnej (Dunaj 1981: 11−20; Ożóg 2001: 85−98)
oraz 2) wskazania swoistych cech językowych będących wykładnikami przełamywania oficjalnej sytuacji komunikacyjnej. Podstawę materiałową stanowią radiowe
prognozy pogody2 podawane przez Andrzeja Zalewskiego w I programie Polskiego
Radia. Słuchacze mają możliwość wysłuchania takich informacji dwukrotnie w cią1
2

Konferencja ta odbyła się w IFP UJ w Krakowie, w dniach 23−25 listopada 1992 r.
Analizowane prognozy pogody były nadawane od stycznia do sierpnia 2008 r., a ich nagrania zostały
zamieszczone na stronie www.niezapominajki.pl.
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gu dnia – około godz. 8.30 i 12.30 (od połowy marca 2008 r. około godz. 12.15)
od poniedziałku do niedzieli. Są to w przybliżeniu trzyminutowe audycje, noszące
nazwę „Ekoradio”.
Prognoza pogody jest informacją o
[...] aktualnym i przewidywanym stanie pogody na obszarze danego kraju i zjawiskach atmosferycznych, wykraczających poza jego region (Banaszkiewicz-Zygmunt 2000: 168).

Jednak prognozy A. Zalewskiego mają swoisty charakter, zarówno ze względu na
zawarte w nich informacje, jak i formę komunikatu. A. Zalewski na początku swoich
wypowiedzi wielokrotnie zwraca uwagę słuchaczy na specyfikę podawanych przez
siebie wiadomości, np.
My jesteśmy coś więcej niż prognoza pogody, my mówimy o poważnej sprawie bezpieczeństwa
ekobiometeorologicznego [...] [4.01.2008, godz. 12.28]3;
„Ekoradio”, czyli bezpieczeństwo ekobiometeorologiczne [...] [11.01.2008, godz. 8.31];
„Ekoradio”, pogoda, zdrowie, przyroda [...] [25.01.2008, godz. 12.28];
Bezpieczeństwo ekobiometeorologiczne to nasza specjalność, czyli coś więcej niż zwykła prognoza pogody [...] [10.03.2008, godz. 12.28];
[...] pogoda pod ręką, „Ekoradio” [...] [4.04.2008, godz. 12.15];
„Ekoradio”, czyli bezpieczeństwo ekobiometeorologiczne, nasza specjalność firmowa [...]
[28.07.2008, godz. 12.20];
Bezpieczeństwo ekobiometeorologiczne, „Ekoradio”, jak co dzień [...] [1.08.2008, godz.
8.31].

Już ze wstępu tych wypowiedzi wynika więc, że prowadzący nie przekazuje
„zwykłej”4 prognozy pogody przewidywanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ale łączy informacje meteorologiczne z wiadomościami
na temat zdrowia i życia człowieka oraz otaczającego go środowiska, a zwłaszcza
z zakresu ochrony środowiska. O tym, że prognoza A. Zalewskiego nie jest typowym
komunikatem meteorologicznym, świadczy także jej swoisty schemat składający się
z następujących, pojawiających się w różnej kolejności, elementów.
I. Właściwy komunikat o pogodzie (przygotowany na podstawie informacji
IMiGW), np.:
W tej chwili temperatura w Bieszczadach -15 stopni, nad morzem lekko ujemna temperatura,
troszkę poprószyło śniegiem i może troszkę będzie więcej tego śniegu, ale oziminy przeważnie, zwłaszcza w Wielkopolsce wysychają pod tym wiatrem. Odczuwalna temperatura, o tym
się rzadko mówi w mediach, my konsekwentnie przypominamy, odczuwalna temperatura przy
wietrze średnim, wietrze 30−40 km/godzinę yyy5 sięga wartością -18, -21 stopni [4.01.2008,
godz. 8.31];
3
4

5

W nawiasach podaję datę i godzinę emisji prognozy pogody przekazywanej przez A. Zalewskiego.
Takie prognozy pogody opracowuje IMiGW. Wyróżnia je schematyczność informacji (podawanie
rodzaju i intensywności zachmurzenia i opadów, tendencji barycznych, występowania zjawisk atmosferycznych). Por. www.imgw.pl.
W warstwie fonetycznej wypowiedzi mówionej niekiedy pojawiają się potknięcia językowe, kontaminacje wyrazowe, mikroprzerwy, „pauzy wypełnione przypadkową substancją językową” (Niecku-
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A dzisiejszy dzień [...] na zachodzie Polski temperatura może przekroczyć 32 stopnie [...], czyli
tu będzie najcieplej. W głębi kraju 27, 28 stopni. Jutro bardzo podobnie. Uwaga, następna noc
chłodniejsza [29.07.2008, godz. 8.31].

II. Wypowiedzenie określające charakter audycji (w postaci równoważnika zdania lub rozbudowanego zdania), np.:
„Ekoradio”, pogoda, zdrowie i przyroda [...] [1.04.2008, godz. 8.31];
Bezpieczeństwo ekobiometeorologiczne, nasza firmowa specjalność [...] [1.07.2008, godz.
8.31];
[...] w „Ekoradio” mówimy o bezpieczeństwie ekobiometeorologicznym i chyba nasza zasada
jest najbardziej trafnie dobrana, bo rzeczywiście to, co się dzieje wokół, budzi coraz większe
zaniepokojenie nie nas, ale Europy i całego świata [4.01.2008, godz. 8.31];.

III. Informacje (ostrzeżenia, przestrogi) odnoszące się do życia i zdrowia człowieka, np.:
[...] dołączamy się do głosów tych wszystkich w Jedynce radiowej, którzy mówią o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie dotyczącym ogrzewania naszych pieców, ogrzewania i zaczadzenia,
zatrucia, pamiętajcie państwo o dymach, nie palcie plastików w kominach, które są bardzo
trujące, z Pabianic mam taki rozpaczliwy list o dymach, które, które się ścielą wśród domów
[...] [4.01.2008, godz. 12.28];
[...] i jeszcze raz powtarzamy, będziemy to mówili, póki będzie taka pogoda, ostrożnie na ślizgawicy, uważamy, zwłaszcza nasze szanowne panie, mamusie, babcie przestrzegamy, kruche są
kości naszych szanownych pań, więc raczej nie wychodzimy na tę ślizgawicę i bądźmy ostrożni,
proszę Państwa [...] [7.01.2008, godz. 12.28];
Od jutra upalnie, parno, gorąco [...]. Przestrzegam, zaczynamy [...] zachowywać się tak jak
w tropiku, pijemy często małe ilości i [...] używamy okrycia głowy, chronimy oczy [1.07.2008,
godz. 8.31];
Dużo słońca, suche powietrze, spać się będzie nam gorzej, bo w nocy temperatura może przekroczyć nawet 20 stopni [...] [28.07.2008, godz. 8.31].

IV. Informacja o świecie przyrody, środowisku naturalnym człowieka, a zwłaszcza o niszczeniu przyrody przez człowieka, np.:
[...] Kolno, Kolno na Kurpiach, urocze miasteczko postanowiło zlikwidować drzewa. Same
kciuki, same takie pniaki zostały na ulicach Kolna. Mieszkańcy w rozpaczy i ja pytam pana
burmistrza w Kolnie, czy rzeczywiście chce być rekordzistą na tabeli Guinnessa jako wróg
i wandal zieleni polskiej? [...] [1.04.2008, godz. 8.31];
I jeszcze słówko, proszę Państwa o wegetacji, bo to jest coś niezwykłego. Dawno nie [...] pamiętam wręcz końca maja i kwitnące białe akacje, o dwa tygodnie przyspieszenie kwitnienia akacji,
cała wegetacja [...] jest o dwa tygodnie przyspieszona; oby tylko najbliższe dni nie przyniosły
jakichś burz, a jeśli takich nie będzie, no to szykujmy się na wielkie urodzaje na działkach,
w ogrodach, i również na polach [...] [27.05.2008, godz. 12.10];

la 2001: 109). Wynikają one z szybkiego tempa mówienia i chęci przekazania przez prowadzącego
w krótkiej dwu- lub trzyminutowej audycji jak najwięcej różnych informacji, nie tylko dotyczących
pogody.
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I jeszcze jedno spostrzeżenie, prośba wielka od leśników, proszę państwa, te nasze piękne wspaniałe lasy, miejscami dostały trochę deszczu, jagody, poziomki, jeżyny, maliny i na to wszystko
sypiemy śmiecie, dzikie [...] zbiorowiska śmieci, wysypiska śmieci, Żyrzyn [...] [...] przy szosie
Warszawa – Lublin, proszę państwa, [...] dziesiątki, setki samochodów przejeżdża wobok 6 niesamowitego śmietniska, to wszystko starają się sprzątać nasi leśnicy, ale nie mają już siły, a do
tego jeszcze turystyka śmieciowa z Niemiec, Niemcy przywożą [...] do Polski śmiecie. Policja
niemiecka otrzymała specjalne upoważnienia i na obszarze [...] granicznym Polski ściga tego
rodzaju turystów-śmieciarzy niemieckich; proszę państwa, piękna przyroda w naszych rękach
[...] [1.07.2008, godz. 8.31].

V. Odwołanie się do aktualnych lub historycznych wydarzeń, jakie mają/miały
miejsce w danym dniu, np.:
Ja przypomnę, w dawnej Rzeczpospolitej, przed drugą wojną światową przy znacznie gorszych
zimach obowiązywało hasło: gorące serca zwalczą mróz. Te napisy na lokomotywach, tramwajach, autobusach, a na ulicach stały kosze z żarzącym się koksem. Tak było [4.01.2008,
godz. 8.31];
[...] w naszej historii narodowej te dni, to dni rocznicy powstania styczniowego [...] dramatycznego przeżycia, [...] one dzisiaj zaczynają się w Szydłowcu na Rynku Wielkim, o godzinie dwunastej Szydłowiec, potem Suchedniów, Bodzentyn, Wzdół Rządowy, Wąchock, wielkie
uroczystości, w których z roku na rok coraz więcej osób bierze udział, warto o tym pamiętać,
a jeżeli możecie, bierzcie w tym udział [...] [25.01.2008, godz. 8.31];
[...] jeszcze jedna informacja, historyczna informacja, tunguska tajga, [...] 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu uderzyło niezidentyfikowane do końca wielkie ciało kosmiczne na Syberii,
na przestrzeni kilku tysięcy hektarów spustoszyło naszą Ziemię, to z historii, warto wiedzieć;
ale, z wydarzeń aktualnych, patrzymy na, znowu na świat, Kakalifornia, północna Kalifornia
od uderzeń piorunów, tysiąc pożarów, siedemdziesiąt tysięcy ludzi bierze udział w akcji ratunkowej [...] [30.06.2008, godz. 12.10].

VI. Przypomnienie adresu strony internetowej, która zawiera dodatkowe wiadomości ekobiometeorologiczne, np.:
[...] proszę zanotować, www.niezapominajki.pl, czytajcie państwo, pełne kalendarium imprez,
których znakiem jest polska niezapominajka [9.05.2008, godz. 12.10];
[...] zapraszam państwa na stronę internetową www.niezapominajki.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo dodatkowych informacji dotyczących pogody, przyrody i naszego zdrowia [...] [1.08.2008,
godz. 12.10].

W centrum komunikatu znajduje się więc element I − właściwa prognoza pogody, która jest obecna w każdej audycji „Ekoradio”. Natomiast pozostałe elementy
II–VI, stanowią peryferia, nie są stale obecne, jednak łączą się z przekazywanymi
informacjami meteorologicznymi albo bezpośrednio, albo pośrednio. Wypowiedź
A. Zalewskiego można zatem określić mianem gawędy, pogadanki, swoistego felietonu7 radiowego, w którym autor zwraca uwagę słuchaczy i na stan pogody, i na
tematykę związaną ze zdrowiem i środowiskiem życia człowieka, a także na wyda6
7

Jest to przykład kontaminacji wyrazowej, skrzyżowania dwóch słów: wokół i obok.
O przynależności do tego gatunku świadczą m.in. takie typowe cechy wypowiedzi A. Zalewskiego,
jak: wielotreściowość, dygresyjność, dialogowość, subiektywność i swoboda w posługiwaniu się
wariantami polszczyzny: oficjalną i nieoficjalną (por. Chudziński 2000: 210−211).
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rzenia mające związek z dniem przekazywania tych informacji. Ta swoista forma
radiowej prognozy pogody stanowi podstawowy element przełamywania oficjalnej
sytuacji komunikacyjnej. Z nią związane są językowe wykładniki przełamywania
oficjalności, wśród których wyróżnić należy m.in.:
a) słownictwo potoczne, ekspresywne, wyrażające emocjonalny stosunek mówiącego do rzeczywistości, np.:
[...] troszkę poprószyło śniegiem i może troszkę będzie więcej tego śniegu, ale oziminy przeważnie, zwłaszcza w Wielkopolsce wysychają pod tym wiatrem, [...] dmuchnęło taką wilgocią
z Morza Czarnego, która spotkała się z wielkim gigantycznym wyżem rosyjskim kontynentalnym
[...] [4.01.2008, godz. 8.31];
[...] mimo że nam się wydawało, iż zimni ogrodnicy właśnie byli na przełomie kwietnia i maja
okazuje się, że starają się być akuratni i pilnują własnych terminów [13.05.2008, godz. 12.10];
[...] ten układ pompowania atlantyckiego ciepła w Europie będzie nam towarzyszył [...]
[25.01.2008, godz. 8.31];
szanowne panie, mamusie, babcie przestrzegamy [...] [7.01.2008, godz. 12.28];
[...] całe niebo bezchmurne, troszkę na krańcach północno-wschodnich pojawiły się jakieś
chmurki, [...] noc była księżycowa, różki księżyca do góry, jak mówiły babcie, czyli na pogodę,
[...] [29.07.2008, godz. 8.31];

b) antropomorfizację zjawisk pogodowych, np.:
[...] niewątpliwie dojdzie do wejścia cieplejszego powietrza od Atlantyku, już się zaczęły gołoledzie w Niemczech Zachodnich i [...] dotrą do do Niemiec centralnych, wschodnich [...]
[4.01.2008, godz. 8.31];
[...] ten wyż wielki, atlantycki podał sobie znów rękę wielkiemu zimnemu syberyjskiemu wyżowi
pod Uralem, [...] [8.02.2008, godz. 8.31];
[...] a teraz, teraz mamy dwie strefy chmur, które nachodzą na Polskę, [...] one się pewnie niebawem spotkają [...] [1.04.2008, godz. 8.31];
Od jutra upalnie, parno, gorąco [...]. Jutro już trzydziestka wchodzi od strony Dolnego Śląska
[1.07.2008, godz. 8.31];

c) odwoływanie się do skrzydlatych słów (fragmentów popularnych piosenek)
i przysłów, np.:
[...] czasem kwietnia pora letnia, człeka zwiedzie, w zimę zjedzie [...] [1.04.2008, godz. 8.31];
[...] niektórzy dziennikarze będą zachwycali się, tyle słońca [...] w naszym mieście, ale to żadna
dobra wiadomość [8.02.2008, godz. 8.31];

d) potoczną składnię, którą charakteryzują przede wszystkim szyk przestawny
wyrazów, liczne powtórzenia, rozpoczęte i niedokończone lub wadliwie budowane
zdania, np.:
[...] chyba taka pogoda utrzyma się, [...], chyba do końca tygodnia, tzn. druga połowa tygodnia, czyli następna wielka majówka polska, będziemy mieli raczej suszę w innych warunkach
meteorologicznych, chyba żeby troszeczkę jakiś przelotny deszczyk na nas prysnął [28.04.2008,
godz. 12.15];
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Niestety, proszę Państwa, już mamy po kilkadziesiąt pożarów na dobę i chyba nam te pożary
będą narastały, zwłaszcza że przed nami wielka majówka majowa. yy Dużo nas będzie koło lasu
i w lesie, tak że susza właściwie się, susza nie, ale posucha się w lasach, się pojawiła, ptaki na
razie się cieszą i koncertują, niemniej rzeczywiście lasy zagrożone pożarami, no i te śmiecie
nieszczęsne. Ja Państwu powiem, nie chcę tutaj budzić emocji, ale te śmiecie przez nas wywiezione do lasów, jak zaczną się palić jeszcze w pożarze leśnym, to chmury trującego dymu zejdą
z lasów i pójdą w głąb naszych osiedli, tak że apeluję jeszcze raz: wywożenie do... śmieci do
lasu to skandal, nad którym całkowicie nie panujemy [...] [29.04.2008, godz. 8.31];
[...] bo tak na piachu, to tam jest chyba ze 40 co najmniej stopni, bezpośrednio na piachu [...]
teraz, proszę państwa, apel generalny do wszystkich, właściwie do wszystkich, woda, nie tylko
dla nas ludzi, ale woda dla zwierząt, dla psów, dla kotów, dla kur, dla świń, dla ptaków wszędzie
gdzie się tylko da, zwierzęta potrzebują wody, bociany dają nam sygnał bardzo ciekawy, białe
nogi, białe nogi u bocianów oznaczają utrwalenie się upału i wysokiej temperatury, bociany też
szukają wody [...] [28.07.2008, godz. 12.10].

Charakterystyczną cechą prognozy pogody podawanej przez A. Zalewskiego jest
przenikanie się w niej językowych wykładników oficjalności i nieoficjalności. Odzwierciedla się to w sposobie użycia środków językowych służących do nawiązania i podtrzymania kontaktu ze słuchaczami, a także ułatwiających im zrozumienie
przekazywanych treści8.
Rozpoczynając audycję, prowadzący najchętniej posługuje się formą mającą za
podstawę czasowniki kłaniać lub witać, które występują samodzielnie lub w połączeniu z określeniami, np. Kłaniam się [1.02.2008, godz. 8.31], Kłaniam się Państwu [14.03.2008, godz. 12.28], Kłaniam się Państwu. „Ekoradio” [14.03.2008,
godz. 8.31], Kłaniam się, proszę Państwa [25.04.2008, godz. 8.31], Witam Państwa [18.04.2008, godz. 12.15], Witam „Ekoradio”, proszę Państwa [21.01.2008,
godz. 12.28], Witam serdecznie. „Ekoradio” [12.02.2008, godz. 8.31], Witam Państwa serdecznie [19.05.2008, godz. 12.10], Witam, witam Państwa. „Ekoradio”
[16.01.2008, godz. 12.28], Witam, witam proszę Państwa. „Ekoradio” [25.01.2008,
godz. 12.28].
Zgodnie z normami grzecznościowymi w zakończeniu audycji pojawia się tzw.
zwiastun zakończenia, który jest formą wyciszania kontaktu (Marcjanik 2007: 126)
i przygotowuje odbiorcę do tego, że za chwilę nadawca przestanie do niego mówić.
Są to zwroty typu: Tyle z „Ekoradia” lub Tyle proszę państwa najnowszych informacji z „Ekoradia”. Po nich następuje właściwe zakończenie kontaktu, formuła pożegnalna: Do usłyszenia wzbogacona niekiedy zaproszeniem do słuchania następnej
audycji: Do usłyszenia w samo południe. Zatem formuła pożegnalna ze względu na
krótki czas trwania audycji nie jest rozbudowana, ale mimo to zachowuje reguły
grzeczności, np. Tyle z „Ekoradia”. Do usłyszenia [1.04.2008; 15.04.2008, godz.
8.31], Tyle proszę Państwa z „Ekoradia”. Do usłyszenia [27.05.2008, godz. 8.31;
11.07.2008, godz. 12.47], Tyle proszę Państwa najnowszych informacji z Ekoradia.
Do usłyszenia w samo południe [26.05.2008, godz. 8.31], Do usłyszenia [4.04.2008,
godz. 8.31], Do usłyszenia. „Ekoradio” [1.08.2008, godz. 12.10], Do usłyszenia
w „Ekoradio” [18.04.2008, godz. 8.31].
8

Franciszek Nieckula (2001: 109) określa tę warstwę tekstu mówionego jako metakomunikat.
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O ile formuły grzecznościowe służące nawiązaniu i zakończeniu kontaktu są
charakterystyczne dla sytuacji oficjalnej, to sam komunikat o pogodzie utrzymany
w konwencji potocznej rozmowy (pogawędki ze słuchaczami) tę oficjalność przełamuje. Prowadzący – nadawca dzieli się więc ze słuchaczami wspomnieniami, ujawnia swoje sekrety, np.
[...] dzień, wielki dzień [...] pierwszy dzień sierpnia [...], kilka minut temu moi koledzy, nie
wiedząc oczywiście o moim zbiegu okoliczności, nadali piosenkę o sanitariuszce Małgorzatce,
w której, powiem publicznie, kochałem się bez wzajemności. Małgosiu, widzisz z nieba i chyba
słuchasz [...] [1.08.2008, godz. 8.31]

lub przekazuje „na ucho” szczegóły dotyczące prognozy pogody, np.
[...] trochę wilgoci nam niebo podrzuca [...] powoli to się zbliża do Polski, nie bardzo ma siłę
wejść dalej głęboko w nasz kraj z uwagi na wyżowy układ, który jest nad nami [...], czyli na
razie się cieszymy i chyba taka pogoda utrzyma się, mówię na ucho Państwu, chyba do końca
tygodnia [...] [28.04.2008, godz. 12.15].

Niekiedy nadawca utożsamia się ze swoimi słuchaczami, rezygnując z posługiwania się oficjalnymi formami „państwo” lub „proszę państwa” i stosuje formy 1 os.
l. mn. czasowników9, np.
[...] odczuwalna temperatura przy wietrze średnim, wietrze 30−40 km/godzinę [...] sięga wartością -18, -21 stopni [...] damy radę, przetrwamy, do usłyszenia [4.01.2008, godz. 8.31];
Ja Państwu powiem, nie chcę tutaj budzić emocji, ale te śmiecie przez nas wywiezione do lasów,
jak zaczną się palić jeszcze w pożarze leśnym, to chmury trującego dymu zejdą z lasów i pójdą
w głąb naszych osiedli, tak że apeluję jeszcze raz: wywożenie do... śmieci do lasu to skandal,
nad którym całkowicie nie panujemy [...] [29.04.2008, godz. 8.31];
I jeszcze słówko, proszę Państwa o wegetacji, bo to jest coś niezwykłego. Dawno nie [...] pamiętam wręcz końca maja i kwitnące białe akacje, o dwa tygodnie przyspieszenie kwitnienia akacji,
cała wegetacja [...] jest o dwa tygodnie przyspieszona; oby tylko najbliższe dni nie przyniosły
jakichś burz, a jeśli takich nie będzie, no to szykujmy się na wielkie urodzaje na działkach,
w ogrodach, i również na polach [...] [27.05.2008, godz. 12.10].

Poprzez wypowiedzi tego typu nadawca najłatwiej nawiązuje kontakt ze słuchaczami, staje się osobą bliską, z którą można by bez obawy podjąć dialog. Ta specyfika płaszczyzny werbalnej komunikatu o pogodzie wynika z tego, że prognoza
jest kierowana do zróżnicowanych odbiorców. Prowadzący nadaje zatem taki kształt
językowy swojemu przekazowi, aby był on zrozumiały dla każdego i w związku
z tym, przekazując informacje bioekometeorologiczne, posługuje się polszczyzną
nieoficjalną10.
9

10

Kazimierz Ożóg zwraca uwagę na to, że „formuły grzecznościowe przejawiają duże zróżnicowanie
socjolingwistyczne. Podstawową linię podziału wyznacza tutaj opozycja: sytuacja nieoficjalna aktu
mowy – sytuacja oficjalna” (Ożóg 1984: 153).
Na ten fakt zwróciła już uwagę Krystyna Wojtczuk: „komunikat meteorologiczny Andrzeja Zalewskiego jako tekst jest swoistym derywatem od tekstu bazy, jaką jest depesza synoptyczna. Taka
operacja międzytekstowa daje w rezultacie komunikat meteorologiczny, który jest połączeniem oficjalności, hermetyczności, bezosobowości stylu naukowego z nieoficjalnością, bezpośredniością
i antropocentrycznością stylu potocznego” (Wojtczuk 2002: 463).
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Podsumowując, należy stwierdzić, iż prognoza pogody w „Ekoradio” przekazywana przez A. Zalewskiego w ogólnopolskim programie Polskiego Radia sytuuje
się na granicy oficjalności i nieoficjalności. Zachowuje standardy oficjalności niektórych elementów, m.in. stereotypowych aktów grzecznościowych, ale dominuje
w niej przełamywanie oficjalności dostrzegalne i w formie wypowiedzi, i w jej językowych wykładnikach.
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Between formal and informal spoken Polish
on the example of radio weather forecast
Summary
Ekoradio, a weather broadcast by A. Zalewski on nation-wide Polish Radio service uses a Polish that
is balancing between formal and informal. While it maintains formal standards in some of its elements,
such as conventional courtesy, its dominant register breaks formality as can be seen in its form and its
linguistic exponents. This approach allows the forecaster to establish closer contact with listeners and to
transmit the bio, eco, meteorological information in a way accessible and interesting to his audience.
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WPŁYW POLSZCZYZNY MÓWIONEJ NA PISOWNIĘ FORÓW
INTERNETOWYCH

Internet jako przestrzeń użycia języka jest ogromnym wyzwaniem badawczym dla
językoznawców. Rzeczywistość wirtualna to zjawisko stosunkowo nowe, ale bardzo
ekspansywne, z którym styka się coraz więcej użytkowników polszczyzny. Rozważania na temat „wirtualnej” ortografii warto rozpocząć od następującej opinii Mariana Bugajskiego:
Internet jest medium kształtującym i kształtowanym przez jego użytkowników w opozycji
do mediów oficjalnych, zinstytucjonalizowanych. Najwyraźniejszą językową manifestacją tej
opozycji jest stosunek internautów do rygorystycznie skodyfikowanej oficjalnej ortografii i wyraźne rozluźnienie normy językowej na wszystkich jej poziomach (Bugajski 2006: 489).

Również na stronach internetowych można znaleźć wypowiedzi na temat stosowanej tu pisowni i zazwyczaj jest ona oceniana negatywnie. Osoba podpisująca się
nickiem szklanka mroku w poście o tytule „Blądynka” – czy zawód korektora jest
jeszcze komuś potrzebny? pisze: Wygląda na to, że obowiązuje zasada: blądynka czy
blondynka, kogo to obchodzi? Wiadomo, o co chodzi, więc kto by się przejmował,
jak to jest napisane?1. Natomiast Mirosław Dworniczak w artykule zatytułowanym
przewrotnie Jenzyk gientki podsumowuje w ten oto sposób internetową ortografię:
„Wszędzie widać coraz większe obszary zwykłego niechlujstwa, wynikającego zazwyczaj z lenistwa i typowego tumiwisizmu” (Dworniczak 2008: 1).
W niniejszym artykule analizie zostały poddane – jako typowe i często spotykane
w postach – błędy ortograficzne w pisowni ę, ą oraz połączeń literowych eN, oN. Celem tej pracy nie jest wykazanie i piętnowanie językowej ignorancji internautów ani
utyskiwanie nad stanem polskiej ortografii, lecz wskazanie możliwych kierunków,
w których mogłyby pójść badania nad językiem polskim w Internecie.
Komunikacja w sieci internetowej funkcjonuje − użyję tu terminologii proponowanej przez Jana Grzenię (2007: 24–26) − dzięki internetowym kanałom komunikacyjnym, z których najpopularniejsze są: poczta elektroniczna, strony WWW, grupy
1

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=11943&w=74179988&v=2&s=0, 23.09.2008.
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dyskusyjne, czaty, blogi. Teksty tworzone i publikowane w Internecie prezentują
różne odmiany języka, różne stopnie oficjalności oraz rozmaity poziom kultury.
Wypowiedzi internetowe to teksty pisane. Jednak, zwłaszcza w wypadku form
mniej oficjalnych – w poczcie elektronicznej, na czatach czy w grupach dyskusyjnych – polszczyzna pisana zawiera cechy języka mówionego. Jak pisze J. Grzenia,
w Internecie
[...] przewartościowaniu ulega [...] bardzo istotna dla języka opozycja między jego odmianą pisaną (staranną i intelektualną) a mówioną (mniej staranną i spontaniczną) (Grzenia 2007: 25).

Przykładem sytuacji komunikacyjnej z pogranicza języka pisanego i mówionego
jest tzw. forum internetowe, czyli rodzaj grupy dyskusyjnej. Pierwsze polskie forum
powstało w 1995 r. na portalu Wirtualna Polska (Goban-Klas 2005: 254). Każdy
portal internetowy ma swoje forum dyskusyjne, które z reguły – dla opanowania
chaosu informacyjnego, jaki często tam panuje – jest podzielone na określone grupy
tematyczne, obejmujące niekiedy – jak w systemie szkatułkowym – jeszcze bardziej
szczegółowe podgrupy. Do dyskusji, którą inicjuje jeden z użytkowników, zakładając nowy wątek na określony temat, może włączyć się każdy, kto dysponuje kontem
poczty elektronicznej. Fora są asynchroniczne, czyli można wziąć udział w dyskusji
nawet kilka miesięcy po zapoczątkowaniu wątku. Tworzenie postu przez nadawcę
nie ma miejsca jednocześnie z jego odbiorem, co jest charakterystyczne dla wypowiedzi mówionych, ale uczestnik dyskusji ma możliwość przemyślenia, starannego
przygotowania i ewentualnego poprawienia tekstu przed przekazaniem go odbiorcy.
Forum daje poczucie anonimowości, stąd poziom niektórych wypowiedzi (tzw. postów) pozostawia wiele do życzenia, zarówno pod względem formalnym (błędy językowe, wulgaryzmy), jak i merytorycznym (wypowiedzi odbiegające od tematu).
Wypowiedzi na forach internetowych są doskonałym przykładem ekspansywności „mówioności” w języku pisanym. Ich „tworzywem” są wyrazy zapisane za
pomocą klawiatury i widoczne na ekranie komputera. Mamy tu do czynienia z percepcją wzrokową tekstu, co jest właściwe dla polszczyzny pisanej. Natomiast cechami komunikacji w grupach dyskusyjnych, zbliżającymi ją do odmiany mówionej
języka, są m.in.: spontaniczność, dialogiczność, ekspresywność, dominacja słownictwa potocznego, skłonność do powtórzeń i mniejsza dbałość o poprawność składniową. Integralną część komunikatów i uzupełnienie słowa pisanego stanowi obraz, na
przykład w postaci fotografii bądź znaków ikonicznych. Zwłaszcza te ostatnie nadają
tekstom internetowym charakter „mówioności”, zastępując towarzyszący mówieniu
kod kinezyczny, czyli gestykulację, mimikę. Pisanie wielkimi literami w sieci jest
odpowiednikiem krzyku, podniesionego tonu w wypowiedzi ustnej, stąd też tzw.
netykieta zabrania nadużywania tego rodzaju zapisu (czyli „podnoszenia głosu” na
współrozmówców). Widać tutaj wyraźnie, że komunikacja internetowa potrzebuje
całej „otoczki” charakterystycznej dla kontaktów bezpośrednich, spontanicznych,
kontaktów face-to-face.
Tematy typowe dla komunikacji mówionej, które wymienia na przykład Franciszek Nieckula (2001: 104), to: dom i rodzina, praca, znajomi, pogoda, kulinaria,
aktualne wydarzenia polityczne, zdrowie, hobby. Jest to również tematyka bardzo
popularna w grupach dyskusyjnych. Na przykład w katalogu forum „Gazety Wy-
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borczej” znajdujemy następujące grupy: aktualności, auto-moto, czas wolny, dom,
dziecko, edukacja, gospodarka, kobieta, komputery, kultura, kuchnia, praca, forum
eksperckie, forum towarzyskie, społeczeństwo, turystyka, zdrowie oraz fora regionalne. Uczestnicy wymieniają opinie na temat bieżących wydarzeń politycznych,
tego, co dzieje się w ich miejscowości, dzielą się informacjami praktycznymi, polecają np. sklepy, lekarzy, restauracje, dogodne trasy dojazdowe. Komunikacja ma tu
charakter nieformalny, potoczny.
Podstawowa różnica między komunikacją mówioną w kontakcie face-to-face
a komunikacją w grupach dyskusyjnych tkwi w trwałości wypowiedzi. W Internecie
mamy możliwość wielokrotnego powracania do postów i odczytywania ich. Cechą
języka mówionego jest jego ulotność, natomiast spontaniczne wypowiedzi na forum
pozostają, niezależnie od tego, czy są aktualne, czy też nie. Polszczyzna forów internetowych stanowi zatem pogranicze odmian języka – pisanej i mówionej.
Utrwalone w sieci zapisy nie tylko ilustrują znajomość ortografii wśród jej użytkowników, ale też mówią sporo o świadomości językowej, dokładnie o świadomości
fonetycznej internautów. Pisanie i czytanie wymagają integracji międzyzmysłowej
– angażowania wzroku i słuchu. Odwołując się do pojęć stosowanych w psycholingwistyce, można powiedzieć, że tworzenie postu wymaga sięgnięcia do własnego
słownika umysłowego, który Ida Kurcz definiuje jako „intuicyjną wiedzę na temat
wyrazów danego języka, jaką mają użytkownicy tego języka” (Kurcz 2005: 119).
Wiedza ta dotyczy takich aspektów, jak semantyczny, syntaktyczny, fonologiczny
oraz ortograficzny.
Język polski posługuje się alfabetem łacińskim, dla którego istotne jest tzw. kodowanie i dekodowanie fonologiczne.
Czytanie alfabetycznego układu pisma, takiego jak angielski (i polski), wymaga dekodowania
fonetycznych związków istniejących pomiędzy znakami w tekście (literami) a dźwiękami języka mówionego [...] (Reber, Reber 2005: 135)

– czytamy w Słowniku psychologii. Na styku polszczyzna mówiona – polszczyzna
pisana dochodzi często do błędów wynikających z tego, że nie zachodzi tu idealna
odpowiedniość: jedna litera – jeden fonem.
Jak zauważa Aleksander Wilkoń, wpływ języka mówionego jest jedną z trzech
głównych – obok niedostatecznego opanowania kodu pisanego i świadomych zabiegów stylistycznych – przyczyn powstawania dewiacji językowych w języku pisanym (Wilkoń 2000: 43). Z kolei język pisany wpływa na szerzenie się tzw. wymowy
ortograficznej, literowej (Wilkoń 2000: 47), co Halina Kurkowska w artykule Próba
charakterystyki socjolingwistycznej współczesnego języka polskiego wiąże z niepewnością w zakresie wymowy właściwą tzw. nowej inteligencji, wywodzącej się
ze środowisk gwarowych (Kurkowska 1981: 13).
W zapisach internetowych znajdujemy ślady pisowni wyraźnie pozostającej pod
wpływem języka mówionego. Są to na przykład uproszczenia grup spółgłoskowych:
nie mogę znaleź żadnych opini, gupi jesteś, czeba tak czymać, roztwonić, dobry pomys, ale wymys. Występowanie joty w takich formach jak stoji, boji, klijent, opinje
przypomina o realizacji tej głoski w formach mówionych. Spotykamy też przykłady
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ubezdźwięcznień: za pszeproszeniem, upszejmy, łep, otwósz i form hiperpoprawnych: transwer, agrawka, krztałt.
W pisowni uczestników forów internetowych dość często można zauważyć rozchwianie normy określającej stosowanie liter ę, ą. Nie jest to zaskoczeniem, jeżeli
weźmiemy pod uwagę, że za ewolucją wymowy polskich samogłosek nosowych nie
poszły zmiany w ortografii i zapis w stosunku do wymowy jest tu bardzo archaiczny. Samogłoski nosowe zachowały się w pozycji śródgłosowej jedynie przed spółgłoskami szczelinowymi, natomiast przed zwartymi występują grupy ze spółgłoską
nosową eN, oN, zaś w pozycji przed l, ł mamy zupełne odnosowienie.
Jaka jest częstotliwość występowania tego rodzaju błędów w wypowiedziach
uczestników forum? Próba analizy statystycznej w wypadku kilkunastu wybranych
wyrazów została wykonana na podstawie danych wskazywanych przez wyszukiwarkę Google i wyszukiwarkę forum „Gazety Wyborczej”2. Porównane zostały dane
liczbowe dotyczące zapisów poprawnych i określonego rodzaju zapisów niepoprawnych3 – dane procentowe pokazują, ile zapisów błędnych przypada na każde 100
zapisów poprawnych. Trzeba pamiętać, że badanie za pomocą wyszukiwarki niesie
ze sobą różne pułapki. Nie wszystkie podane przez system formy są tymi leksemami, o które nam chodzi. Jako jedno hasło wyszukiwarka podaje wszelkie formy
homonimiczne, na przykład Licze to nazwa miejscowości, a nie forma czasownika liczyć, Słyszem to narzędnik liczby pojedynczej nazwiska Słysz. Część pozornie
błędnych form to nazwy własne, jak na przykład nazwisko Mondry, nick Mondry
Wonsz. W związku z tym dane liczbowe pokazują w nieco uproszczony sposób statystykę błędów ortograficznych.
Wyszukiwanie za pomocą Google pokazało, że w wypadku takich wyrazów, jak
trąbka, trąba (powietrzna), kącik, dostęp, postępuje, wątpliwy, ciągnąć, zęby, błąd
formom poprawnym towarzyszy zwykle ułamek procenta zapisów błędnych eN, oN
typu trombka, zemby, błond, ciongnońć, dostemp, postempuje, wontpliwy. Natomiast
nieco częściej spotyka się błędy w formach skąd, ściąga, wziął, zaczął, mądry, czyli: skond (prawie 1,6%), ścionga4 (1,13%), wzioł (3,28%) // wzią (0,36%), zaczoł
(4,82%) // zaczą (1,6%), mondry (2,39%). Wyróżnia się tu również zwrot patrzeć
kątem oka, który według wyszukiwarki Google pisany patrzeć kontem oka stanowi
6,24% poprawnych zapisów. Wyszukiwarka forum „Gazety Wyborczej” z reguły pokazuje więcej form błędnych w stosunku do liczby znalezionych form poprawnych.
Na przykład trombka stanowi tam 4,18% poprawnych zapisów, podczas gdy Google wykazuje tylko 0,61%, pisownia zemby w „Gazecie Wyborczej” wynosi 3,6%,
w Google – 0,85%. Ciekawym przypadkiem jest zapis koncik, który nie wyróżnia
się statystycznie w wyszukiwarce Google (0,38%), podczas gdy w „Gazecie Wyborczej” znaleziono 20 błędnych form na 100 poprawnych kącik. Wspomniane kątem
oka (w zwrocie widzi kątem oka) pojawia się częściej z błędem niż prawidłowo.
2

3

4

Forum „Gazety Wyborczej” zostało wybrane do analizy statystycznej, ponieważ są tu podane dane
liczbowe dotyczące wybranych form (nie wszystkie portale internetowe udostępniają takie dane).
Należy pamiętać, że w niektórych wyrazach można popełnić kilka rodzajów błędów, np. trombka /
trąpka.
Ściąga to wyraz charakterystyczny dla języka uczniowskiego i to zapewne tłumaczy wyższą frekwencję błędnych zapisów.
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Google obsługuje całą sieć internetową, a wyszukiwarka forum tylko wypowiedzi
w grupach dyskusyjnych. Ta różnica w danych statystycznych świadczy, że to właśnie użytkownicy forów zawyżają liczbę błędów.
Błędem o podobnej genezie, ale zachodzącym w odwrotnym kierunku, jest stosowanie znaków ę, ą zamiast połączeń literowych en, em, on, om, np. w wyrazach
blondynka, kompot, temperatura, temperament, benzyna, pensja, pacjent. Statystyki
wyrazów, w których najczęściej robi się błędy, są następujące:
– włosy bląd – 9,64 % (G), 4,97% (GW)5,
– pacjęt – 1,85% (G), 0,18% (GW),
– tęperatura – 1,92 % (G), 0,01% (GW),
– blądynka – 1,05% (G), 0,56% (GW),
– blądyn – 1,4% (G), 0,5% (GW),
– zwolnić tępo – 2,88% (G), 2,54% (GW).
Pozostałe formy pojawiają się rzadziej, na poziomie ułamków procenta. Najrzadziej spotyka się formę tęperament – 0,002%6 (G), brak jej w „Gazecie Wyborczej”.
W wypowiedziach dyskutantów bardzo częste są zapisy fonetyczne typu przyjeli,
krzykneli, wzieli, zagieli, nacieli, zaczeli, czyli w wypadku ę przed półotwartymi. Na
100% poprawnych zapisów w Google przypada od 15% do ponad 29% „uproszczeń”7. Forum „Gazety Wyborczej” odnotowuje występowanie tych zapisów na zbliżonym poziomie, a niekiedy nawet z przewagą zapisów z e nad zapisami z ę, np.
wzieli pojawia się 30 010 razy, wzięli – 25 354, zaczęli – 38 807, zaczeli – 47 442.
Podobne zjawisko występuje w wypadku ę na końcu wyrazu. Wymowa typu widze, chce, jade jest powszechna i zgodna z normą ogólnopolską. Kiedy wpiszemy
w wyszukiwarkę Google hasło widzę, ukaże się 10 800 000 odniesień, natomiast po
wpisaniu widze – 16 500 000. W zasobach forum „Gazety Wyborczej” znajdujemy
podobną liczbę zakończeń na -ę i na -e (odpowiednio: 615 663 i 594 436). Mniejszą
frekwencję w stosunku do formy poprawnej ma zapis mówie, stanowi on 24,27%
według Google i 16,97% w wyszukiwarce „Gazety Wyborczej”. Kilkanaście procent
w stosunku do poprawnych wyrazów stanowi pisownia myśle, słysze8.
Jak wynika z przytoczonej statystyki, zapisy błędne pojawiają się częściej, jeśli
w postaci mówionej wyrazu nie występuje żaden element nosowości, ale jedynie
samogłoska ustna e, rzadziej o, czyli w 1 os. l. poj. czasowników w czasie nieprzeszłym. Przyczyną wyższej frekwencji jest zapewne również tendencja do usuwania
znaków diakrytycznych w polszczyźnie internetowej. Tutaj postać graficzna typu
wzieli, zaczeli, chce nie stanowi dysonansu w zestawieniu z postacią dźwiękową,
czyli nie ma zakłóceń w dekodowaniu czynnika fonologicznego podczas czytania.
Zapisy wyrazów tępy, skąpy, mądry, kącik bez znaków diakrytycznych utrudniałyby
zrozumienie tekstu, a w przypadku dwóch ostatnich form mogłyby powstać formy
5
6
7

8

G – Google, GW – forum „Gazety Wyborczej”.
Jest to 9 błędów na około 376 tys. form poprawnych.
Trzeba zaznaczyć, że Google ignoruje znak diakrytyczny w ę, więc formę wyszukiwaną wzieli, zaczeli traktuje jako wzięli, zaczęli i pokazuje je łącznie po wpisaniu w okienko wyszukiwania formy
błędnej. Procent wypowiedzi błędnych został ustalony na podstawie różnicy między wynikami.
Słysze – 15,45% (G), 17,64% (GW), myśle – 16,88% (G), 10,63% (GW).
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homofoniczne (modry, kacik). Element nosowości w śródgłosie jest zauważany przez
przeciętnego użytkownika języka polskiego, problem tkwi w jego „przełożeniu” na
strukturę graficzną, kiedy polska ortografia stosuje różne rozwiązania dla tego samego typu wymowy: blond // błąd, kąpiel // komputer, tępy // tempo, kęs // sens.
Osobnej uwagi wymaga pisownia ą na końcu wyrazów. W polszczyźnie ogólnej
– w przeciwieństwie do ę – jest zachowana nosowość. W polskich gwarach jest to
często nosowość konsonantyczna (chcom, idom z mamom, jadom) lub całkowite odnosowienie (chco, ido z mamo, jado), którym może towarzyszyć ścieśnienie samogłoski. Jak wygląda na przykład pisownia form 3 os. l. mn. w postach? Formy rodzaju mówiom, mówio, slyszom, słyszo, umiejom, umiejo występują stosunkowo rzadko.
Są to ułamki procenta poprawnych zapisów. Statystyka forum „Gazety Wyborczej”
pokazuje jednak, że panuje tutaj tendencja do „regionalizacji” błędów. Wyszukując
formę chcom, można zauważyć, że występuje ona głównie na forach regionalnych
Śląska, Gliwic, Rudy Śląskiej, Katowic oraz na forum „Silesiana”. Analiza pojedynczych postów wskazuje, że są to zarówno nieświadome, jak i świadome użycia form
gwarowych. Można spotkać wypowiedzi dość poprawne pod względem ortografii,
do których wkrada się majom, swojom, z kobietom itp. Natomiast, kiedy tekst jest
w całości zapisywany po śląsku, form na -om nie można traktować jako błędów
ortograficznych, lecz jako sposób zapisania śląskiej realizacji nosówki w wygłosie.
Formy te wykorzystywane są też w ironicznych komentarzach, np.:
Agnieszka, mówiem Ci, wracaj na łonet, tu gwiazdki som... :))9
Ja z takimi co nie umiejom z gracjom chodzic to nie gadam10.

Formy na -o (widzo, chco, majo) stosowane są głównie w trzech przypadkach:
1. najczęściej jako zabieg stylistyczny w wypowiedziach ironicznych (Mam zwojo firme budowlano i zatrudniam w niej latem studętów11; Pisać nie umiejo?),
2. w tekstach gwarowych (np. na forum „Warnija – pogodowam po naszamu”),
3. w postach, w których nie ma czcionki ze znakami diakrytycznymi (wtedy o zastępuje ą), np.:
taki se kupi koszuline zolto niebiesko i szpanuje jaki to un chojrak jest i se szalik w lecie na ten
pusty leb zarzuci i jest bogiem na stadionie, takie pseudokibice powinny byc na lancuchach
w oborze [...] a wy jestescie takimi plugawymi prostakami co tylko sie umiejo bic i szukajo
zadym12.

Ten ostatni przypadek stosowania form na -o jako substytutu litery oznaczającej
samogłoskę nosową wskazuje na to, że w świadomości piszących wygłosowy fonem
ma jednak barwę o, a nie a.
W Internecie spotykamy również formy hiperpoprawne. Niekiedy literackie -om
(występujące zarówno w odmianie pisanej, jak i mówionej) zostaje zastąpione przez
-ą, np.: polecam wszystkim dziewczyną, dziękujemy naszym mamą, nie płacą swoim
9
10
11
12

http://ziutek-blabla.blog.onet.pl/4843736,278809590,1,200,200,65053004,2795, 20.09.2008.
http://muzyka.onet.pl/1,202,8,47314619,128143776,5477049,0,forum.html, 20.09.2008.
http://wiadomosci.onet.pl/1,15,11,47593900,128876940,5510312,0,forum.html, 1.09.2008.
http://www.kurierlubelski.pl/module-forum-viewtopic-topic-5438-start-75.html, 23.09.2008.
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pracowniką13. Na każde 100 poprawnych zapisów umiem, rozumiem występuje
przynajmniej jeden błąd umię, rozumię. Są to przykłady hiperpoprawności znane
również z języka mówionego.
Trzeba zaznaczyć, że część zapisów z eN, oN stanowi przykład świadomego łamania konwencji i pewnych humorystycznych zabiegów. Na przykład zemby.pl to
galeria studentów stomatologii, w Internecie znaleźć można grupę artystyczną Błond
w sztuce, Tradycyjny Rajd Otrzęsinowy Matematyków Brzegiem Akwenu (TROMBA),
zespoły rockowe Tromba i Zemby.
Z pewnością świadomym zabiegiem jest pojawienie się tego rodzaju zapisów
w wypowiedziach osób, które przyjęły łamanie wszelkich przepisów ortograficznych za zasadę pisania w Internecie, o czym świadczą poniższe cytaty:
kaza jest połonczona ale gdy pobieram link z linkowni to stoj w miejscu. 0% tagrze nie wyszukuje rzadnyh plików14.
Bo som za grube i motur ich nie chce ciągnońć. Ja wiem jak zrobić żeby byli mocne. Powini czy
dni przed meczem bardzo mało jeść a pić normalnie15.

Błędy są na ogół zauważane i niekiedy żartobliwie komentowane przez innych
uczestników dyskusji, na przykład zapis kontem oka został skomentowany następująco:
Jacek, jadący przez Wiatraka – „zauważył kontem oka”? Czy ... Jacek, jadący przez Wiatraka
– „zauważył kontem oka”? Czy jego oko jak Marcinkiewicz na PKO się zna bo ma tam konto?
Chyba kątem? A może się mylę?16

Jak widać, wpływ polszczyzny mówionej nie ujawnia się jedynie w postaci bezmyślnego popełniania błędów ortograficznych. Jednym z podstawowych pytań, jakie
trzeba sobie postawić w dalszych badaniach nad relacją między językiem mówionym
a pisanym w Internecie, jest właśnie pytanie o przyczynę pojawiania się określonego
rodzaju odstępstw od normy ortograficznej. W wielu wypadkach nie jest to przejaw
ignorancji językowej, ale świadomy zabieg. Nie mamy tu więc do czynienia z takim zjawiskiem, jak w zeszytach szkolnych. Przedstawiony materiał jest punktem
wyjścia do dalszych badań. Wymagają one dokładnego przeanalizowania zebranych
wypowiedzi, aby jak najwięcej dowiedzieć się o kontekście, w którym pojawiają się
określone błędy, poznać dobrze nadawcę postu (w miarę możliwości określić jego
wiek, wykształcenie, pochodzenie regionalne i inne dane).
Badania nad językiem wypowiedzi internetowych można również poprowadzić
podobnie, jak prowadzi się badania nad rozwojem języka dzieci. Prace psycholingwistyczne mówią, że „wczesne literowanie przez dzieci często odzwierciedla to, co
one słyszą, i to, czego nie słyszą w strumieniu mowy” (Gleason, Rater 2005: 451).
Szybkie i spontaniczne tworzenie postów internetowych ma wiele wspólnego z taką
dziecięcą twórczością.
13
14
15
16

Powyższe przykłady pochodzą z Górnego Śląska.
http://forum.idg.pl/wymiana_plikow, 18.09.2008.
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=71&w=78477520&a=78477976, 17.09.2008.
http://www.teczka-majkolsa.blog.onet.pl, 27.06.2007 (w cytacie pozostawiam oryginalną pisownię
i interpunkcję).
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Podsumowując, należy przypomnieć, że badania polszczyzny mówionej na podstawie tekstów pisanych nie są niczym nowym w językoznawstwie. Cała nasza wiedza o rozwoju języka polskiego na jego poszczególnych etapach jest dostępna dzięki
żmudnej pracy historyków języka właśnie nad źródłami pisanymi.
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The influence of spoken Polish on spelling in Internet fora
Summary
Based on misspellings of the letters ę, ą, often confused with combinations eN, oN, the article discusses
the reasons why departures from standard orthography occur in entries by users of Internet fora. Discussions in the Internet are characterized by the informality and spontaneity typical for face-to-face verbal
contacts, therefore their language is largely affected by the spoken variety of Polish. Mistakes arise out
of disparities between spelling and pronunciation, as is demonstrated by a statistical analysis of examples like włosy bląd (instead of blond), kont (kąt), wzieli (wzięli), zaczą (zaczął), etc. It is important to
distinguish between conscious and unconscious use of such forms. Some were deliberately spelled for
stylistic reasons. Forms like oni widzo, oni chcom seen in texts written in dialect are simply a record of
dialectal pronunciations, not misspellings. The article suggests a need for more research into Internet
users’ spelling, to consider, among others, sociolinguistic factors.
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PROBLEMY BADANIA WYMOWY W TELEWIZJI
Prześledziwszy ostatnie 20 lat pracy polskich lingwistów, można zauważyć stosunkowo niewielkie zainteresowanie fonetyką języka środków masowego komunikowania się, mimo że na ten okres przypadają znaczne zmiany w ich strukturze
i w sposobie przekazywania przez nie informacji. Co ważne, zmienił się również
język mediów między innymi za sprawą naśladowania zachodnich wzorców, pojawienia się nowych programów i audycji, także tych, w których granice oficjalności
bywały niejednokrotnie przekraczane, co bez wątpienia miało na celu pozyskiwanie
odbiorców. Nigdy wcześniej nie zaobserwowano tak mocnych oddziaływań tego języka na polszczyznę, zwłaszcza średniego i młodego pokolenia. Obecne dziś w każdym domu radio i telewizja stały się więc obok szkoły najważniejszymi instytucjami
kształtującymi język ogólny, w tym wymowę.
Porównując dotychczasowe prace z zakresu fonetyki języka w mediach, trudno
nie zauważyć przewagi literatury poświęconej polszczyźnie w radiu. Zagadnienie
wymowy w telewizji zeszło na plan dalszy i niemal zawsze poruszane było wraz
z pokrewnym problemem w rozgłośniach radiowych. Wystarczy wspomnieć choćby
artykuły Miłosza Stajewskiego Język dziennikarzy sportowych w radiu i telewizji
(1978) oraz Rola radia i telewizji w dbałości o kulturę językową (1981), w których
piszący wyliczał niektóre częściej spotykane błędy językowe w prasie i telewizji,
w tym w akcentowaniu wyrazów oraz nieliczne błędne wymówienia. Z kolei Jerzy
Podracki i Grzegorz Walczak w szkicu Język w radiu i telewizji (1975) zwrócili uwagę na nieprawidłowości prozodyczne. Te oraz inne publikacje są z pewnością cenne
i pomocne, jednak dziś tracą już na aktualności i na pewno nie wystarczają, by móc
rozstrzygać o stanie wymowy w telewizji. Istnieje zatem potrzeba kompleksowych
badań nad tym językiem, wiążących się z systematycznymi obserwacjami, przeprowadzonych na stosunkowo dużym korpusie tekstów.
Niniejszy referat jest próbą omówienia podstawowych problemów badania wymowy w telewizji, przy czym większość z niżej opisanych kroków badawczych jest
wspólna dla ogólnego opisu języka mówionego. Założeniem jest przede wszystkim
zasygnalizowanie ważnych, jak sądzę, problemów, które pozostawiam otwarte.
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W niektórych przypadkach podaję możliwe i korzystne dla badań rozwiązania, choć
jestem świadom tego, że tak obrana droga jest jedną z kilku możliwych i zależy
od charakteru i celów pracy. Zasadniczo nie staram się odpowiadać na postawione pytania, nie podaję „najlepszego” rozwiązania, by uniknąć wrażenia narzucania
gotowych interpretacji. Referat ten ma więc pełnić jedynie funkcję informacyjną
i powinien skłaniać do przemyśleń oraz ewentualnej dyskusji.
Wybierając przedmiot badań, mimowolnie natrafiamy na pierwszą trudność
w postaci ustalenia celów pracy. Trudność, bowiem sprecyzowanie tego, „po co
badamy?”, determinuje każde nasze dalsze posunięcie. Od celów zależą charakter
i metodologia pracy, dlatego ich złe określenie lub też aprioryczny charakter kompromitują badacza ze względu na uzyskane wyniki. Istnieje kilka wyznaczników
celów badawczych: po pierwsze, o czym już pisałem, muszą być one prawidłowo
i świadomie postawione, możliwe do osiągnięcia, powinny opierać się na realnych
założeniach oraz być tak sprecyzowane, by wyniki przyszłej pracy wprowadziły
nową wiedzę do tej już znanej. W wypadku analizy wymowy w telewizji istnieje
możliwość założenia kilku podstawowych celów, z których nadrzędnym wydaje się
opis stanu języka w telewizji poprzez analizę konkretnych zjawisk fonetycznych
z uwzględnieniem wariantywności wymowy. Owocne byłoby zapewne jednoczesne
ustalenie stopnia poprawności wymowy w telewizji przez porównanie języka badanych osób z obowiązującymi normami ortofonicznymi. Następnym możliwym do
zrealizowania celem może być dodatkowa oddzielna obserwacja języka w telewizji
publicznej oraz w telewizji komercyjnej. Każdy ze wspomnianych celów można
realizować osobno, ale dążenie do osiągnięcia wszystkich dałoby zapewne lepszy
obraz polszczyzny w mediach i być może przyczyniłoby się do powstania odrębnej
monografii poświęconej tej problematyce. Oczywiście wymienione cele nie wyczerpują możliwości, jakie mogą otworzyć się przed badaczem; należy pamiętać, że są
to jedynie propozycje.
Ważnym etapem w przygotowaniu pracy jest jasne ustalenie, jakie miejsce zajmuje polszczyzna mass mediów w klasyfikacjach odmian współczesnego języka
mówionego. Kłopot w tym, że z rozmaitych typologii musimy wybrać jedną, według
nas najtrafniejszą i najlepiej służącą przyszłym badaniom. Ponadto należy odpowiedzieć sobie na problematyczne pytanie: czy w telewizji mamy do czynienia z pierwotnym czy wtórnym językiem mówionym, a może z obydwoma typami naraz?
Wtórny język mówiony (wymowa wtórna) jest charakterystyczny dla komunikatów
mówionych wcześniej zapisanych, opracowanych, a takie bez wątpienia pojawiają
się na antenie radia lub telewizji. Dlatego słuszna wydaje się konstatacja Walerego
Pisarka, że „Na pograniczu jęz. mówionego i pisanego znajduje się jęz[yk] mówiony
wypowiedzi przekazywanych za pośrednictwem radia lub telefonu” (Pisarek 1978:
407). Z pewnością wymowę w telewizji można zdefiniować w podobny sposób, bowiem obok tekstów uprzednio zapisanych, występują tu – i to coraz częściej – wypowiedzi spontaniczne, improwizowane.
W tym miejscu warto jeszcze zastanowić się nad problemem definiowania języka
w telewizji. Chodzi mianowicie o nurtujące lingwistów (i nie tylko) pytanie: czy mó-
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wimy o języku telewizji czy o języku w telewizji?1 Pierwsze sformułowanie wskazywałoby na istnienie osobnego kodu, specyficznego tylko dla mediów, jednak aby
to potwierdzić, należałoby przeprowadzić odpowiednie analizy. Stąd bezpieczniej
jest założyć wstępnie, że badamy znany nam system, tym bardziej że w wypadku badań fonetycznych trudno będzie udowodnić istnienie specyficznego języka. Innymi
słowy, wymowa w telewizji podlega tym samym normom i opisowi co w wypadku
języka ogólnego; najprawdopodobniej nie odnajdziemy tu wariantów nietypowych
dla polszczyzny ogólnej (w jej odmianie oficjalnej czy nieoficjalnej), a reprezentatywnych dla wymowy w mediach.
Warto przyjrzeć się też problemom dotyczącym zbierania dokumentacji badawczej. Umiejętnie dobrany materiał musi wynikać z założonych celów, jego analiza
powinna pozwolić na uzyskanie konkretnych, pewnych rezultatów. W przeciwieństwie do badań dialektologicznych czy stricte socjolingwistycznych języka mówionego, gdzie podstawowymi sposobami gromadzenia materiału są odpowiednio kwestionariusze albo rozmowy oraz nagrania wywiadów i problematyczne dziś nagrania
z podsłuchu, a dobór informatorów częściej ma charakter losowy, w wypadku zbierania materiału do przyszłych badań wymowy w telewizji możemy zastosować wyłącznie metodę doboru celowego. Po pierwsze, aby móc rozstrzygać o stanie języka
w telewizji, badacz musi dokonać świadomej selekcji kanałów, zwłaszcza w dobie
telewizji cyfrowej, przytłaczającej lawiną programów2. Racjonalny wydaje się wybór stacji reprezentatywnych, tj. tych o krajowym zasięgu odbioru, najpopularniejszych, cieszących się największą oglądalnością. Biorąc pod uwagę wyniki ostatnich
obliczeń, podawanych choćby właśnie w mediach i dotyczących najchętniej oglądanych propozycji programów, można założyć, że byłyby to: I i II program Telewizji
Polskiej, Polsat, TVN oraz ewentualnie kanał informacyjny Telewizji Polskiej TVP
Info. Oczywiście można prowadzić badania wymowy w innych stacjach, choćby
regionalnych, i bez wątpienia one także okazałyby się niezwykle pożyteczne.
Konieczny okazać się może także celowy wybór programów, ponieważ nie
wszystko, co słyszymy na antenie, poddamy obserwacji z punktu widzenia analizy
wymowy. Korzystne dla opisu wymowy w telewizji będzie uwzględnienie programów emitowanych na żywo ze względu na w miarę spontaniczny język prowadzących oraz brak możliwości wprowadzania zmian w treść komunikatów. W zebranej dokumentacji nie powinno zabraknąć programów o największej oglądalności,
na przykład bloków informacyjnych, natomiast można zrezygnować z tekstów odczytywanych w filmach fabularnych, dokumentalnych, spektaklach teatralnych itp.
Teksty te są wszak starannie przygotowane do odczytania i nieraz liczą od kilku do
kilkudziesięciu lat, a nam w końcu chodzi o aktualny stan polszczyzny mówionej.
Dobór programów zasilających materiał badawczy jest mocno związany z osobami, których wymowę zamierzamy poddać analizie. Prowadząc badania języka mówionego w telewizji, tak naprawdę badamy język na stałe zatrudnionych tam osób:
spikerów, lektorów, komentatorów, korespondentów, prezenterów i innych. Aby nie
1
2

Temu problemowi bliżej przyjrzały się Zofia Kurzowa i Monika Szpiczakowska (1985).
Przykładowo platforma cyfrowa Polsat oferuje siedem odrębnych kanałów informacyjno-rozrywkowych: Polsat, Polsat2, TVN, TV4, TVP1, TVP2, Puls.

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 237

2010-01-05 15:38:40

238

Sebastian Smoleń

wyciągać pochopnych wniosków co do dowolnego typowego wariantu fonetycznego dla danej jednostki, musimy odnotować, zgodnie z przyjętą już praktyką, od
20 wzwyż podobnych przykładów (por. Kurek 1990: 45). Załóżmy, że jakaś osoba
posiada fakultatywną wymowę -ą w wygłosie na skutek unikania błędnej, nabytej wymowy z -om na rzecz poprawnej. Jedynie duża liczba przykładów ilustrujących realizację wygłosowego -ą, może pozwolić na wyciągnięcie takich wniosków.
W wypadku paru przykładów wymówień moglibyśmy uznać tylko jeden wariant,
np. z -om. Dodatkowy kłopot dla badacza może stanowić różna częstotliwość występowania konkretnych zjawisk fonetycznych nawet w obszernym materiale. Przy niewielkiej liczbie wymówień nie jesteśmy w stanie uzyskać pewnych rezultatów. Stąd
konkluzja, że jedynie dość wyczerpująca dokumentacja badań gwarantuje otrzymanie możliwie bezbłędnych wyników.
Po doborze stosownych programów należy przejść do ich rejestracji. Nagrań należy dokonywać wyłącznie urządzeniem podłączonym bezpośrednio do odbiornika,
by wyeliminować możliwy dźwięk otoczenia i niepotrzebne szumy. W przeszłości
często korzystano z wysokiej klasy magnetofonów, nagrywając dźwięk na kompatybilne kasety. Tak zgromadzony materiał następnie odsłuchiwano z użyciem tego
samego sprzętu. Dzisiaj jednak magnetofon przegrywa w rywalizacji z wysokiej jakości sprzętem cyfrowym, nie tyle ze względu na jakość nagrań, ile na możliwości
i udogodnienia w dalszych etapach pracy. Chodzi tu o nagrywarki DVD, mogące
rejestrować zarówno obraz, jak i dźwięk w takiej samej cyfrowej jakości. Ponadto
wszelkie dane są zapisywane na płyty kompaktowe lub dysk twardy, co pozwala na
przeniesienie ich do pamięci komputera. Posługując się specjalnym oprogramowaniem komputerowym, można komfortowo odsłuchiwać zapisy lub prowadzić dodatkowe badania fonetyczne. Wystarczy wspomnieć o możliwości powtarzania nagranej ścieżki bez konieczności przewijania czy o jednoczesnym zapisie czasowym,
pozwalającym bardzo szybko odnaleźć interesujący nas fragment nagrania.
Przy odsłuchu nagrań warto wykorzystać stereofoniczne, obuuszne słuchawki o paśmie przenoszenia obejmującym granice ludzkiej percepcji słuchowej. Ze
względu na stopniowe osłabienie koncentracji zaleca się jednak stosowanie przerw,
a w razie poczucia zmęczenia zaniechanie dalszych odsłuchów. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo błędnej analizy form, spowodowane osłabieniem postrzegania dźwięków, zwłaszcza gdy stosujemy odsłuch indywidualny.
Badania prowadzone przez jedną osobę niosą ze sobą jeszcze inne zagrożenie.
Mianowicie nierzadko mówi się – i pewnie słusznie – o mniejszym obiektywizmie
uzyskanych wyników niż przy odsłuchu zbiorowym. Kiedy nie można liczyć na metodę audytywną zespołową, musimy zdać się na wrażliwość słuchu i wiedzę badacza, który ma obowiązek sam rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości przez powtarzanie
danych fragmentów. Nadto wszystkie usłyszane teksty powinny zostać przetranskrybowane na alfabet fonetyczny, co na pewno ułatwi dalszą analizę. W przeszłości
stosowano obie metody odsłuchu, zwykle z pozytywnym skutkiem.
Badania fonetyki języka mówionego powinny zakładać istnienie pewnych uwarunkowań oddziałujących na kształt naszej wypowiedzi. Uwarunkowania te, zwane
też czynnikami, przyjęło się zwykle dzielić na językowe i pozajęzykowe. Zasta-
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nówmy się, jakie ewentualne trudności wiążą się z analizą ich wpływu na wymowę.
Zacznijmy od czynników językowych.
Ważnym czynnikiem często prowadzącym do zmian artykulacyjnych jest z pewnością tempo mowy. W badaniach naukowych stosuje się zwykle dwa podziały szybkości mówienia: trzystopniowy: wolno (lento), umiarkowanie (moderato), szybko
(allegro), oraz dwustopniowy: wolno (tempo między lento a moderato) i szybko
(allegro). Już na tym poziomie badacz musi dokonać wyboru jednej z dwóch klasyfikacji. Nierzadko jednak wobec niemożności skorzystania ze specjalnej aparatury
o tym, w jakim tempie wypowiadano pewne teksty, decyduje intuicja badającego,
gdyż między lento a moderato bądź między moderato a allegro rysuje się niewyraźna granica. Można wtedy powiedzieć o pewnej umowności opisu. Zakładając analizę
poprawności wymowy w telewizji, warto pamiętać, że z reguły zwiększenie tempa
mowy niesie większe prawdopodobieństwo użycia wariantu niezgodnego z normą.
Z szybką wymową wiążą się między innymi zjawiska niestarannej artykulacji i zmiany w postaci redukcji głosek w zbitkach spółgłoskowych. Nie jest to jednak reguła,
zdarza się wszak wymowa szybka i staranna, zwłaszcza u osób z bardzo dobrze wypracowaną dykcją. Gdyby w zebranym materiale znalazły się teksty reprezentujące
szybszą wymowę, porównanie wariantów realizacyjnych w lento i w allegro dałoby
zapewne ciekawe rezultaty, tym bardziej, że nietrudno jest odnotować tego typu komunikaty w telewizji. Za przykład niech posłużą tu zdania wtrącone wypowiadane
przez osoby ze skłonnością do szybszego mówienia.
Powszechnie wiadomo, że o świadomym lub nieświadomym doborze środków
językowych decyduje czasem sytuacja, w której wchodzimy w relacje z innymi. Nazywa się ją często sytuacją komunikacyjną i wyodrębnia kilka jej odmian, które
można sprowadzić do dwóch typów: oficjalnej i nieoficjalnej. Pierwszy charakteryzować się będzie użyciem środków językowych typowych dla kontaktów oficjalnych, kiedy mówiący przywiązuje wagę zarówno do formy, jak i do treści komunikatów. Drugi cechuje język typowy dla relacji nieoficjalnych, a więc towarzyskich,
przyjacielskich, rodzinnych itp. W tym wypadku mówiący zwraca szczególną uwagę tylko na treść, zaniedbując odpowiednią formę wypowiedzi lub zapominając
o niej3. Przystępując do badań nad wymową w telewizji, można pochopnie założyć,
że na antenie mamy do czynienia wyłącznie z oficjalną odmianą języka, zważywszy
na oficjalny charakter programów. Nic bardziej mylnego, gdyż od dawna zarówno
w telewizji, jak i w radiu widać zwrot w stronę familiarności − swoisty język prezenterów, spikerów, znany telewidzowi z podwórka, szkoły, spotkań z przyjaciółmi,
rodziną, ma umocnić więź między nadawcą a odbiorcą, którym może być widz, gość
lub współprowadzący4. Stąd także na płaszczyźnie fonetycznej język ten przejmuje
cechy typowe dla kontaktów nieoficjalnych, przeważnie w programach rozrywkowych emitowanych na antenie kanałów telewizji komercyjnej.
3

4

Opieram się na klasyfikacji ogólnego języka mówionego zaproponowanej przez zespół badaczy działający w Instytucie Filologii Polskiej UJ w ramach programu „Polska kultura narodowa, jej tendencje
rozwojowe i percepcja”. Przyjęte przez nich założenia zostały przedstawione w artykule Aleksego
Awdiejewa, Janiny Labochy i Krystyny Rudek (1980).
Więcej o familiarnym języku w mediach pisała Barbara Boniecka (2008).
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W badaniach porównawczych języka mówionego spontanicznego i czytanego
forma tekstu będzie bez wątpienia istotnym czynnikiem. Wiadomo przecież, że pismo w pewnym stopniu wpływa na wymowę; dla komunikatów czytanych typowe
będą konkretne realizacje, nie zawsze występujące (lub występujące rzadziej) w komunikatach mówionych i odwrotnie: pewne warianty wymawianiowe częściej odnotujemy przy wypowiedziach własnych niż podczas czytania.
Na koniec kilka słów na temat możliwych trudności przy badaniach uwzględniających uwarunkowania pozajęzykowe. Spośród wszystkich tego typu czynników na
pierwszy plan wysuwają się cechy socjalne. Wieloletnie badania języka mówionego
miast i wsi pokazały, że takie czynniki, jak wykształcenie, pochodzenie społeczne i miejsce zamieszkania, w znaczny sposób decydują o stosowanych środkach
komunikowania się. Za przykład niech posłużą gruntowne badania Ewy Horwath
nad stosowaniem akcentu w formach czasu przeszłego, trybu przypuszczającego,
w liczebnikach od 400 do 900 i w wybranych wyrazach obcych wśród mieszkańców Krakowa. Z uwzględnionych czynników największy wpływ na miejsce akcentu
miały wykształcenie i pochodzenie. W odniesieniu do wieku zauważono narastającą
pokoleniowo skłonność do paroksytonezy. Akcent u dzieci i młodzieży kształtowany
był przez rodzinę i środowisko, w którym przebywali badani (por. Horwath 1984:
51–71).
Zastosowanie badań socjolingwistycznych w wypadku analizy języka mówionego w telewizji napotyka na trudności ustalenia cech socjalnych badanych. Poza
płcią i przybliżonym wiekiem osób wszystkie inne informacje można uzyskać, porozumiewając się z Telewizją Polską lub z samymi badanymi. Dane niektórych bardziej popularnych pracowników telewizji, zamieszczane między innymi na różnych
stronach internetowych, trzeba traktować z pewną rezerwą, tym bardziej, gdy są
one niespójne. Ponadto od kilku lat w telewizji czy w radiu zatrudniane są osoby
z wykształceniem, które nie uprawnia ich do pracy w tym zawodzie. Dlatego nie
można z góry założyć, że wszystkie obserwowane osoby mają stosowne kwalifikacje. Niemniej charakterystyka wymowy w telewizji uargumentowana dodatkowymi
cechami socjalnymi przyniosłaby dokładniejsze i pewniejsze wyniki. Pokazałaby,
w jakim stopniu uwarunkowania socjalne decydują o wymowie badanych.
Zdaję sobie sprawę z tego, że powyższa lista trudności, z jakimi może spotkać
się lingwista w trakcie swoich studiów, nie jest wyczerpująca. Przy tak rozległych
badaniach, jak charakterystyka wymowy w telewizji, nie można przewidzieć, jakiego typu rozstrzygnięcia mogą się jeszcze pojawić. Wiele pytań pozostaje wciąż bez
odpowiedzi, na przykład: które zjawiska fonetyczne uznać za ważniejsze dla opisu?
Jaką przyjąć metodę obliczeń dla wariantów wymawianiowych? Zaakcentowane tu
tylko problemy badawcze wydają się istotne w toku pracy, jednakże ich rozwiązanie
nie gwarantuje jeszcze uzyskania oczekiwanych wyników.
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Problems in studying pronunciations on television
Summary
A mature, competent researcher in linguistics is aware of difficulties he may encounter in the course of
his studies. A problem left unaddressed effectively obstructs progress at work; therefore great importance must be attached to deep analysis, knowledge of the subject, and an almost intuitive prediction of
hindrances in the way of study. In this way, by resolving dilemmas, the researcher builds a methodology
for his research.
The article is a brief description of what seem to be fundamental problems in studying spoken language
as heard from TV. The problems center on basic questions concerning defining research objectives,
deciding the place of the speech being analyzed in language, gathering material, specifying the speakers, choosing the best conditions for audition, selecting linguistic and extra-linguistic factors that affect
pronunciation. To such questions, the best possible answers are here attempted.
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WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DUCHOWNEGO W TELEWIZYJNYCH
KOMUNIKATACH REKLAMOWYCH

Znormalizowana polszczyzna ogólna nie jest w pełni jednolitym narzędziem komunikowania się. Jednym z podstawowych czynników determinujących swoistą wariantywność stanowi wyróżnienie dwóch podstawowych odmian języka: mówionej
i pisanej. Elementarną i najczęstszą formą języka jest urzeczywistniająca się przez
kanał foniczny wersja mówiona.
Komunikaty reklamowe w zależności od usytuowania w obrębie danego środka przekazu uwarunkowane są odpowiednią strategią perswazji motywowaną m.in.
rodzajem nośnika, charakterem oferowanego produktu czy grupą docelową. Wydaje się jednak, że bez względu na rodzaj medium (np.: billboard, reklama prasowa,
reklama radiowa albo telewizyjna) jednym z jej wyróżników jest swoista kategoria
mówioności1, będąca tworzywem odpowiedniej strategii perswazji.
Telewizyjne komunikaty reklamowe2 mają charakter multimedialny wynikający
z polisemiotyczności przenikających i wzajemnie dopełniających się kodów (ikonicznego, werbalnego, kinetycznego, proksemicznego i innych). Tekst ustny, podob1

2

Reklama opiera się na zaskoczeniu, przyciągnięciu uwagi odbiorcy, a w celu osiągnięcia tego w tekstach pisanych czasem stosuje się różnorodne formy graficzne, które odwołując się do kompetencji komunikacyjnych odbiorcy, mają stać się swoistą instrukcją „brzmieniowego” odbioru tekstu.
Wśród typowych zabiegów znajdują się różnorodne operacje graficzne związane z tworzywem –
pismem, np. użycie odpowiedniego kroju czcionki, wielkości liter, spacjowanie wyrazów, używanie
lub nieużywanie znaków przestankowych. Często dezintegracja graficzna i ortograficzna tekstu imituje odpowiednią intonację frazy – mającą na celu przede wszystkim uwypuklenie ekspresji słowa.
Wykorzystuje się też różne błędne formy, które oddają wymowę słów, aby w ten sposób zaciekawić
odbiorcę. Słowo zapisane niezgodnie z normami języka jest łatwiej zauważalne, a przez to bardziej
funkcjonalne.
Standardowe telewizyjne filmy reklamowe rozumiem za Jolantą Szymkowską-Bartyzel jako „krótkie filmy (15−60 sekundowe) fabularne i afabularne, nakręcone tradycyjną techniką filmową, animowane, generowane elektronicznie bądź zmontowane z istniejących już materiałów filmowych,
których celem jest nakłonienie odbiorców do nabywania dóbr materialnych i usług, a emitowane
w programie telewizyjnym” (Bartyzel: 2006: 14).
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nie jak cała reklama, jest zjawiskiem ulotnym. By komercyjne treści zostały lepiej
przyswojone, a następnie zapamiętane, muszą być wielokrotnie powtarzane3. Mimo
masowego charakteru oraz braku bezpośredniej współobecności nadawcy i odbiorcy
reklama sprzyja tworzeniu iluzji komunikacji „twarzą w twarz”, zakłada swoistą
dialogowość – nadawca kieruje przekaz do milczącego, wirtualnego, ale ściśle zdefiniowanego odbiorcy (target group). Najpełniejszą oczekiwaną repliką jest zakup
oferowanego towaru. Przemyślana konstrukcja komunikatu, poprzedzona badaniami
oczekiwań i nastrojów konsumenckich, mimo fikcyjności wygląda jak spontaniczna
wypowiedź. Budowanie specyficznej sytuacyjności wiążącej werbalizację z obrazowaniem świadczy o mówioności komunikatu, będącego jedynie pretekstem do
przekonania odbiorcy. Częste posługiwanie się wysoką odmianą języka w połączeniu ze stosunkowo płytkim sensem (gloryfikowanie produktów codziennego użytku
i zachęcanie do ich zakupu) również w pewien sposób przybliża reklamę do ustnej
odmiany języka. Także nacechowanie ekspresyjne, właściwe odmianie mówionej,
staje się czynnikiem w znacznym stopniu wpływającym na perswazyjność tekstu
reklamowego: odpowiednia intonacja pozwala zaakcentować dane fragmenty, dając
widzowi zgodną z intencją nadawcy interpretację semantyczną wypowiedzi. Spot,
jako krótka forma, musi w maksymalnie skumulowanej postaci przedstawić produkt, nadać mu odpowiedni charakter, stworzyć wokół niego określoną, przyjazną
aurę i zachęcić do zakupu. Przekazywane treści muszą być z jednej strony wyrafinowane i finezyjne, z drugiej zaś – proste w deszyfracji i odbiorze.
W artykule skupiam się na kilku wybranych reklamach telewizyjnych wykorzystujących w celach marketingowych wizerunki duchownych4. Na podstawie wypowiedzi bohaterów oraz lektora, w szczególności intonacji subkodu prozodycznego,
zrekonstruowałam, zapisałam i zinterpretowałam wypowiadany tekst, jego rozczłonkowanie, perswazyjny charakter wraz z emocjonalnym stosunkiem nadawcy
do wypowiadanych treści. Taki zapis uwzględnia odpowiednie środki interpunkcyjne, własne wtrącenia pełniące funkcję objaśniającą (swoiste didaskalia) i techniczne zabiegi ortograficzne, których celem jest graficzne zaakcentowanie wybranych
3

4

Jednym z ważnych czynników determinujących skuteczność komunikatów reklamowych jest ich
powtarzalność, zgodnie z zasadą repetition is reputation: dzięki powtarzalności danych elementów
produkt zyskuje odpowiednią markę i związaną z nią renomę na rynku (Szymkowska-Bartyzel 2006:
48).
Różne pobudki determinują wykorzystanie religii w kontekście reklamy i różne elementy pierwotnie należące do sfery sacrum zostają wprowadzone w nowy, komercyjny kontekst. Jednak zarówno
literatura przedmiotu (Czaja 1994; Horodecka 2002; Turek 2002, 2006), jak i własne badania nad
językiem reklamy (Wacławek 2007, 2008), pokazują wzrastające zainteresowanie twórców komunikatów symboliką religijną jako mniej lub bardziej wyszukanym i celnym chwytem perswazyjnym.
Nawiązania te najczęściej dotyczą rożnego rodzaju elementów religijnego universum: postaci Boga
(Boga Ojca lub Syna Bożego), Matki Boskiej, postaci świętych (w szczególności – Mikołaja, Patryka
i Walentego), przedstawicieli Kościoła, duchowieństwa (papieża, księży, zakonników i zakonnic),
świąt i uroczystości kościelnych (przede wszystkim świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy, sakramentów pierwszej komunii i małżeństwa, ewentualnie ostatniego namaszczenia oraz pogrzebu),
a także wykorzystania mocniej lub słabiej zlaicyzowanych postaci i motywów biblijnych (w szczególności postaci aniołów i diabłów; motywów: raju, owocu zakazanego i piekła), znanych cytatów
i frazeologizmów pochodzących z Pisma Świętego.
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zgłosek w wyrazach lub wyrazów w zdaniu. Rozwiązanie to oddaje „teatralność
mowy, w której tekst werbalny jest tylko częścią składową tekstu szerszego, tekstu
globalnego, zachowaniowego” (Ożóg 2001: 92). W analizie koncentruję się na wypowiadanych elementach językowych, marginalnie traktując elementy nierealizowane w mowie.
Użycie wizerunku duchownego, reprezentującego określone wartości, normy
i postawy moralno-etyczne, w świecie komercji staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym i akceptowalnym społecznie5. Różne czynniki motywują użycie tego typu
postaci w celach marketingowych, czasem powód jest bardzo prozaiczny, np. specyfika produktu lub jego nazwa. Spójrzmy na jeden z tego typu spotów – reklamę
serów pleśniowych o nazwie Sekret Mnicha. Tak w skrócie przedstawia się fabuła6:
[Widać dwóch zakonników, pierwszy miesza coś w kotle, drugi podchodzi do niego z księgą]
– lektor: Nieustająca pasja tworzenia.
Zakonnik I: Co czynisz?! [Kręci głową z dezaprobatą i wykonuje w powietrzu gest mieszania
w drugą stronę].
Zakonnik II [ocknąwszy się]: O ja grzeszny! Trzeba mieszać w prawo.
[Kamera pokazuje różne ujęcia gotowego już produktu] – lektor: Niezmienna receptura.
[Widok kobiety z apetytem zjadającej kawałek reklamowanego produktu] – lektor: Wszystko
to dla tej jednej chwili.
[Widok produktu wraz z opakowaniem] – lektor: Sekret mnicha. Grzech nie spróbować.

Nazwa produktu niejako usprawiedliwia wykorzystywanie wizerunku zakonników. Pierwsze wypowiedziane w komunikacie słowa: Nieustająca pasja tworzenia
– podkreślają zamiłowanie i długą tradycję wyrobów oraz stanowią swoiste zaproszenie do odbioru komunikatu. Zabawny dialog o kierunku mieszania półproduktu wprowadza komizm sprzyjający pozyskaniu przychylności audytorium. Lektor
powtórnie podkreśla przechodzącą z pokolenia na pokolenie recepturę, uwypuklając walory towaru. Sugestywność wyglądu sera i satysfakcja płynąca z obserwacji,
w jaki sposób je go piękna kobieta, działają perswazyjnie, wprowadzają dwuznaczne
elementy zmysłowości i rozkoszy: Wszystko to dla tej jednej chwili. Kończący reklamę slogan: Sekret Mnicha. Grzech nie spróbować, ma charakter podsumowania,
podaje treści najważniejsze z punktu widzenia nadawcy – czyli nazwę produktu,
przy okazji też usprawiedliwia wykorzystanie postaci duchownych. Dwukrotne
wprowadzenie kategorii grzechu, po raz pierwszy przez zapracowanego zakonnika,
po drugi – przez frazeologizm użyty w sloganie (podkreślony odpowiednią intonacją
5

6

Wzrastająca popularność telewizyjna i kinowa postaci duchownych widoczna jest również w cieszących się dużą oglądalnością polskich serialach, na przykład: Plebania, Ranczo albo Ojciec Mateusz,
oraz polskich i zagranicznych filmów, których głównymi bohaterami są księża, np.: U Pana Boga za
piecem (1998, reż. Jacek Bromski), U Pana Boga w ogródku (2007, reż. Jacek Bromski), Cudowne
miejsce (1995, reż. Jan Jakub Kolski), Ksiądz (1994, reż. Antonia Bird), Popiełuszko. Wolność jest
w nas (2009, reż. Rafał Wieczyński), Prymas. Trzy lata z tysiąca (2000, reż. Teresa Kotlarczyk), Jan
Paweł II (2005, reż. John Kent Harrison), Karol. Człowiek, który został papieżem (2005, reż. Giacomo Battiato), Karol. Papież, który pozostał człowiekiem (2005, reż. Giacomo Battiato), Świadectwo
(2008, reż. Paweł Pitera) i inne.
Komunikat reklamowy oprócz emisji w telewizji dostępny jest na stronie internetowej: http://www.
bongrain.pl/pl/Reklamy_telewizyjne2.html, 15.01.2009.
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mówcy), wzmacnia sugestywność przekazu, zachęca do zakupu i do skosztowania
towaru7.
W powyższym komunikacie reklamowym nie dziwi wykorzystana postać zakonnika, jest ona niejako naturalną konsekwencją nazwy produktu. Jednak dużo częściej
można spotkać komunikaty reklamowe, w których użycie wizerunku duchownego,
i konotacje, jakie się z nim wiążą, są motywowane wprowadzeniem elementu zaskoczenia. Tego typu chwyty perswazyjne są wpisane w strategię kampanii reklamowej.
Dużą popularnością cieszyła się reklama pierwszego w Polsce banku elektronicznego, wykorzystująca postać księdza-spowiednika. Oto skrótowy opis treści reklamy8:
[Mężczyzna wyglądający jak ksiądz siedzi w konfesjonale; kamera ustawiona jest od strony
spowiadającego się. Reklamowego mówcę widać przez kraty konfesjonału].
Aktor-ksiądz: Wiara w reklamy to naiwność [w geście pouczenia, wznosi palec wskazujący],
a naiwność może prowadzić do grzechu. [Kamera przesuwa się, widać całą sylwetkę aktora;
bohater lekko wznosi ręce do góry, co wzmacnia apelatywność przekazu]. Większość Polaków
ciągle wierzy, że trzeba płacić za konto osobiste, za kartę do rachunku. Opłaty bankowe to
piekieeelna strata pieniędzy.
[Bohater, by podkreślić wyliczenie walorów reklamowanego produktu, wyciąga jedną, a potem
drugą rękę, nad którymi w „magiczny sposób” pokazują się napisy „0 zł”]. A przecież w mBanku za prowadzenie konta nic nie płacisz, kartę do rachunku masz za darmo [aktor znów, tym
razem jeszcze wyraźniej wznosi wskazujący palec, nad którym kręci się planeta Ziemia] i od
teraz bankomaty za granicą bez prowizji na całym świecie.
[Ujecie na krzyżujące się stopy aktora – spod sutanny wystają dżinsy i czerwone trampki,
mężczyzna poprawia koloratkę i uśmiecha się]. Ale nie musisz wierzyć reklamie i facetowi przebranemu za księdza.
Lektor: Sprawdź sam na www.mbank.pl.

Odpowiednie ustawienie kamery (w pierwszych kadrach spotu telewidz występuje w roli spowiadającego się, który właśnie ma wysłuchać nauk księdza – pouczenia
i odpuszczenia win) wprowadza w reklamowy, nieoczekiwany przez adresata kontekst. Zaskoczenie służy przyciągnięciu odbiorcy. Posłużenie się poetyką spowiedzi
okazuje się funkcjonalnie uzasadnione. Wyznanie grzechów jest swoistego rodzaju
sytuacją intymną, stawiającą adresata w bardzo bliskim kontakcie z nadawcą. Towarzyszący mu element tajemnicy zakłada szczerość i otwartość interlokutorów9.
Ksiądz, szczególnie w polskiej kulturze, to autorytet – wykorzystanie jego wizerunku
7

8

9

W inny sposób społeczność klasztorna została wykorzystana kilka lat temu w reklamie jednego
z operatorów telefonii komórkowej – w zakonie, w którym panował zakaz mówienia, mnisi komunikowali się ze sobą za pomocą esemesów.
Komunikat reklamowy oprócz emisji w telewizji dostępny jest m.in. na stronie internetowej:
http://pl.youtube.com/watch?v=k4VKGvX5f0Y, 15.01.2009.
Żartobliwy, nadany przez internautów, tytuł komunikatu reklamowego Ojciec Prawdziwek/Ksiądz
Prawdziwek jest wymownym sygnałem swoistej popularności bohatera i aktora wcielającego się w tę
rolę. Aktor zagrał również w innych spotach w ramach tej samej kampanii reklamowej, wcielając się
w role m.in. świętego mikołaja i kardynała.
Taki stan rzeczy podkreślają również frazeologizmy, typu: mówić/wyznać coś jak na spowiedzi ‘mówić, opowiadać otwarcie, szczerze, mówić prawdę, nie kłamać’ (USJP).
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działa nakłaniająco. Spowiednik – człowiek, któremu ufamy i wierzymy, wskazuje
dobrą drogę; tutaj wrzucony w komercyjną rzeczywistość staje się przedstawicielem
reklamodawcy. Pozornie paradoksalne zanegowanie istoty przekazu: wiara w reklamy to naiwność, wzmacnia perswazyjność – służy zdobyciu jeszcze większego
zainteresowania odbiorcy, a zarazem sygnalizuje konwencjonalność przedstawianej
sytuacji. Dodatkowo migotliwość sensów leksemu wiara jako: z jednej strony – religia, z drugiej zaś – przekonanie, że coś jest prawdziwe, wprowadza dodatkową,
funkcjonalnie korzystną grę słowną. Z kolei posłużenie się hipotezą zdroworozsądkową, którą trudno zakwestionować: naiwność może prowadzić do grzechu, niejako zapowiada, a zarazem potwierdza prawdziwość wypowiadanych później sądów.
Werbalne wprowadzenie sytuacyjnie już istniejącej kategorii grzechu wiąże przedstawione realia spowiedzi z reklamowym kontekstem.
Zmiana ujęcia głównego bohatera (prezentacja jego sylwetki w całości) to zapowiedź przejścia do głównej części wypowiedzi – konkretnej oferty reklamowej.
Posłużenie się kwalifikatorem większość Polaków podkreśla liczbę adresatów, do
których reklama jest skierowana (zgodnie z intencją reklamodawcy są to ludzie,
którzy jeszcze nie mają, a powinni mieć konto w prezentowanym banku). Różne
ujęcia znaczeń wyrazu wierzyć, podobnie jak wcześniej wiara, służą perswazyjności tekstu. Innym powiązaniem przyjętej konwencji spowiedzi i reklamowej rzeczywistości jest użycie przymiotnika piekielny: piekieeelna strata pieniędzy. Mocne
brzmieniowe uwypuklenie tego elementu językowego w znaczący sposób podkreśla
sensy metaforyczny ‘bardzo duża strata’ i dosłowny ‘dotycząca piekła, z piekła’.
Hiperboliczne podkreślenie wad konkurencyjnych ofert służy nobilitacji własnej
propozycji: A przecież w mBanku za prowadzenie konta nic nie płacisz, kartę do
rachunku masz za darmo i od teraz bankomaty za granicą bez prowizji na całym
świecie. Zgodnie z reklamowym przekazem cudowną receptą na zło ma się okazać
przedstawiana oferta. Posłużenie się techniką enumeracji – wyliczenia zalet, będącego zarazem potrójnym synonimicznym powtórzeniem informacji o niepobieraniu
pieniędzy, wzmacnia perswazyjność przekazu, zgodnie z myśleniem: ten bank dba
o moje interesy, oraz odwołuje się do oczekiwań obecnych i przyszłych klientów
firmy. Wykorzystanie gestu wzniesionego w górę palca wskazującego pełni funkcję
pouczającą. Podkreślenie zasięgu oferty – na całym świecie, dodatkowo wzmacnia
działanie zachęcające. Mocny akcent nakłaniający stanowi również ostatni fragment
wypowiedzi reklamowego spowiednika: Ale nie musisz wierzyć reklamie i facetowi
przebranemu za księdza. Odkrycie iluzyjności sytuacji wprowadza następny element zaskoczenia i żartu, co jeszcze mocniej może nakłonić do skorzystania z oferty. Takie działanie podkreślające konwencję i fikcyjność reklamy stanowi swoistą
nić porozumienia nadawcy z odbiorcą. Ponadto wykorzystanie negacji – nie musisz wierzyć – wprowadza element przeciwstawienia, kontrastu, co może zachęcać
do konkretnego działania – weryfikacji prezentowanych informacji. Kończąca spot
wypowiedź lektora jest kluczowa dla reklamodawcy – podaje nazwę i adres internetowy pierwszego wirtualnego banku w Polsce, imperatywna forma – sprawdź sam,
jeszcze mocniej podkreśla funkcję nakłaniającą10.
10

Reklamodawcy w swoich kampaniach kilkakrotnie zastosowali podobną konwencję, do najbardziej
znanych należała przedświąteczna oferta reklamowa z 2007 r., w której aktor w niekompletnym
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Gra utrwalonymi w kulturze społecznie usankcjonowanymi schematami, symbolami, stereotypami i wizerunkami stała się swoistą normą. Obraz duchownego,
funkcjonując w komercyjnym świecie, zostaje odarty z treści związanych z religią
i religijnością na rzecz nowych, reklamowych wartości, których miernikiem jest wysokość sprzedaży (Turek 2002, 2006). Uświęcony tradycją wizerunek zatracił swój
podmiotowy charakter.
Wydaje się jednak, że w Polsce gros reklam wykorzystujących elementy ze świata religii dalekich jest jeszcze od szokujących komunikatów typowych m.in. dla Oliviera Toscaniego (Muszyński 1994; Pęczak 2007). Polski odbiorca, przynajmniej
obecnie, gotowy jest raczej zaakceptować jedynie subtelne elementy prowokacji –
choćby takie, jakie proponuje inna reklama telewizyjna opisywanej już firmy11:
[Aktor-kardynał w czerwonym sportowym samochodzie ostro hamuje; następnie, ściągając
duże przeciwsłoneczne okulary, z satysfakcją mówi:]
O Boooże! Jak ja to kocham; [wyłącza silnik samochodu; ściągając czarne skórzane rękawiczki pyta:] Szybkość i wygoda? To nie grzech. A oszczędność [aktor wznosi palec wskazujący]
to cnota kardynaaalna, dlatego w mBanku OC i AC kupujesz przez Internet i telefon [wizualizacja wypowiedzi: napis „AC, OC” unosi się nad demonstracyjnie wyciągniętą prawą dłonią
i niknie], płacisz niskie miesięczne raty [zobrazowanie: na moment napis „niskie raty” pojawia
się nad drugą dłonią] i przenosisz wszystkie dotychczasowe zniżki [napis „zniżki” z lewej dłoni
zostaje przerzucony na prawą. Bohater kontynuuje argumentację, a wypowiadane przez niego
słowa, ukazują się na czerwonym tle:] A teraz dla samochodów do sześciu lat AC do 36%
taniej!
[Znów widać postać aktora-kardynała] Ale nie musisz wierzyć reklamie i facetowi przebranemu za księdza [ruchem ręki ściąga część szat kardynalskich, ujawniając tatuaże na ramionach.
Wsiada do samochodu i z piskiem opon odjeżdża].
Lektor: Sprawdź sam na www.mbank.pl.

Wykorzystane mechanizmy nakłaniania klienta oraz konwencja spotu są bardzo
podobnie do wcześniejszego komunikatu. Wydaje się, że w wypadku tej reklamy
gra znaczeń elementów utrwalonych w tradycji polskiej nie jest jednak już tak jednoznacznie pozytywnie odbierana. Reklamowa oferta dotyczy ubezpieczeń samochodu. Swoiste i nieco prowokacyjne powiązanie reklamowego kontekstu z wizerunkiem kardynała12 stanowi eksklamacja inicjująca wypowiedź: O Boooże! Jak ja
to kocham – która włożona w usta księdza brzmi co najmniej dwuznacznie. Popularny potoczny wyraz ekspresji słownej O Boże!13, tutaj podkreślający zachwyt
wypowiadającego się podmiotu, w kontekście nauki Kościoła stanowi jawne, uznawane za grzech, odwołanie się do drugiego przykazania: Nie będziesz brał Imienia
Pana Boga twego nadaremno (S: 8). Podobnie fetyszyzacja samochodu i afirmacja
szybkiej jazdy: Jak ja to kocham, wypowiedziana przez osobę ubraną jak wysoki

11

12

13

stroju świętego mikołaja, trzymając cygaro i drinka, ostatecznie konstatuje: Ale nie musisz wierzyć
reklamie i mikołajowi – święty przecież nie jestem.
Komunikat reklamowy oprócz emisji w telewizji dostępny jest m.in. na stronie internetowej:
http://pl.youtube.com/watch?v=lY561oGTpUk, 15.01.2009.
Być może motywacją do wykorzystania postaci księdza w reklamie oferującej zniżki na ubezpieczenie samochodu było, oprócz wprowadzenia elementu zaskoczenia, stereotypowe, potoczne myślenie,
że przedstawiciele Kościoła jeżdżą drogimi samochodami.
Podobnie, jak: Boże święty!; Mocny Boże!; Mój Boże! czy Jezus, Maryja!; Matko Boska! itp.
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dostojnik kościelny stanowi nawiązanie do pierwszego przykazania: Nie będziesz
miał bogów cudzych przede mną (S: 8). Tego typu działania werbalne podkreślają
emocjonalność wypowiedzi – ogromny zachwyt i radość, ponadto mają wytworzyć
element zaskoczenia, zdziwienia, być może pewnej sensacji, które powinny przyciągnąć odbiorcę. Pośrednie, aluzyjne przywołanie kategorii grzechu, zostaje przez
reklamowego księdza wybaczone lub raczej zniwelowane: szybkość i wygoda? To
nie grzech. Następny fragment wypowiedzi: A oszczędność to cnota kardynaaalna,
stanowi dalsze językowe uzasadnienie wykorzystania osoby duchownego i powiązania go z reklamowym kontekstem. Wykorzystanie kolokacji cnota kardynalna14
okazuje się szczególnie funkcjonalne. Już samo określenie cnota rozumiane jako
‘przymioty, zalety’ niesie pozytywne konotacje15. Przywołanie dogmatów religii
katolickiej (poparte odpowiednim, autorytarnym gestem wzniesionego palca wskazującego) budzi zainteresowanie, może być odbierane jako element żartu czy ironii. Zderzenie sensów stricte religijnych z uniwersalnym (i laickim) rozumieniem
komponentu kardynalny ‘główny, fundamentalny’ rodzi komizm, osłabiając sensy
religijne na rzecz „nowej”, świeckiej zdroworozsądkowej ideologii: gromadzenie
pieniędzy (oszczędność) staje się najwyższą wartością. Takie złożone działanie lingwistyczne służy zdobyciu przychylności audytorium: skorzystanie z usługi daje
obietnicę niskich wydatków. Późniejsze elementy wypowiedzi stanowią przejście
do meritum – prezentacji reklamowej oferty – możliwości atrakcyjnego wykupienia
ubezpieczenia samochodu oraz wyliczenia zalet usługi: łatwość korzystania, niskie
raty, zachowanie wcześniejszych zniżek. Dodatkową zachętę stanowi promocja dla
niektórych klientów przy wykupie AC. Swoiste obnażenie konwencjonalności reklamy daje ostatnia fraza: Ale nie musisz wierzyć reklamie i facetowi przebranemu
za księdza. Zwerbalizowanie umowności prezentowanej sytuacji, będące elementem
charakterystycznym kampanii reklamowej banku, działa perswazyjnie: pokazuje ciągłość wykorzystywanych motywów i chwytów – na zasadzie sprzeciwu zachęca do
skorzystania z oferty16. Ostatni element werbalny komunikatu, stanowiący końcowy
akcent zachęcająco-informujący, to wypowiedziane przez lektora slogo17, podające
adres głównej strony internetowego banku.
Posłużenie się określonymi symbolami, mitami, postaciami jest chwytem perswazyjnie korzystnym – szybko przywołuje odpowiednie schematy mentalne, uruchamia właściwy, zamierzony przez nadawcę stereotypowy sposób myślenia. Sytuacje
14

15

16

17

Zgodnie z religią Kościoła katolickiego wyróżnia się cztery cnoty kardynalne (główne): 1) roztropność, 2) sprawiedliwość, 3) wstrzemięźliwość, 4) męstwo (KKK: 2012).
Słownik języka polskiego definiuje cnotę w dwóch podstawowych znaczeniach: w pierwszym –
w użyciu podniosłym: a) zespół dodatnich cech moralnych; b) przestrzeganie zasad obowiązującej
etyki; w drugim – z kwalifikatorem książkowy: a) dodatnie cechy, rysy charakteru; przymioty, zalety;
b) dziewictwo, dziewiczość, niewinność, czystość (USJP).
Dodatkowym elementem zaskoczenia w reklamie wykorzystującej postać kardynała jest obnażenie
wytatuowanego na potrzeby reklamy ciała aktora.
Termin stanowi kontaminację słów slogan i logo, został zaczerpnięty od Marka Kochana. Badacz
dodaje, że ze względu na stosunkowo długą obecność tego typu sloganów (funkcjonowanie często
w wielu kampaniach reklamowych) z czasem ten typ hasła reklamowego może stać się „swoistym
majątkiem firmy”, czego potwierdzenie stanowi choćby przedwojenny slogan Pasta Kiwi but ożywi
(Kochan 2002: 83).
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przedstawiane w komunikatach reklamowych mają znamiona utopii (Czaja 1994),
pewnej odwiecznej tęsknoty za lepszym, doskonalszym światem. Rosnąca kultura materialna rodzi rosnące pragnienie posiadania, przyczyniając się do zachwiania
systemu aksjologicznego:
Człowiek współczesnej kultury obserwuje swoiste napięcie między bezpieczną tradycją a pragnieniem nowego, między odbiciem przeszłości a projekcją przyszłości, między statyką a dynamiką, wreszcie między fetyszem a sakramentalium (Regiewicz 2005: 121).

Komunikaty reklamowe, grając znanymi stereotypami, coraz częściej i odważniej wkraczają w obszar szeroko rozumianej symboliki związanej ze sferą Kościoła,
w tym wykorzystują postaci duchownych. Wizerunek księdza bardzo często zostaje
przywołany w kontekście grzechu, co ma wzbudzić w widzach słabiej lub mocniej
uwypuklony element zaskoczenia bądź żartu. Przyczyna „grzechu”, jaki popełnia
reklamowy duchowny, może wynikać między innymi z natury oferowanego produktu – pokusy, której trudno się oprzeć. Bywa i tak, że reklamowe „przewinienie” jest
autorytarnie odpuszczane, gdyż zdaniem komercyjnego przedstawiciela Kościoła
wiązane z towarem pragnienie nie jest grzechem.
Próby różnego rodzaju gier z uświęconymi tradycją autorytetami, wartościami
czy postawami, w tym korzystanie z tematyki religijnej i jej ludyczne użycie w historii kultury nie są zjawiskiem ani nowym, ani precedensowym. Wydaje się jednak,
że wcześniejsze świeckie użycia sfery związanej z religią zasadniczo nie podważyły
autorytetu Kościoła, a w ściśle określonych warunkach wręcz paradoksalnie mogły
ją wzmacniać (Kowalski 2004: 101–102). Ponadto gra wartościami religijnymi dawniej nie wpisywała się w krąg współcześnie wszechobecnej promocji – nie miała tak
masowego i z pewnością tak komercyjnego charakteru. Obecny, odmienny dyskurs
kulturowy, większa laicyzacja oraz powszechne rozchwianie aksjologii powodują,
że wykorzystanie elementów związanych z religią, w tym posłużenie się wizerunkami przedstawicieli Kościoła w kontekście masowej promocji towarów codziennego
użytku, nabiera nowego znaczenia oraz może się stać zagrożeniem podstawowych
wartości i prawd, dawnej uważanych za niepodważalne.
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Use of a religious figure in television commercials
Summary
The article focuses on selected TV commercials using the image of a clergyman for marketing purposes.
A commercial, necessarily brief, must be extremely compact in presenting a product and encouraging
customers to make a purchase. Employing a priest figure, which stands for certain moral-ethical values, standards, and attitudes, is becoming increasingly commonplace and socially acceptable. Various
factors stand behind the use of such a figure in marketing. Attempts to play time-honored authorities,
including religious symbolism, for ludic purposes are nothing new or unprecedented in the history of
culture. Yet formerly the practice was not part of what is now ubiquitous promotional activity: it did not
operate on a mass scale, nor for so starkly commercial uses.
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V
Język dzieci i młodzieży
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KRYSTYNA GĄSIOREK
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
KRAKÓW

TRANSMISJA INFORMACJI W JĘZYKU MÓWIONYM
DZIECI DZIEWIĘCIOLETNICH

(NA PRZYKŁADZIE NAZW WARTOŚCIUJĄCYCH)
Związek sposobów porozumiewania się z typem komunikacji jest oczywisty. Stanowi on podstawę zarówno przekazywania informacji, jak i kształtowania opinii o jego
nadawcy. Celem artykułu jest pokazanie, jak dzieci dziewięcioletnie konkretyzują
nazwy wartości.
Przedmiotem analizy są przesyłane na odległość, a więc niejako transmitowane informacje – odpowiedzi na pytania z kwestionariusza. Dziewięciolatki, czyli
uczniowie klasy III szkoły podstawowej, udzielały wywiadów studentkom1. Rozmowa z każdym dzieckiem, nagrywana na dyktafon, trwała od 5 do 10 minut. Dochodziło do autentycznej wymiany myśli. Spełniony był warunek poczucia bezpieczeństwa
i akceptacji, istniała relacja partnerstwa, czasem rodziła się więź psychiczna między
rozmówcami. Rozmowę poprzedzało prezentowanie odpowiedniej historyjki obrazkowej, ilustracji, fotografii lub pogadanki na określony temat, będące formą celowego ukierunkowania tematu. Zawsze w końcowej części kwestionariusza pojawiało
się takie pytanie, które pozwoliło docenić kompetencje, znaczenie i wiedzę tego,
kto miał formułować na nie odpowiedź. Dziewięciolatki, odpowiadając na pytanie:
W jaki sposób wytłumaczyłbyś (-łabyś) koleżance/koledze z klasy I lub z najstarszej
grupy w przedszkolu, co to jest... (np. dobro, mądrość, szczęście, uczciwość, wolność...)2, zostały postawione w wyższej randze społecznej. Starały się wczuć w nową
1

2

Badania w postaci wywiadów z uczniami klasy III szkół podstawowych w Małopolsce prowadziły
w latach 2006–2007 studentki: Agata Cholewa, Magdalena Grotek, Małgorzata Herbut, Agnieszka
Leśniak, Agnieszka Mlaouchi, Katarzyna Siemek, Justyna Wolska, Jolanta Wójs, Weronika Wrona
w ramach seminarium magisterskiego pod moim kierunkiem. Materiał badawczy artykułu stanowią
przykłady zaczerpnięte z aneksów ich prac magisterskich.
Por. spisany z taśmy wywiad:
KS. (studentka Katarzyna Siemek) Prezentuję dwie fotografie, na jednej jest małpa w klatce, na drugiej małpa na wolności. Czym się różnią te ilustracje?
P. (Paulina) Tak na pierwszy rzut oka ten jest w klatce, czy gdzieś tam, a ten na wolności, czy jakoś
tak.
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rolę (może nauczyciela?), gdy miały wyjaśniać coś komuś mniej doświadczonemu
lub dysponującemu wiedzą słabszą od swojej. Udzielając odpowiedzi młodszemu,
występowały z pozycji kogoś ważniejszego. Wypowiadały się swobodnie, bez zahamowań.
W kontekście mowy uspołecznionej pytanie jest wypowiedzią wywołującą odpowiedź i jednocześnie narzędziem wpływu na zachowanie odbiorcy, „pytanie zakłada,
że nadawca coś wie, czegoś nie wie i chce się czegoś dowiedzieć” (Boniecka 2000:
36)3. Powstaje w ten sposób nowy tekst w postaci odpowiedzi, czasem – definicji4.
Spisane z taśmy wypowiedzi to swoiste definicje 10 nazw wartościujących: dobro,
mądrość, odpowiedzialność, odwaga, prawda, sława, wolność, zdrowie, życie, życzliwość. Stały się one materiałem badawczym do szczegółowych analiz.
Wokół nazwy wartości5, sklasyfikowanej ze względu na przypisywane jej cechy do różnych „aspektów” (Brzozowska 2006: 40−41), np. dobro, odpowiedzialność, prawda, wolność, życzliwość – „aspekt psychospołeczny”; mądrość, odwaga
– „aspekt psychiczny”; zdrowie, życie – „aspekt fizykalny”; sława – „aspekt społeczny”, definicje układało 100 dzieci dziewięcioletnich. W sumie zebrano około 1000
odpowiedzi. Ich analiza pozwoli przede wszystkim „wyeksponować reprezentacje
świata u dziecka”, a ponadto ustalić, czy – tak jak zakładał Jean Piaget – „myślenie
dziecka ma wszelkie oznaki wyłącznego skupiania się na realizmie” i czy „dla dziecka myśleć to władać słowami” (Piaget 2006: 37, 76).
W toku analizy kierowałam się wskazaniami J. Piageta (2006), który radził, by
dla obserwacji klinicznej, polegającej na prowadzeniu rozmowy w taki sposób, aby

3

4
5

KS: Kto jest wolny?
P: Na przykład ptaki są wolne, ludzie, gdy na przykład postępują dobrze, gdy nie zabijają, gdy są
w ogóle dobrzy, różne zwierzęta. Wolny? Nie wiem już.
KS: Jaka może być wolność?
P: Fajna, bo jak się siedzi w zamknięciu, to jest smutno, no a gdy gdzieś się na przykład wyjdzie, to
już jest lepiej, jak się wyjdzie z kimś pobawić na przykład i takie tam różne rzeczy. Wolność też może
być niebezpieczna, bo na przykład, jak ktoś pójdzie sam gdzieś, może się nawet potknąć albo jakiś
kamień może mu spaść na głowę i już nie żyć. Wolność, nie wiem już.
KS: Jak inaczej można nazwać wolność?
P: Wolność, świat albo na przykład wolność to podwórko, powietrze.
KS: Czy jeśli ktoś jest wolny to znaczy, że może robić wszystko, na co ma ochotę?
P: Nie, bo wtedy może sobie zrobić krzywdę, może się zgubić, jak gdzieś pójdzie, nawet by mógł
zginąć i się zabić.
KS: Gdybyś miała wytłumaczyć młodszej koleżance z klasy I, co to jest wolność, to jakbyś to zrobiła?
P: Wolność? Tak bym jej wytłumaczyła, że człowiek na przykład nie siedzi w więzieniu, tylko może
robić, co chce, jeździć, gdzie chce, a nie siedzieć w jednym miejscu. No i gdy jest się wolnym, to jest
lepiej, bo na przykład ja, gdybym ciągle miała siedzieć w domu, to bym nie wytrzymała. Że dobrze,
na przykład można chodzić na spacer.
KS: Dziękuję za rozmowę.
Por. również na temat pragmatycznych funkcji pytań: Karwatowska 1995: 152–153; Danielewiczowa
1996: 45–55, 60–70; Nocoń 1997: 99–101, 115–116; Kawka 1999: 55–63; Boniecka 2000: 97–107.
O definicji i definiowaniu por. Karwatowska 1995: 147–151.
Zob. Puzynina 1992, 2003. Na temat propozycji klasyfikowania wartości por. Gąsiorek 2005: 138–
140; Kowalikowa 2008.
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– nie wywierając nacisku – pozwolić współrozmówcy wypowiadać się w sposób niezahamowany i naturalny, ale zgodnie z tematem, wyróżnić pięć typów dziecięcych
odpowiedzi: (1) „samorodne”, (2) „wywołane”, (3) „zasugerowane” (4), „zmyślenia,” (5) „byle jakie” (por. Kielar-Turska 2006: 8). Podział ten stał się dla mnie
inspiracją do ustalenia różnych poziomów definiowania nazw wartościujących przez
dzieci w wieku dziewięciu lat, kiedy to następuje „zanikanie odróżnicowywania
tego, co wewnętrzne, i tego, co zewnętrzne” (Piaget 2006: 76) w ujmowaniu świata.
Z zebranych wypowiedzi językowych badanych respondentów wyodrębniłam trzy
grupy: (1) odpowiedzi oryginalne – częściowo lub całkowicie zgodne z definicjami
słownikowymi, (2) zmyślenia, (3) odpowiedzi „byle jakie”.
Wypowiedzi zakwalifikowane jako „oryginalne” zawierają zarówno „przekonania samorodne, spontaniczne”, jak i „wywołane i zasugerowane”. Cechuje je „nieprzewidywalność i oryginalność” (por. Piaget 2006: 21) oraz różny stopień zgodności z definicjami naukowymi. Spośród 1000 definicji nazw wartościujących za
„oryginalne” uznałam niemal ⅔ wszystkich udzielonych odpowiedzi.
Psycholodzy dowiedli (por. Kielar-Turska 2000: 306−309), że dla okresu późnego dzieciństwa, a więc dla dziewięciolatków, charakterystyczne są typy definicji
opisowych, w których podane są własności przedmiotu – zarówno jego istotne, jak
i nieistotne cechy, równocześnie jednak „następuje przejście na wyższy, operacyjny
poziom myślenia” (Kielar-Turska 2000: 306). Definicje, które stworzyli respondenci, cechują typowe dla ich rozwoju psychicznego postawy: są takie, które świadczą
zarówno o oryginalności ich języka, jak i myślenia, por.
• definicje nazw dobro, odpowiedzialność, prawda, wolność, życzliwość, ilustrujących „aspekt psychospołeczny”, czyli obejmujących postawy, zachowania, nastawienia wobec ludzi (przykłady [1]–[10]):
(1) Tak bym jej powiedziała, że dobro to jest, że trzeba pomagać innym, na przykład, jak ktoś
nie ma pieniędzy, to ty mu możesz pożyczyć. Nie tylko pieniądze zresztą! Można pożyczać, na
przykład też rower. Dobro to przyjaźń, koleżeństwo. To jest, że nikogo nie wolno obgadywać
(Kasia).
(2) Dobro to jest, jak ktoś daje komuś prezent i ktoś się z tego cieszy. Rodzice tak robią, bo
gwiazdka ani Mikołaj nie istnieje. To oni dają prezenty! (Marta).
(3) Odpowiedzialność to... powiedziałbym mu, że odpowiedzialność to coś takiego, że zamiast,
żeby... no po prostu, żeby tak nie robić źle, na przykład nigdy nie wychodził, a jak wyjdzie, to
musi liczyć się z tym, że później może mieć jakieś nieprzyjemności, jakieś konsekwencje. Nawet,
jak chce iść do zabawkowego, to niech poprosi mamę, żeby z nim poszła (Kamil).
(4) Odpowiedzialność to tak jakby nie robić złych rzeczy, bo mama może być później zła (Dominika).
(5) Prawda? Yyy... powiedziałbym mu, że gdy się nie mówi prawdy, to jest bardzo źle, że zawsze
trzeba mówić prawdę, nigdy nie można skłamać, bo... wtedy wszyscy są smutni i płaczą. Jak
ktoś bardzo skłamie, to mogą płakać (Rafał).
(6) Prawda jest tym, co na przykład, jak... jak ktoś cię pyta, czy jest na zewnątrz słońce, bo
na przykład jest w korytarzu i wtedy, jak on powie, że na przykład jest deszcz, to wtedy nie...
nieprawda, a jak jest słońce, to wtedy prawda. A jak powie, że jest słońce, to znaczy, że jest
szczery (Patryk).
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(7) Wolność to jest tak, że człowiek jest wolny i może uwolnić swoje emocje. Na przykład może
wyjść i wykrzyczeć „jestem wolny”, no i po prostu człowiek robi, co chce (Dominika B.).
(8) Powiedziałbym temu młodszemu koledze, że kiedyś był kraj pod zaborami radzieckich(!),
no i że była wtedy wojna. Wtedy nie było wolności, dopiero jak wygraliśmy tą(!) wojnę, to była
wolność (Piotrek).
(9) Życzliwość to takie coś, że trzeba pomagać kolegom, bo wtedy oni będą ci pomagali (Damian).
(10) Powiedziałabym, że życzliwość to taka pomoc innemu człowiekowi, który jej bardzo potrzebuje. A ja mam brata młodszego i jemu też tłumaczę, żeby był dobry, bo czasem rozrabia.
Na przykład, jak ja odrabiam lekcje, to on bierze mi coś, ukrada(!) mi z piórnika i rysuje, na
przykład po mojej książce ołówkiem czy coś. I ja go biorę za rękę i mówię, że to tak nie wolno,
żeby się uspokoił, bo to nieładnie, bo też mu to tłumaczę specjalnie, żeby w przyszłości też był
dobry i życzliwy. I też mu opowiadam taką historię, żeby pamiętał potem, że jak on się urodził, 2
czerwca, tego samego dnia, co ja, to tata przyjechał po mnie i przyjechałam do domu i tu jakby
właśnie, jakby się moje marzenie spełniło, bo byłam dla mamy dobra, dla taty, byłam życzliwym
człowiekiem dla wszystkich, i jak przyjechałam, i go zobaczyłam, to powiedziałam, że jakbym
nie była tym, na przykład życzliwym człowiekiem, to moje marzenie by się nie spełniło, bo
chciałam mieć brata... (Karolina).

W wypowiedziach (1)−(10) znajdują się informacje w całości lub częściowo pokrywające się z definicjami normatywnymi. W przykładzie (1) dobro wyjaśniane
jest jako potrzeba pomagania innym, czyli ‘wartości zgodne z kodeksem moralnym’, w (2) jako ‘uczynek dający dowód istnienia dobra’. W (3) odpowiedzialność
traktowana jako ‘konieczność ponoszenia konsekwencji’, a w (4) – jako ‘bycie odpowiedzialnym’. W przykładzie (5) prawda utożsamiana jest z mówieniem prawdy, tłumaczonym przez zaprzeczenie (nigdy nie można skłamać), a w (6) ukazana
jako ‘przedstawienie faktów zgodnie z realiami, odpowiadające temu, co istnieje
w obiektywnej rzeczywistości’. W wypowiedzi (7) wolność określono jako stan wewnętrzny człowieka, związany z poczuciem swobody, samodzielności, a w (8) – jako
‘niezależność państwa’. W przykładach (9) i (10) życzliwość wytłumaczono jako
‘życzliwy stosunek względem kogoś, przychylne nastawienie’.
• definicje nazw mądrość, odwaga, obrazujących „aspekt psychiczny”; czyli cechy umysłowości i charakteru (przykłady [11]−[14]):
(11) Ja to bym wytłumaczyła tak, że jak ktoś jest mądry, to ma mądrość. Czyta dużo książek,
żeby dużo z nich wiedzieć, na przykład o zwierzętach. Co zwierzęta robią, jedzą i co tam robią.
I o ludziach też, na przykład, kto to był król, w jakich latach żył (Aleksandra).
(12) Wytłumaczyłabym tak, że na przykład mądrość to jest coś takiego, że pomyśli sobie o czymś
i wytłumaczy to tej drugiej osobie (Adrianna).
(13) Odwaga, yyy odwaga to jest coś takiego, że się nie boi, że jest dobrym człowiekiem, dobrym. Jest miły dla innych, przyjazny, na przykład, że policjant nie boi się ruszyć w pościg za
jakimś bandytą czy też złodziejem tylko ruszy i nie będzie czekał, kiedy no, mu się skończy, ten...
benzyna (Adrian).
(14) Yyyy, że odwaga to jest niebanie się, na przykład właśnie, jak ktoś chce dokuczyć mojemu
koledze, to ja staję w jego obronie (Staś).
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W przykładzie (11) mądrość to ‘wiedza, intelekt’, w (12) – ‘bycie mądrym’, czyli
umiejętność przekazywania wiedzy (tego, co się wie), w (13) i (14) odwaga ukazana
jest jako ‘zdolność do zapanowania nad strachem’. Z przykładów (11)−(14) wynika,
że dzieci ujmują znaczenie nazw mądrość i odwaga zgodnie z aspektem psychicznym, a z wypowiedzi (14) można by dodatkowo odczytać aspekt psychospołeczny
– odwaga to obrona słabszego.
• definicje nazw witalnych zdrowie i życie, obejmujących aspekt fizykalny (przykłady [15]–[18]):
(15) Zdrowie to jest takie coś, że się nie choruje i jest się zdrowym. Człowiek czuje się dobrze
(Joasia).
(16) Powiem mu, że na przykład zdrowie jest, jak się nie kaszle, gardło nie boli, nie boli głowa,
nie ma się biegunki i takich różnych chorób (Kamil). Zdrowie to jest, jak jest dobry organizm,
wszystko dobrze pracuje (Joasia).
(17) Hmm, trudne pytanie [mówi pod nosem] hmm, życie? To wszystko, to my i to, co my robimy, kiedy żyjemy (Przemek).
(18) No, to, to jest wszystko dookoła, przyroda, zwierzęta, to, to jest życie, wszystko (Łukasz).

W przykładzie (15), wyjaśniając nazwę zdrowie, dziecko bierze pod uwagę relacje formalne (odnosi zdrowie do przymiotnika zdrowy, zdrowa), podobnie w (17)
przy definiowaniu nazwy życie jest odniesienie do czasownika żyć. W przykładzie
(16) wskazano na przejawy zdrowia przez zaprzeczenie objawów choroby, a w (17)
i (18) życie wytłumaczono jako ‘wszystko’, czyli ogół istnienia.
• definicje nazwy sława, ilustrującej „aspekt społeczny” (przykłady [19]–[20]):
(19) Tak bym powiedział: sława to jest takie uczucie, że człowiek cieszy się, bo jest znany na
świecie, ale potem staje się to dla niego nudne, bo przez cały czas robi prawie tą(!) samą rzecz
i staje się to właśnie dla niego nudne, i nie chce być sławny, ale tego prawie nie można zaprzestać (Kuba).
(20) Sława to jest takie bogate życie, że ludzie są w jakichś hotelach dobrych, jak na przykład
pan Kaczyński. Mają jakieś domy duże i bogaci są, podejmują ważne decyzje, są pokazywani
w książkach. Gdy przyjedzie obcokrajowiec, to żeby wiedział, że tutaj mieszkał, na przykład
Adam Małysz (Natasza).

W przykładach (19) i (20) punktem odniesienia dla sformułowania definicji wyrazu sława są powszechnie znane opinie i doświadczenia medialne, powtarzane
w języku potocznym (sława to takie bogate życie, jest się powszechnie znanym),
a więc jest wykorzystanie tego, co już dziecko wie, przeniesienie znanego rozwiązania do nowego tematu.
Podsumowując, w wypowiedziach „oryginalnych”, w większości zasugerowanych, są sądy dojrzałe i przemyślane, będące wynikiem samodzielnych dziecięcych
weryfikacji. Odpowiedzi o wysokim stopniu zgodności z definicją słownikową są
najczęściej formułowane jako wynik wcześniejszych obserwacji i doświadczeń osobistych dzieci. Wyjaśnienia „wywołane” po usłyszeniu pytania pokazują postawy
umysłowe dziewięcioletnich respondentów. Ich odpowiedzi są wynikiem myślenia konkretno-wyobrażeniowego, rozumowania na żądanie, powstają „na naszych
oczach”. W wielu znajdują się sądy trudne do przewidzenia dla pytającego, lecz
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oczywiste dla autora wypowiedzi, np. w przykładach (2), (4), (10), (19), (20) są
konkretyzacje: odniesienie do rzeczywistej sytuacji, miejsca, własnych lub cudzych
doświadczeń. To pytanie nadaje kierunek rozumowaniu, lecz dziecko myśli samodzielnie, w sposób nieskrępowany, typowy dla siebie, por. np. wartościowanie typu
dobro – zło przy definiowaniu odpowiedzialności (przykłady 3. i 4.), uwzględnianie
punktu widzenia drugiej osoby, przewidywanie konsekwencji wynikających z niewłaściwego postępowania (mama może być później zła – przykład 4., wszyscy są
smutni i płaczą – przykład 5.).
Następną wyodrębnioną grupę stanowią „zmyślenia”. Jean Piaget (2006: 20)
określa takie wypowiedzi mianem „fantazjowanie”. Występują, gdy „dziecko odpowiada na pytanie bez zastanowienia, wymyślając historię, w którą nie wierzy
lub w którą wierzy w porywie słownego uniesienia” (Piaget 2006: 20). Zmyślenia
stosują dzieci dziewięcioletnie jako tzw. koła ratunkowe, żeby uciec od milczenia,
pokazać, że odpowiedź na stawiane pytanie nie jest trudna. Nawet jeśli coś wydaje
się dzieciom obce i niezrozumiałe, starają się nadać temu sens, z łatwością podejmując próby wyjaśnienia. Na podstawie takich wypowiedzi można wnioskować, w jaki
sposób dzieci poszukują szybkich wyjaśnień. W niektórych (niepełnych informacyjnie) można odnaleźć ślad rozumienia6, a więc mogą one świadczyć o twórczej
postawie dziewięcioletnich respondentów. Por. przykłady (21)−(30):
(21) Dobro? Szczerze powiem, że się nad tym nie zastanawiałem, ale to jest takie... to jest taka
rzecz, że trzeba być grzecznym, miłym (Andrzej).
(22) Odpowiedzialność to nie można źle robić, bo jak się tak robi, to będzie się później śniło, że
zabawki ożyją, bo mi się na przykład tak śniło, że najpierw wstały zabawki i mnie obudziły i zobaczyłem żołnierzyka na swojej poduszce i chciał mnie zastrzelić, ale miał plastikową strzelbę
i nie umiał. Ja miałem takiego robota, co umiał na wodę strzelać, że się naciskało, to on mnie
polał wodą w oko dwa razy i później ja musiałem to wszystko posprzątać, robota schować do
pudełka, żeby nie wychodził i prawie chyba wszystkie zabawki były w pudełku, więc lepiej jest
nie robić źle (Jaś).
(23) Tak bym wyjaśnił, co to jest prawda. Wiesz co, koleżanko? Jak się mówi kłamstwo, to jest
grzech, a jak się mówi prawdę, to jest prawda (Piotrek).
(24) Wolność? No po prostu, że się wszyscy lubią, ufają tak, że są lasy, że są wspólne, wszystko
robią, kupują, że po prostu ludzie, którzy zrobili tą, po prostu ten kraj to, że chcą, żeby po prostu
tam była miłość, żeby po prostu na ulicach było dużo ludzi, dużo, dużo różnych budynków, żeby
nie było biednych. I żeby ludzie nie musieli, żeby nikt nikomu nie robił na złość (Tamara).
(25) Życzliwość to jest takie coś, jakby posłuszeństwo i że nie wolno być złym, bo wtedy to nie
jest dobre zachowanie (Luiza).
(26) Mądrość to jest nauka... Wytłumaczam(!) jej, że mądrość jest ważniejsza od pieniędzy. Mądrość, po prostu, to dla dziecka małego to też jest bardzo ważne, ono przecież chodzi do szkoły
i musi się uczyć mądrości, bo wtedy musi. Jeśli już dorośnie, to wtedy już wykorzystuje to do
jakiejś, na przykład pracy, do rodziny, do wszystkiego, co, no... chce (Gabrysia).
(27) Ja bym wytłumaczyła, że odwaga to jest coś takiego, że odwaga może być taka, że nie musi
się cały czas przyznać do winy. Odwaga to przyznaje się do winy albo mówi prawdę, albo mówi
prawdę, albo może ocyganić(!) (Kasia III).
6

Por. Gąsiorek 1991: 33 i n.
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(28) Zdrowie to bardzo dobra rzecz, którą każdy człowiek powinien posiadać (Paweł).
(29) Życie, to na przykład jest, człowiek się cieszy, że ma taką dobrą rodzinę, na przykład i że,
że rodzina go kocha (Dawid).
(30) Młodszemu koledze bym wytłumaczyła tak, że sława to jest, po pierwsze to, że dużo się
zarabia, po drugie, można, na przykład ułożyć różne piosenki no i występować. Wszyscy cię
znają i rozpoznają (Zuzia).

Respondenci ukonkretniają trudne dla nich do zdefiniowania pojęcia abstrakcyjne. W ich sposobie interpretowania wyróżnia się wyjaśnianie abstraktów jako rzeczy
(dobro to rzecz [21], zdrowie to bardzo dobra rzecz [28]) lub coś takiego, że..., takie
coś, czyli „rzecz bliżej nieokreślona, której mówiący nie jest w stanie lub nie ma
zamiaru wskazać dokładniej” (np. życzliwość to jest takie coś [25], odwaga to coś
takiego [27]). Zaimek coś zastępuje nazwę abstrakcyjną, której dziecko nie chce lub
nie umie wyjaśnić. Nadużywanie zaimków nieokreślonych jest częste w budowaniu
definicji wyrazów hasłowych.
Równie częstym sposobem radzenia sobie z wyjaśnieniem trudnego, abstrakcyjnego terminu jest zastąpienie go innym, również abstrakcyjnym, np. życzliwość to
posłuszeństwo (25), mądrość to nauka, umiejętność przekazywania swojej wiedzy
(26). Takie zastępowanie słownictwa wartościującego innym wartościującym, ale
bliższym dziecku, może świadczyć o tym, że dziewięciolatki definiowane słowa
utożsamiają lub nie do końca są świadome różnic semantycznych między nimi. Są
też wypowiedzi ogólnikowe, słabo rozbudowane (21), zasugerowane pytaniem (28)
lub sformułowane na zasadzie potocznego skojarzenia (30).
Prezentowany poziom wypowiedzi, jak w przykładach (21)−(30), odczytać też
można jako szukanie sensu, np. w przykładzie (29) przy definiowaniu nazwy życie
podane są przejawy (warunki) dobrego, szczęśliwego życia – rodzinnego, w (23)
znaczenie wyrazu prawda przeciwstawiono kłamstwu.
Równie liczne, jak „zmyślenia”, są wypowiedzi sklasyfikowane jako „byle jakie”, stanowią podobnie niemal ¼ wszystkich analizowanych. Do tej grupy zakwalifikowałam również zdawkowe stwierdzenia typu tak/nie, yhy, nie wiem, wiem, ale
nie potrafię powiedzieć itp. Odpowiedzi „byle jakie” powstają, gdy osoba mówiąca
nie jest zainteresowana tym, co komunikuje. Jej wnioskowanie wskazuje, że się nudzi. Taki brak zaangażowania nie sprzyja barwnemu obrazowaniu rzeczywistości.
Por. przykłady (31)–(40):
(31) Dobro to jest, że się nie mówi brzydkich słów, jest się takim kulturalnym (Grześ).
(32) Odpowiedzialność to znaczy pomidor (Franek).
(33) Że prawda to jest tak, tak, żeby mówić to, mm, jak to powiedzieć? Jakbym mówiła komuś
młodszemu, co to jest prawda, to jest to to, co trzeba zawsze używać (Marlena).
(34) Wolność sobie wyobrażam, że ludzie powinni częściej nie wyrzucać śmieci do rzek, tylko
powinni wrzucać do kosza. I jeszcze jak po różnych napojach, to można, to żeby nie wyrzucały do
lasu i nie rozpalały ognia jeszcze i żeby butelek nie rozbijały (Tomek).
(35) Życzliwość, no jak na przykład komuś robię, daję, przynoszę coś, na przykład długopis jak
komuś spadł (Paweł).

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 261

2010-01-05 15:38:41

262

Krystyna Gąsiorek
(36) Żeby szedł poczytać książkę, encyklopedię, hasło mądrość, to się dowie (Dawid).
(37) Bym mu powiedział, że odwaga jest potrzebna, bo jakbyś kogoś okłamał(!), to ci się coś może
przytrafić, a jak prawdę powiesz, to ci się nic nie przytrafi. To dobro (Damian).
(38) Zdrowie to jest ważna rzecz, bo bez niego nasze mięśnie by nie pracowały (Zuzia).
(39) Ja żyję, ty żyjesz, oni żyją. Co to takiego życie? Hmm, życie to jest czas, przyroda i co jeszcze?
Tyle (Mirek).
(40) [śmiech] Sława to pieniądze, dużo pieniędzy! (Dominik).

Repliki, podobnie jak w przykładach (31)–(40), są powierzchowne. Jest w nich
uwzględniony najsilniejszy dla rozmówcy bodziec: mówić cokolwiek, nie ujawniać
niewiedzy. Najczęściej pojawiają się tu odpowiedzi krótkie, rzadko – ze śladem rozumienia wyrazu definiowanego: w przykładzie (31) dziecko, wyjaśniając wyraz
dobro, zwraca uwagę na etykę słowa, a tę można uznać za dobro, w (35) życzliwość
utożsamiona jest z byciem usłużnym, czyli występuje wąskie rozumienie, w (36)
przywołana jest mądrość jako wiedza książkowa, a w (40) wyjaśniono, na czym sława polega. Odpowiedzi „byle jakie” pojawiają się zwykle wtedy, gdy pytanie nie jest
dla dziecka interesujące. Wówczas mówi co bądź, nie próbując zmyślać, por. odpowiedź z przykładu (32), którą odczytać można jako żartowanie z osoby pytającej.
Analizowane definicje nazw wartościujących dowodzą, że dzieci dobrze sytuują
je na skali wartości, chociaż nie precyzują istoty. Widoczne są między nimi różnice
na poziomie werbalnym. Można by powtórzyć za J. Piagetem, że dla dziecka myśleć
to władać słowami. Sposób mówienia dziewięciolatków o wartościach obrazuje stan
rozwoju ich myślenia i poziom wyobraźni.
Wnioski
1. Wykorzystanie stosowanego przez J. Piageta (dla potrzeb obserwacji klinicznej) podziału wypowiedzi do analizowania definicji nazw wartościujących przez
dzieci w młodszym wieku szkolnym może się okazać pomysłem fortunnym, lecz
tylko wtedy, gdy analiza zostanie pogłębiona o inne aspekty.
2. Możliwe jest w dziecięcym ujmowaniu świata przekraczanie granicy od myślenia konkretnego na poziom wyższy, operacyjny. Badania dowiodły, że dzieci chętnie tworzą definicje nazw wartości, a więc wyrazów trudnych do zdefiniowania.
Najwięcej odpowiedzi zgodnych z definicją naukową, czyli odpowiadających normie, jest wśród „wypowiedzi oryginalnych”, wywołanych, zainspirowanych przez
dorosłych. Wśród „zmyśleń” i wypowiedzi „byle jakich” przeważają odpowiedzi
z niepełną informacją, obrazujące tylko ślad rozumienia. Warto podjąć wówczas autentyczny dialog z uczniem, by wynegocjować znaczenie.
3. Nie straciły aktualności sądy, że definiowanie słownictwa abstrakcyjnego „należy uznać za pożądane, często konieczne i istotne ogniwo w procesie przyswajania
wiedzy” (Karwatowska 1995: 154), ale w tych wyjaśnieniach trzeba wychodzić od
konkretnych sytuacji i zmierzać do uogólnień.
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Transmission of information in the spoken language of nine-year-olds
(on the example of evaluating words)
Summary
The aim of the article is to show how children define named values. The source base is information
transmitted by nine-year-olds (grade 3, elementary school) in response to questions in a survey. Transcripted from a recording, their utterances are their own definition of ten evaluating concepts: good,
wisdom, responsibility, courage, truth, fame, freedom, health, life, kindness. An analysis was made
which followed the distinction by Jean Piaget, who, after much clinical observation, divided children’s
utterances into, among others, original, invented, careless. This distinction was used in studying the
definitions provided by the children.
The study showed that children readily offer definitions of values, difficult though such are to define.
Most answers consistent with formal, standard definition fall withing the category “original,” even if
provoked or inspired by adults. “Inventions” and “careless utterances” typically convey incomplete
information, reflecting only rudimentary understanding.
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„[...] WCHODZI TEN DRUGI GOŚCIU I MÓWI COŚ O TYM [...]”
– KILKA UWAG O ORALNOŚCI PISANYCH TEKSTÓW UCZNIOWSKICH
Aleksander Wilkoń przed kilkoma laty twierdził z pełnym przekonaniem:
Dla każdego jest oczywiste, że inaczej mówimy, a inaczej piszemy: są to dwa odrębne procesy,
dwa różne sposoby generowania komunikatów (Wilkoń 2000: 37).

Szczególna ekspansja kultury oralnej, jaką obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat, znacząco wpływa na zmianę tej sytuacji. Młode pokolenie użytkowników
polszczyzny ma coraz większe problemy z dostrzeżeniem różnic między językiem
mówionym a pisanym, a także, co za tym idzie, z prawidłowym tworzeniem tekstów
pisanych.
Analiza pisemnych prac uczniów zdaje się potwierdzać nader często powtarzaną
dziś diagnozę, że młodzi Polacy piszą mało i źle. Warto jednak zastanowić się, co
takie stwierdzenie oznacza oraz co implikuje taki stan rzeczy. Badane przeze mnie
prace można umieścić na skali, której jednym biegunem są teksty realizujące zasady piśmienności, drugim zaś zapisane teksty mówione. Te ostatnie przypominają
bardziej ustne wypowiedzi zapisane przez badacza do celów naukowych niż spójne
teksty pisane. Między tymi dwoma biegunami sytuuję teksty, w których możemy
zaobserwować „dążenie do piśmienności”. Aldona Skudrzyk, badając współczesne
teksty pisane, wprowadza pojęcie wiedzy o piśmienności, nazywając w ten sposób
pewną wiedzę o wykładnikach odmiany pisanej, która nie została jednak w pełni
przyswojona przez użytkownika języka i nie stała się praktyczną piśmiennością
(Skudrzyk 2005: 99). Posiadana wiedza o piśmienności oraz bardziej lub mniej
uświadomiony brak wystarczającej kompetencji językowej leżą u podstaw trudności, jakie mają uczniowie z tworzeniem tekstów pisanych − brak mentalnie tkwiący
w kulturze oralnej.
Zanim przejdę do analizy kilku przykładowych prac uczniów Salezjańskiego
Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu, chcę przypomnieć kilka spostrzeżeń dotyczących spójności tekstu. Badacze wyróżniają kohezję (spójność gramatyczno-formalną zdań) i koherencję (spójność semantyczną zdań i akapitów) oraz podają sze-
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reg wyznaczników tej spójności (np. Wilkoń 2002). Językoznawcy sformułowali
też warunki spójności tekstu. Spośród licznych koncepcji wymieńmy propozycję
Ireny Bellert. W tym ujęciu tekst spójny to taki ciąg wypowiedzeń S1...Sn, w których
interpretacja semantyczna każdego wypowiedzenia Si dla (2 ≤ i ≤ n) jest zależna
od interpretacji zdań poprzednich (za: Warchala 1991: 14). W poszukiwaniach mechanizmów spójnościowych zasadnicze znaczenie miała praca Viléma Mathesiusa
O tak zwanym aktualnym rozczłonkowaniu zdania. W tym ujęciu wypowiedzi można interpretować pragmatycznie. Podstawą interpretacji semantycznej jest nie tylko
bezpośredni kontekst zdaniowy, lecz także dana sytuacja interlokutorów, ich wiedza
wspólna, wzajemne doświadczenia nabyte we wspólnym kontekście sytuacyjnym
oraz to, co obecnie mają przed oczyma. Jądro wypowiedzi jest sygnałem czegoś, co
określa się mianem asymetrii wiedzy (Warchala 1991: 16). W dążeniu zaś do zniwelowania owej asymetrii możemy upatrywać istoty wszelkiej komunikacji. Jacek
Warchala wykazuje, że spójność tekstu opierać się może właśnie na kontekście (otoczenie tekstowe danego wyrażenia) oraz sytuacji jako kategorii zewnątrzjęzykowej,
rozumianej socjolingwistycznie (Warchala 2003). Możemy więc mówić o spójności
pragmatycznej lub inaczej sytuacyjnej. Jest ona charakterystyczna dla tekstów mówionych, potocznych, które ze swej istoty zanurzone są w sytuacji.
Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób najmłodsze pokolenie użytkowników polszczyzny buduje swoje wypowiedzi pisane. Dodajmy, że wszystkie przytoczone tutaj teksty powstały w sytuacji oficjalnej (zajęć szkolnych). Wszyscy uczniowie mieli
świadomość, że ich prace zostaną przez nauczyciela ocenione.
Najbardziej podoba mi się seria reklam, które reklamują bank ING i jego lokaty (1). Te reklamy
podobają mi się ponieważ, są w nich tak bezsensowne kawały, że są aż śmieszne, ale to zależy od
poczucia Humoru człowieka (2). Najczęściej w tych reklamach idzie sobie 2 gości ten pierwszy
opowiada bezsensowny kawał, a drugi od powiada na to „to jest bezsensowne jak lokata” (3). Na
końcu reklamy wchodzi ten drugi gościu i mówi coś o tym że lepiej jest założyć lokatę w tym banku
(4). Przypadł mi do gustu ten pierwszy gościu co opowiada kawały (5). Lokaty sami nie możemy
zakładać ale możemy to zrobić przez rodziców (6)1.

Analizując tekst, możemy prześledzić, w jaki sposób biegła myśl ucznia. Najpierw przypomina sobie reklamę: Najbardziej podoba mi się seria reklam, które
reklamują bank ING i jego lokaty, następnie próbuje uzasadnić swój wybór: Te reklamy podobają mi się ponieważ, są w nich tak bezsensowne kawały, że są aż śmieszne. W tym momencie zdaje sobie sprawę, że sąd brzmi zbyt kategorycznie, dlatego
asekuruje się stwierdzeniem: ale to zależy od poczucia Humoru człowieka. Po tym
wstępie następuje opis reklamy, którą uczeń odtwarza z pamięci, stąd nieprecyzyjne
sformułowania typu: mówi coś o tym. Uczeń zaznacza też, z którym z bohaterów
reklamy sympatyzuje: Przypadł mi do gustu ten pierwszy gościu co opowiada kawały. Ostatnie zdanie tekstu z formalnego punktu widzenia jest niespójne, sprawia
wrażenie zbędnego komentarza, dodatku. Jeżeli weźmiemy jednak pod uwagę to, że
1

Tekst pisany na lekcji przez ucznia klasy II gimnazjalnej. Polecenie brzmiało: Opisz reklamę, która
najbardziej Ci się podoba (co się w niej dzieje i dlaczego właśnie tę reklamę wybierasz). Reklama
musi być skierowana do Ciebie. We wszystkich tekstach zachowano oryginalną ortografię i interpunkcję. Numeracja poszczególnych zdań – A. P.
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polecenie, jakie miał wykonać uczeń, zawierało zastrzeżenie o skierowaniu opisywanej reklamy do młodzieży, zdanie to nabiera nowego sensu. Staje się ono niejako
usprawiedliwieniem wyboru takiej a nie innej reklamy. Poszczególne sekwencje tematyczne są ze sobą powiązane w sposób luźny, brak wyraźnych wskaźników nawiązania bądź relacji przyczynowo-skutkowych. Zaburzona jest również kohezja
tekstu, por. zdanie 2: Te reklamy podobają mi się ponieważ, są w nich (reklamach)
tak bezsensowne kawały, że są (reklamy, kawały?) aż śmieszne, ale to (co?) zależy
od poczucia Humoru człowieka.
Ciekawe jest nazywanie, tematyzowanie przez ucznia bohaterów reklamy. Określa on ich bowiem za pomocą etykietek: pierwszy (gościu) i drugi (gościu). Etykietki
te pełnią funkcję deskrypcji określonych i wiążą się z kolejnością wypowiadania
kwestii przez aktorów. Uczeń wzmacnia owe deskrypcje zbędnymi, z formalnego
punktu widzenia, zaimkami. Jeśli jednak mamy w pamięci rozważania J. Warchali
dotyczące funkcji zaimków w tekście potocznym, dostrzeżemy funkcjonalność ich
użycia w analizowanej wypowiedzi ucznia. Zaimek ten może w języku mówionym
pełnić funkcję nieobecnej w języku polskim kategorii rodzajnika określonego. Zaimek wskazujący staje się więc sygnałem „wspólnego odniesienia albo interakcyjnie
uzgodnionego datum” (Warchala 2003: 95). Zaimki użyte w zdaniach 3, 4 i 5 stanowią właśnie przykład mechanizmu tematyzacji. Interesujące jest w tym aspekcie
zdanie 5. Uczeń przywołuje pierwszego aktora, a przywołanie to jest z jego punktu
widzenia istotne (wskazuje bowiem, po czyjej stronie lokuje swoją sympatię, przychylność czy ogólniej emocje pozytywne). Ponieważ jednak w poprzedzających je
wypowiedzeniach mowa była o aktorze określanym mianem drugi, uczeń postanawia wzmocnić deskrypcję nie tylko rodzajnikiem określonym ten, ale jeszcze dodatkowym zdaniem przydawkowym. W rezultacie otrzymujemy konstrukcję ten pierwszy gościu co opowiada kawały. W mowie, która z natury jest ulotna, konstrukcje
tego typu pomagają uspójnić tekst, pozwalają utrzymać uwagę interlokutorów, dają
czas do namysłu itd. W piśmie jest to niewątpliwie konstrukcja redundantna. To, że
pojawia się ona właśnie w tekście pisanym, jest następnym przejawem oralności
tych wypowiedzi. Pomijam tutaj tak oczywiste sygnały potoczności, jak użycie kolokwialnej leksyki i fleksji (np. formy gościu). Znamienne może być również użycie
wielkiej litery w wyrazie Humor. Aldona Skudrzyk zauważa, że:
[...] wizualnej, nieprzezroczystej, dodatkowo synestezyjnej wartości nabrały na przykład wielkie litery, stając się jednym z poważniejszych ortograficznych problemów współczesności
(Skudrzyk 2005: 149).

Spójność pragmatyczna ujawnia się również, chociaż na innym poziomie, w innym tekście gimnazjalisty:
Gazeta ta nie ma reklamy zachęcającej do kupna tej gazety (1), ale kompromituje ją (2) bo jak
twórcy tej reklamy piszą artykuły do tej gazety (3) to gratuluje tym (4), którzy prenumerują tą
gazete (5)2.

Cały tekst z formalnego punktu widzenia jest jednym wypowiedzeniem wielokrotnie złożonym. Przeanalizujmy więc jego składnię i zastosowane mechanizmy
2

Fragment tekstu ucznia II klasy gimnazjum, pisany w domu.
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spójnościowe. Zadania 1 i 2 pozostają z sobą w stosunku współrzędności. Zaburzona
jest jednak kohezja tekstu (ze zdania drugiego wynika, że gazeta kompromituje gazetę). Zdanie trzecie formalnie jest zdaniem podrzędnym okolicznikowym przyczyny (co sugeruje spójnik bo). Treść tego zdania w żaden sposób jednakże nie uzasadnia wcześniejszego sądu autora. Jest to tak zwane pseudouzasadnienie, stosowane
w licznych tekstach perswazyjnych i manipulacyjnych. W wielu sytuacjach codziennych nie zwracamy uwagi na treść uzasadnienia, a wystarcza nam jedynie jego sugestia, której wykładnikiem jest właśnie spójnik bo (por. Cialdini 2001). W rzeczywistości zdanie 3 jest podrzędnym okolicznikowym warunku względem zdania 4.
Zdanie 5 zaś jest podrzędnym przydawkowym względem zdania 4. Uczeń, któremu
wskazałam niespójność składniową tego tekstu, stwierdził: „ale przecież pani wie,
o co chodzi”. Jak widać, zakłada on aktywność odbiorcy tekstu. Spójność tekstu jest
więc kontekstualna, wynika z wiedzy i kompetencji językowej odbiorcy tekstu, który ma się domyślać sensu wypowiedzi nadawcy. W tekście tym możemy zaobserwować też charakterystyczne dla oralności użycie zaimków deiktycznych. Oralność
przejawia się tu również w użyciu zwrotu tą gazete, z niepoprawną formą biernika
żeńskiego zaimka ta, a także z zapisem denazalizacji wygłosowej samogłoski -ę.
Uczniowie II klasy gimnazjalnej proszeni o zapisanie notatki interpretacyjnej,
dotyczącej jakiegoś wiersza bądź obrazu, zazwyczaj zaczynają swoje teksty następująco: W tym tekście autor mówi o... albo Na tym obrazie widzimy... Jest to typowa
dla komunikacji potocznej eliptyczność wypowiedzi, wynikająca z zakładania wiedzy wspólnej. Nadawca rezygnuje bowiem z deskrypcji, nie wyjaśnia, o jaki tekst
kultury mu chodzi i zadowala się jedynie użyciem indeksu ten, we wspomnianej
już funkcji rodzajnika określonego. W dialogu jest to zabieg akceptowalny, a często nawet pożądany. Nadawca i odbiorca znajdują się bowiem w tej samej sytuacji,
a wszelkie niejasności i ewentualne nieporozumienia mogą być na bieżąco korygowane i wyjaśniane. W tekście pisanym zakładanie, że odbiorca ma taką samą wiedzę
jak nadawca, prowadzi do dezintegracji tekstu, jego wadliwości, a w rezultacie niejednokrotnie do niemożności jego prawidłowej interpretacji.
Eliptyczność wypowiedzi, charakterystyczna dla potoczności, ujawnia się, jak
już powiedziano, również w tekstach pisanych. Przyjrzyjmy się następnemu tekstowi, którego autorem jest maturzysta:
Najbardziej trafia do mnie reklama produktów bonduelle, z racji, że jest wesoła, w sposób znakomity zrealizowana animacja warzyw. Jest kolorowa i śmieszna3.

Autor zupełnie rezygnuje z opisu reklamy, zakładając zapewne, że odbiorca ją
zna. Tekst jest właściwie nagromadzeniem kilku zalet spotu reklamowego, który
spodobał się autorowi. Wypowiedzenia są krótkie, nierozbudowane. W wypowiedzeniu drugim: w sposób znakomity zrealizowana animacja warzyw opuszczono
orzeczenie. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że jest to fragment rozmowy dwóch osób,
ich wspólnego komentowania oglądanego właśnie spotu reklamowego. I tylko w takim kontekście tekst ten potraktowalibyśmy jako spójny.

3

Tekst pisany na lekcji przez ucznia klasy maturalnej.
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Przyzwyczajenie do kontekstualizacji sensów w mówieniu, nieustanne zakładanie wiedzy wspólnej, a także uwikłanie w sytuację ujawnia się również w następujących fragmentach recenzji przedstawienia teatralnego:
Dnia 17.04.2008 r. w Teatrze Nowym została wystawiona sztuka „Dziady”. Była to adaptacja książki. [...] Dzięki temu przedstawieniu można było zobaczyć jak kiedyś obchodzono takie
święta. Poznaliśmy też życie tych ludzi4.

Autorka tekstu, pisząc recenzję, nie dopowiada, na podstawie jakiej książki powstało recenzowane przedstawienie. Uczennica zakłada nie tylko kompetencję, nazwijmy to, kulturową odbiorcy (jego świadomość istnienia dramatu Adama Mickiewicza Dziady), ale też to, że odbiorca wie, na jakim przedstawieniu była, a więc
o którą część Dziadów chodzi. Dlatego też nie precyzuje, jakie święta i jakich ludzi
ma na myśli (ograniczając się jedynie do zaimka wyrażającego określoność), wszak
jest przekonana, że odbiorca zna treść dramatu. Znów do głosu dochodzi tkwiące
w uczniach przekonanie, że „przecież pani wie, o co chodzi”.
Spójność sytuacyjną możemy odnaleźć również w innej recenzji, napisanej przez
ucznia tej samej klasy:
Zaskoczyły mnie efekty specjalne i pirotechniczne. Myślałem, że w teatrze nie ma możliwości na
takie „wybuchy” ognia. [...] Podobało mi się również, że po spektaklu, aktorzy podchodzili do
widzów i wręczali im „pamiątki”, którą ja osobiście wziołem do domu i położyłem na biórku5.

Tylko osoba, która uczestniczyła w przedstawieniu, wie, czym są takie „wybuchy” ognia oraz jakie pamiątki rozdawano widzom. Uczeń piszący tę recenzję zakłada więc (co jest sprzeczne z samą istotą recenzji), że odbiorca zna treść przedstawienia. Tekst przypomina bardziej fragment rozmowy, wymianę uwag o przedstawieniu
między osobami wychodzącymi z teatru. Uwikłanie w sytuację ujawnia się również
na innej płaszczyźnie – w swego rodzaju pamięci sytuacyjnej. Uczeń, którego zadaniem jest napisanie recenzji, przywołuje czynności, jakie wykonywał w związku
z przedstawieniem: wziołem do domu i położyłem na biórku.
Przytoczone przykłady wskazują, że teksty uczniowskie budowane są na zasadzie spójności pragmatycznej, są osadzone w sytuacji i zakładają wiedzę wspólną,
co jest właściwe tekstom języka mówionego. Uczniowie, nie rozumiejąc podstawowych różnic między mówioną i pisaną odmianą języka, nie są w stanie swobodnie
się nimi posługiwać. O ile jeszcze stosunkowo łatwo wskazać uczniom słownictwo
kolokwialne, jakiego w tekstach pisanych powinni unikać, o tyle tłumaczenie zasad
tworzenia pisanych tekstów wymaga większego nakładu pracy. Uczniom wszak ciągle wydawać się będzie, że „przecież pani wie, o co chodzi”.

4
5

Tekst pisany na lekcji przez uczennicę klasy II gimnazjalnej.
Tekst pisany na lekcji przez ucznia klasy II gimnazjalnej.
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“[...] In comes that other dude and says something about this one [...]”;
some remarks on the oral style of students’ writing
Summary
An analysis of students’ essays suggests that cultural change has had large impact on the linguistic
competence of contemporary teenagers; it affects their understanding and description of the world, as
can be seen in their written compositions. Their writing skills and their more or less conscious lack of
sufficient linguistic competence combine to cause difficulty experienced in composing written texts by
students mentally stuck in an oral and iconic culture. Students’ essays are built upon a pragmatic coherence, are situational, and assume a common knowledge – all the features of spoken language. Students
do not comprehend the first difference between spoken and written registers, which is why they are
unable to use them with confidence.
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SYLWIA PRZĘCZEK
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
KRAKÓW

WPŁYW SKŁADNI POLSZCZYZNY MÓWIONEJ
NA WYPOWIEDZI PISEMNE UCZNIÓW

Wstęp
Anna Wierzbicka i Piotr Wierzbicki w swojej książce zatytułowanej Praktyczna stylistyka (1968) zadali sobie między innymi pytanie: Czy istnieje wzajemne oddziaływanie między językiem mówionym a językiem pisanym i czy może nas razić to, co
w języku pisanym jest wtrętem z języka mówionego? Odpowiedzieli na nie jednoznacznie – nie. „Wszystko to bowiem, co w języku pisanym jest świadomie wzięte
z języka mówionego, jest dobre, cenne i ożywcze” (Wierzbicka, Wierzbicki 1968:
6). Z pierwszą częścią udzielonej przez nich odpowiedzi należy się zgodzić, oddziaływanie między mówioną a pisaną odmianą polszczyzny jest niewątpliwe. Czy zawsze jednak wpływ polszczyzny mówionej na pisaną jest dobry, cenny i ożywczy?
Niniejszy artykuł postanowiłam poświęcić wpływowi polszczyzny mówionej na
wypowiedzi pisemne uczniów z punktu widzenia składni tych dwu odmian polszczyzny. Materiał do referowanych badań stanowiły wypracowania uczniów w wieku
15–17 lat, a więc ze względu na wiek i poziom nauczania osób o dość dobrej już
– należałoby się spodziewać – sprawności językowej. Analiza tego materiału doprowadziła jednak do wniosku, że wśród wielu błędów językowych i składniowych
dominują konstrukcje przeniesione wprost z języka mówionego, w głównej mierze
w sposób nieświadomy. Artykuł ten jest zatem próbą analizy tych cech uczniowskich
wypowiedzi pisemnych, których źródłem jest składnia języka mówionego.
1. Elipsa
Większość autorów traktuje elipsę jako wynik pośpiechu i niestaranności w przekazywaniu informacji, rezultat dążenia do ekonomiczności wypowiedzi. Nie zga-
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dza się z tym Teresa Ampel (1978: 177), twierdząc, że występowanie elips w żywej
mowie wzmacnia aktywność znaczeniową rozmówcy, co wyraża się w określonej
ilości składników obecnych w wypowiedzeniu i prowadzi do kondensacji najistotniejszych treści. Jeśliby spojrzeć zatem na elipsę z punktu widzenia kilkuelementowej relacji, jaką jest akt mowy: nadawca – komunikat – odbiorca – kontekst, należy
stwierdzić, że elipsa wzmacnia wypowiedź (choć może to brzmieć nieco paradoksalnie) i wzmocnienie to ma dwustronny charakter, uwzględnia bowiem nadawcę,
który – kondensując treść, tak aby była czytelna dla odbiorcy – musi się wykazać
wystarczającymi umiejętnościami tworzenia spójnych wypowiedzi, i odbiorcę, który używa tych samych umiejętności do odbioru komunikatu i przetworzenia go na
poziomie znaczeniowym. Ogromną rolę w podanej relacji odgrywa jednak kontekst,
który ułatwia porozumienie między nadawcą i odbiorcą. Język pisany pozbawiony
jest odniesień do sytuacji pozajęzykowej, ale rola kontekstu przy stosowaniu elipsy jest nadal znacząca, pozwala on bowiem uznać wypowiedź za trafną, a nie błędną.
Kontekst w tej perspektywie to poprzednie jednostki składniowe. W wypowiedziach
uczniów pojawia się zarówno elipsa bez kontekstu składniowego, która jest niezrozumiała dla odbiorcy – czytelnika i dlatego musi być postrzegana w kategoriach
błędu, jak i elipsa w budującym ją tak naprawdę otoczeniu składniowym, a tworzona
na przykład po to, by uniknąć zbędnych powtórzeń słownych, zatem ze względów
formalno-gramatycznych i stylistycznych (tzw. elipsa składniowa). Tak pominięty
element zdania można prawie jednoznacznie uzupełnić, zwłaszcza jeśli wspomniany
kontekst dotyczy właśnie płaszczyzny strukturalnej. Nie można jednak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy taka elipsa jest błędem. Należy wziąć między innymi pod uwagę to, jaki element zdania został z niego usunięty i czy nie straciło ono
przez to swej spójności lub wyrazistości znaczeniowej.
W wypadku pominięcia jakiegoś elementu w strukturze wypowiedzi mówionej,
a pod jej wpływem także pisanej, można mówić także o tzw. nieeliptycznym typie
wypowiedzeń nominalnych, powstałych ze względu na jedność tematyczną w wypowiedzianym ciągu. Takie wypowiedzenia pojawiają się również w wypowiedziach
pisemnych uczniów, którzy stosują je ze względów stylizacyjnych lub jako środek
pokazania uczuć w pisemnej formie wypowiedzi.
A oto przykłady elipsy zaczerpnięte z wypracowań uczniowskich:
a) Ustępując moim nieuzasadnionym kaprysom, nauczył mnie Pan tego, że czasem lepiej wycofać się dla dobra drugiej osoby. Pójść komuś na rękę.
Jakże nam miło, iż poznaliśmy tę cudowną osobowość. Zawsze miła i uśmiechnięta.
Lecz nie zapominajmy o charakterze naszej ulubionej postaci. Sympatyczna i pomocna dla
każdego.
b) Czerwony Kapturek był postacią zawsze lubianą przez najmłodszych, jak i trochę starszych
kolegów.
Podziwiam pana Jurka Owsiaka, że podjął się tak wielkiemu...
Nikt wierzący nie podejdzie do kogoś na ulicy i go zamorduje.
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c) Jest to utwór o czynach bohaterskich młodych ludzi, walczących z wielką determinacją
w obronie wolności ojczyzny. Ich odwaga, patriotyzm i oddanie słusznej sprawie „wolności
ojczyzny”.
d) O innym rodzaju pięknych czynach można przeczytać w „Kamieniach na szaniec” A. K.
W czasie wojny niejednokrotnie ratują życie innych, narażając jednocześnie swoje.
e) „Biblia” źródłem kultury europejskiej.
f) Jednak nie wszystkim udaje się dotrzeć do Boga. Liczne wojny, śmierć niewinnych ludzi.
Lecz są osoby, którzy myślą o tym, że nadejdzie ten dzień i ta godzina, w którym Bóg przyjdzie sądzić nas wszystkich.
g) To prawda, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Ale powinniśmy tym, którzy w naszym
najbliższym otoczeniu najbardziej potrzebują naszej rozmowy, wsparcia, naszej pomocy.
Świat współczesny może nam ofiarować wiele, ale też pozbawić nas wielu rzeczy.
h) Takiego człowieka nazwiemy tak wtedy, gdy nam pomoże w trudnych chwilach, ale mało jest
takich ludzi, bo każdy tylko patrzy, żeby jemu było dobrze, a inny niech sobie radzi sam.
i) Literatura jest źródłem wiedzy o nas. O naszej historii. O naszych przodkach. Skarbnica.

Przykładów zgromadzonych w punkcie a) nie można jednoznaczne ocenić
z punktu widzenia poprawności ze względu na jej kryterium. Zagadnienie elipsy
łączy się w nich bowiem z innymi: brakiem właściwych i wyraźnych granic zdań,
charakterystycznym dla języka mówionego i w ten sposób przeniesionym do języka
pisanego, z błędnym przeniesieniem na kod graficzny znaków niewerbalnych oraz
z równoważnikami zdań, bardzo częstymi w wypowiedziach ustnych, zwłaszcza
spontanicznych. Można jednocześnie potraktować owe błędy jako przykład elipsy
składniowej:
[Nauczył mnie Pan również tego, że czasem lepiej] pójść komuś na rękę1.
Jakże nam miło, iż poznaliśmy tę cudowną osobowość. [Ona jest] zawsze miła i uśmiechnięta.
Lecz nie zapominajmy o charakterze naszej ulubionej postaci. [X była] sympatyczna i pomocna
dla każdego.

Pierwszy przykład przedstawia działanie schematu, świadomość systemu. Zdanie nadrzędne Nauczył mnie pan zaznacza swój rząd wobec wypowiedzenia lepiej
pójść komuś na rękę, rząd tak silny, że nie dopuszcza powtórzenia nadrzędnika.
Rząd ten ma charakter składniowy, w przykładach zaś: zawsze miła i uśmiechnięta
oraz sympatyczna i pomocna dla każdego – semantyczny, wiadomo bowiem, że miła
i uśmiechnięta jest osobowość z pierwszego zdania, sympatyczna i pomocna zaś –
nasza ulubiona postać.
Zaznaczyłam wyżej, że wypowiedzenia te obrazują również inną tendencję polszczyzny pisanej, mianowicie brak wyraźnych granic zdania bądź błędne przeniesienie na kod graficzny znaków niewerbalnych. Zenon Klemensiewicz, definiując
wypowiedzenie, zaznaczył, że jest ono „wyrazem albo zespołem wyrazów gramatycznie zestrojonym i prozodycznie odgraniczonym” (Klemensiewicz 1971: 101).
1

W nawiasie zaznaczam człony opuszczone.
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Wahania w analizowanych przykładach dotyczą właśnie owego gramatycznego
zestrojenia i prozodycznych odgraniczeń zdania. W wypowiedziach uczniowskich
pojawia się bowiem podwójny typ wypowiedzeń ze względu na sposób ujęcia tych
dwóch konstruktywnych dla wypowiedzenia cech, a raczej podwójny typ błędów
w tym zakresie:
– nieprawidłowe prozodyczne odgraniczenie wypowiedzeń, choć wypowiedzenia
te są gramatycznie zestrojone, jak w przykładzie: Ustępując moim nieuzasadnionym
kaprysom, nauczył mnie Pan tego, że czasem lepiej wycofać się dla dobra drugiej
osoby. Pójść komuś na rękę. Żeby zlikwidować ową nieprawidłowość, wystarczy
poprawić interpunkcję tych wypowiedzeń i w miejscu kropki postawić przecinek;
– nieprawidłowe prozodyczne odgraniczenie wypowiedzeń, gdy ponadto wypowiedzenia te nie są gramatycznie zestrojone, jak w przykładach: Zwykli zdrajcy,
którzy wydają kogoś dla własnego zysku. Gdzie liczy się własne ego czy Lecz nie
zapominajmy o charakterze naszej ulubionej postaci. Sympatyczna i pomocna dla
każdego.
Autorzy tych wypowiedzeń nie mieli świadomości, że elementy prozodyczne
przestają być syntaktycznie znaczące w tekście pisanym, choć w mówionym odgrywają istotną rolę. Jednak błędne użycie owych prozodycznych wyznaczników
słowa mówionego w postaci interpunkcji w tekście pisanym wynika niejednokrotnie
z wysokiej afektywności wypowiedzi. Zaangażowanie uczuciowe mówiącego wpływa bowiem wyraźnie na kształt jego wypowiedzi, co ilustruje zacytowany wyżej
przykład: Zwykli zdrajcy, którzy wydają kogoś dla własnego zysku. Gdzie liczy się
własne ego.
Wróćmy jednak do elipsy. Przykłady z punktu b) stanowią nie tylko dowód stosowania przez uczniów w wypracowaniach elipsy zaczerpniętej z języka mówionego,
ale obrazują również kłopoty z użyciem spójników, zaimków względnych (wskaźników zespolenia), partykuł, w łączeniu zdań złożonych:
Czerwony Kapturek był postacią zawsze lubianą [zarówno] przez najmłodszych, jak i trochę
starszych kolegów.
Podziwiam pana Jurka Owsiaka [za to], że podjął się tak wielkiego...
Nikt wierzący nie podejdzie do kogoś na ulicy i go [nie] zamorduje.

Pierwszy przykład, bardzo częsty w wypracowaniach szkolnych, wykolejenia
wyrażenia zarówno..., jak..., potwierdza wniosek Zygmunta Saloniego (1971: 99)
o uogólnionym używaniu przez uczniów współrzędnych spójników złożonych, mających najczęściej w swym składzie wyraz jak. Obrazuje ponadto proces ścierania
się w wypracowaniach elementów właściwych językowi mówionemu (jak, i) i pisanemu (zarówno..., jak), w wyniku którego bądź powstają kontaminacje poszczególnych wyrażeń czy spójników, bądź pewne człony wyrażeń zostają z wypowiedzi
usunięte, zatem wyrażenia są niekompletne.
Przykład drugi można interpretować jako przeniesienie z żywej mowy do języka pisanego sposobu budowania wypowiedzeń podczas prowadzenia z kimś rozmowy:
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A: Podziwiam pana Jurka Owsiaka.
B: Za co?
A: Że podjął się...

Wypowiedź osoby A bez pytania rozmówcy B została wprost przeniesiona do języka pisanego, co zapewne wiąże się z brakiem znajomości reguł budowy spójnych
zdań złożonych, brakiem znajomości wskaźników zespolenia. Pomijanie w zdaniu
nadrzędnym do zdania dopełnieniowego zapowiednika zdania podrzędnego, członu bez wartości semantycznej, ale z wartością gramatyczną, jest częstym błędem
w wypracowaniach szkolnych, wzmocnionym dodatkowo przez cechy wypowiedzi
dialogowej.
Elipsa partykuły nie w trzecim przykładzie tego punktu: Nikt wierzący nie podejdzie do kogoś na ulicy i go [nie] zamorduje obrazuje następną tendencję języka
mówionego do usuwania z wypowiedzi elementów niekoniecznych do zrozumienia
jego treści, czego rezultatem jest nielogiczność w budowie zdań.
Przykłady zgromadzone w punktach c) i f) pokazują, że eliptyczność wypowiedzi
dotyczy często dłuższych odcinków tekstu, budowanego swobodnie, na wzór języka
mówionego (obecne są tu pewne cechy potoku składniowego). Często w pisemnych
wypowiedziach uczniowskich pojawia się elipsa głównych części zdania: orzeczenia lub podmiotu, jak w punktach d) i e). Elipsa orzeczenia (czyli stosowanie przez
uczniów niespójnych z tekstem równoważników zdań i w ogóle konstrukcji niewerbalnych) jest typową cechą polszczyzny mówionej, podobnie zresztą elipsa podmiotu, rażąca w sposób szczególny, gdy wiąże się z nieznajomością reguły użycia
podmiotu domyślnego, mówiącej, że użycie podmiotu domyślnego jest poprawne
wtedy, gdy kontekst jednoznacznie wskazuje, jaki wyraz wiąże się z orzeczeniem
zdania zawierającego podmiot domyślny.
O innym rodzaju pięknych czynach można przeczytać w „Kamieniach na szaniec” A. K. W czasie wojny niejednokrotnie ratują życie innych, narażając jednocześnie swoje,

W powyższym przykładzie zaś podmiot domyślny oni/bohaterowie w ogóle nie
ma składniowego odniesienia do zdania poprzedniego.
Przykład g): To prawda, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Ale powinniśmy [pomóc] tym, którzy w naszym najbliższym otoczeniu najbardziej potrzebują
naszej rozmowy, [naszego] wsparcia, naszej pomocy – elipsa bezokolicznika pomóc
i zaimka naszego (opuszczonego również być może z przyczyn stylistycznych, gdyż
czterokrotne powtórzenie wyrazu w zdaniu zaburza spójność wypowiedzi) – obrazuje kolejną cechę polszczyzny mówionej i w następstwie wypowiedzi uczniowskich.
Chodzi tu o opuszczanie wyrazów, które ze względu na inne wymagania składniowe
należałoby powtórzyć, lub o opuszczanie takiego składnika zdania, wobec którego
inne pozostają w stosunku podrzędności, zaś pominięcie go powoduje brak zależności składniowej pewnych elementów zdania wobec innych (a zatem tworzenie
niepoprawnych składniowo i konotacyjnie związków wyrazowych).
Powyższe wypowiedzenia stanowiły przede wszystkim przykład elipsy składniowej. Wymienione zaś niżej wypowiedzi:
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– należy uznać za normalny, nieeliptyczny typ wypowiedzeń nominalnych, funkcjonujących w żywej mowie. Jak napisała T. Ampel,
[...] idzie tu nie tyle o semantyczne uwikłanie w kontekst, ile o jedność tematyczną w wypowiedzianym ciągu. Taki składnik nominalny jest jednostką autonomiczną pod względem nie tylko
semantycznym. Świadczy o tym jego forma mianownikowa (Ampel 1978: 178).

Wreszcie ostatni przykład – tym razem elipsy niezupełnej, która „występuje wtedy, gdy zamiast składnika o pełnej treści pojawia się w wypowiedzeniu element
deiktyczny (najczęściej zaimek wskazujący)” (Ampel 1978: 179):
Takiego człowieka nazwiemy tak wtedy, gdy nam pomoże w trudnych chwilach, ale mało jest
takich ludzi, bo każdy tylko patrzy, żeby jemu było dobrze, a inny niech sobie radzi sam.

Nie bierzemy pod uwagę wartości stylistycznej przytoczonego wypowiedzenia
i strukturalnej ze względu na obecność wszystkich niezbędnych części zdania, ale
semantyczną – zdanie jest niezupełne pod względem treści (brak odniesienia do poprzednich wypowiedzeń w wypracowaniu, z którego pochodzi). Treść tę możemy
uzupełnić, odnosząc się do składników konsytuacji, takiej jednak brak w wypadku
wypowiedzi pisemnej.
2. Błędy składni związków wyrazowych (zagubienie konstrukcji składniowych)
Celem tej części referatu jest przegląd i analiza najczęstszych w pracach uczniowskich typów wykolejeń składniowych ze szczególnym uwzględnieniem składni
związków wyrazowych. Jak napisał niegdyś Z. Saloni, „wiele błędów uczniowskich to zapisane konstrukcje mówione, często takie, które w potocznej rozmowie
byłyby całkowicie dopuszczalne” (Saloni 1971: 36). Autor stwierdził ponadto, że
„wypadki zbyt swobodnej składni w tekście pisanym uznać trzeba przede wszystkim za powstałe pod wpływem języka mówionego” (Saloni 1976: 36), choć przy
kwalifikowaniu konkretnych błędów jako zjawisk języka mówionego często trzeba
się posługiwać wyłącznie intuicją. Przykłady podane niżej pozwolą odpowiedzieć
na pytanie o najczęstsze typy wykolejeń w pracach uczniowskich, najczęstsze, ale
z całą pewnością nie jedyne.
a) Poniższe zdania stanowią przykład zachwiania związków zgody w wypracowaniach uczniowskich, z czym łączą się ponadto wykolejenia związków z wyrazami
pełniącymi funkcję liczebników typu wiele.
Wielu moich kolegów nie posiada swojego ideału, uważają, że każdy powinien ubierać się
zgodnie z tym, jak ubiera się jego wzorzec.
Niezliczona ilość symboli i związków frazeologicznych ma swój początek w „Biblii” i funkcjonują do dziś.

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 276

2010-01-05 15:38:42

Wpływ składni polszczyzny mówionej na wypowiedzi pisemne uczniów

277

W pierwszym wypowiedzeniu uczeń najpierw poprawnie użył formy orzeczenia
nie posiada, następnie zaś użył liczby mnogiej uważają, odnosząc się już nie do
formy wyrazu wielu, ale do kolegów jako zbiorowości. Dla określenia tego typu
jednoznacznie błędnych orzeczeń można by przyjąć nazwę orzeczeń logicznych, sugerowałaby jednak ona błędnie ich poprawność. Podobnie postąpił autor drugiego
zdania: ilość – ma początek – funkcjonują, bo te symbole i związki frazeologiczne.
Takich przykładów w wypracowaniach uczniowskich można znaleźć bardzo wiele:
Społeczeństwo jest bezduszne i bierne. Widząc ludzką krzywdę, przechodzą obojętnie (społeczeństwo to zbiorowość, stąd forma „oni przechodzą”).
Oczywiście, większy procent ludzi, którzy źle postępują, nigdy nie czytało „Biblii” bądź też nie
są katolikami.

Autor ostatniego zdania zagubił zupełnie jego konstrukcję i formy orzeczeń podporządkowywał nawet wyrazom niepojawiającym w zdaniu, np. nie czytało – wielu
ludzi lub też znów są w odniesieniu do ludzi. Do tego typu wykolejeń dochodzi
najczęściej w wypowiedzeniach zawierających rzeczowniki zbiorowe (czynnik semantyczny), ale funkcjonujące w formach liczby pojedynczej (czynnik gramatyczny
– singularia tantum zbiorowe), typu – i to chyba najczęstszy przykład – młodzież:
Za przykład posłuży mi młodzież [...]. Ich problemem jest to, że prawie każdy napotykany człowiek ich lekceważy. Wiadomo, że potrzebują pomocy.

Specyfika tego typu błędów jest jednak bardziej złożona i obrazuje ponadto
dwa inne mechanizmy tworzenia wypowiedzeń w polszczyźnie mówionej: przesuwanie granic związków wyrazowych i podporządkowywanie form gramatycznych
wyrazom bliższym, jak w przykładzie: O innego rodzaju pięknych czynów można
przeczytać w „Kamieniach na szaniec”, oraz zmianę struktury składniowej podczas
mówienia (uczeń buduje zdanie stopniowo, nie mając w myśli całej jego struktury) –
Większość z nas woli wygodę, ale bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego,
jak sobie szkodzą, gdy zamiast pójść na łąkę, siedzimy w bloku. Niejednokrotnie
jest również tak, że uczeń zna już podstawowy schemat zdania, ale dodaje jeszcze
określenia, które burzą jego poprawność, jak w przykładzie: Bardzo wiele obrazów,
wierszy i piosenek prezentuje wielki wpływ symboli biblijnych i wszelkiej rodzaju
metaforyki. Nie ma wątpliwości, że mechanizm tworzenia takich wypowiedzi jest
typowy dla polszczyzny mówionej, spontaniczny; zdania nie są zapisywane, łatwo
zatem zgubić ich strukturę. Ponadto asocjacje, które wywołuje dany wyraz u autora, często nie są podporządkowane regułom składniowym ze względu na pośpiech,
w jakim wielokrotnie powstają wypracowania uczniowskie. Zmiana toku składniowego wynika, według Elżbiety Laskowskiej (1978: 225), z bieżącego charakteru
mowy, który jest niejednokrotnie przenoszony do wypowiedzi pisemnej – świadczy
o nienadążaniu pisania za mówieniem.
A oto dalsze typy wykolejeń składniowych:
b) Opuszczanie wyrazów, które ze względu na inną składnię sąsiedniej frazy należałoby powtórzyć. Do tej grupy błędów zaliczyć trzeba między innymi pomijanie
dopełnień i okoliczników, jak w poniższym przykładzie, co obrazuje również dążenie do skrótowości wypowiedzi, typowe dla polszczyzny mówionej.
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c) Powiązania rzeczowników z niewłaściwymi przyimkami lub niepotrzebne dodawanie przyimków (błąd z pogranicza frazeologii i składni).
Dawał im bardzo dobry przykład i pokazywał, jak warto być pomocnym i uśmiechniętym wobec
drugiego człowieka.

d) Pominięcie niezbędnych przyimków; w zasięgu rządu jednego przyimka znajduje się kilka rzeczowników, błędnie z nim połączonych pod względem frazeologicznym.
Codziennie na ulicach, autobusach lub innych miejscach spotykamy wielu ludzi.

e) O zupełnym zagubieniu konstrukcji składniowych mowa zwłaszcza w wypadku potoku składniowego bądź wykolejeń zdań wielokrotnie złożonych:
Grupa dzieci miała za idee nie zabawy nastolatków, lecz walka z wrogiem o lepsze jutro, co
jak wiemy ci trzej bohaterowie do końca walczyli z godnością, uporem i wielką odwagą, oddali
swoje młode życie.

Autor tego wypowiedzenia zagubił jego konstrukcję już w drugim zdaniu składowym, gdy zamiast B. l. poj. rzeczownika walka zastosował jego formę mianownikową, następnie błędnie zastosował konotację czasownika walczyć – nie co, tylko o co,
ponadto nieumiejętnie wprowadził wtrącenie jak wiemy, wreszcie nie powtórzył zaimka względnego za co dla zdania oddali swoje młode życie, powodując, że nie ma
ono związku z przytoczonym wypowiedzeniem.
Trudności w operacji wypowiedzeniotwórczej widoczne są zatem zwłaszcza
w wypadku zdań wielokrotnie złożonych, gdyż uczeń w pewnym momencie traci
nad nimi kontrolę, przelewa natłok myśli na papier, nie kontrolując ich struktury.
Podczas tej operacji zdaniotwórczej nie następuje całkowite przejście „od myślowego tworzywa zdania, ujmowanego szkicowo, prowizorycznie i płynnie w mowie wewnętrznej do gotowego zdania gramatycznego mowy zewnętrznej” (Klemensiewicz
1969: 33). Ten fakt jest przyczyną tworzenia wypowiedzeń typu anakolutycznego
i kontaminacyjnego, częstych w wypracowaniach uczniowskich, a powyższe wypowiedzenie jest niewątpliwie przykładem kontaminacji składniowej.
Przy okazji tego przykładu należy wspomnieć również o innej cesze polszczyzny
mówionej, przenoszonej – jak wynika z powyższego wypowiedzenia – do polszczyzny pisanej, mianowicie o wyrazach stojących poza związkami w wypowiedzeniu
(parenteza), w tym przykładzie: jak wiemy. Według E. Laskowskiej wyrazy takie czy
grupy wyrazów są znów wynikiem operacji zdaniotwórczej, w czasie której tempo
myślenia jest wolniejsze niż tempo pisania albo mówienia (Laskowska 1978: 227).
f) Zdarzające się w dialogu potocznym wypowiedzenia, wygłaszane przez dwa
podmioty mówiące, są często próbą dokończenia zdania rozpoczętego przez inną
osobę. Taką interpretację można przyjąć dla zdań często błędnie rozpoczynanych
przez uczniów od spójników podrzędności lub współrzędności (inicjalna pozycja
spójnika), zwłaszcza wtedy, gdy takie zdanie nie ma odniesienia do innego, które by
wchodziło z nim w stosunek podrzędności czy współrzędności:
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Lecz nie zapominajmy o charakterze naszej ulubionej postaci.
Lecz prawda była okrutna.
Lecz chłopcy zginęli w bardzo młodym wieku.
Więc zachęcam wszystkich do czytania książek.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że od bohaterów literackich możemy się wiele nauczyć. Jak postępować i jak kierować własnym życiem.
Santiago był zdolnym rybakiem. Chociaż długo i cierpliwie musiał czekać na połów.

Ostatnie dwa zdania pokazują brak umiejętności wyznaczania granic zdań, tak
niewyraźnych w języku mówionym ze względów intonacyjno-akcentowych. Ta cecha polszczyzny mówionej została przeniesiona wprost do języka pisanego. Elżbieta
Awramiuk (2001: 66) nazwała ją błędnym przeniesieniem na kod graficzny znaków
niewerbalnych (o czym pisałam już powyżej), takich jak intonacja czy modulacja
głosu. Błędy polegają tu przede wszystkim na usamodzielnieniu się fraz podrzędnych. Spójniki stają się leksykalnym ekwiwalentem interpunkcji.
Zdarzają się również – odwrotnie do przedstawionej wyżej sytuacji – przypadki
łączenia zdań, które powinny zostać rozdzielone, co znów jest rezultatem braku wyraźnych granic zdania:
Słyszałam, że wiele ludzi wyśmiewało się z Pana, jak można zrozumieć takiego człowieka?

g) Kłopoty ze stosowaniem spójników i zaimków względnych są obecne także
w wypowiedzeniach zamkniętych, w przeciwieństwie do powyższych – otwartych:
Sięgając do jego biografii, czytamy o niesfornym chłopcu, lubiącym psoty i kłopoty, gdzie później przeobraża się on w osobę duchowną.

W przykładzie tym pojawia się nadużywany w języku mówionym zaimek gdzie
w funkcji względnej, ale bez związku z właściwym mu odcieniem lokatywnym.
Zwykli zdrajcy, którzy wydają kogoś dla własnego zysku. Gdzie liczy się własne ego.

Jak powyżej, błędne wyznaczenie granic zdania, związane z emocjonalnością
wypowiedzi i ponowne nadużycie zaimka gdzie.
Jak przyszedł do niego, to poprosił go, żeby mu pomógł.

Nadużycie zaimka jak, typowe dla polszczyzny mówionej, oraz wtrącenie to podczas łączenia zdań składowych, zaburzające spójność wypowiedzenia (Kiedy zobaczyłem Cię po raz pierwszy, to od razu zauważyłem w Tobie coś niezwykłego).
h) Nadużywanie zaimków w funkcji wskazującej jest jedną z głównych cech polszczyzny potocznej i znajduje swoje odbicie w języku pisanym, co widać w poniższym wypowiedzeniu:
Takiego człowieka nazwiemy tak wtedy, gdy nam pomoże w trudnych chwilach, ale mało jest
takich ludzi, bo każdy tylko patrzy, żeby jemu było dobrze, a inny niech sobie radzi sam.

W tym wypowiedzeniu zaimki pełnią funkcję określającą, ale jest to określenie
nieprecyzyjne. Odsyła bowiem czytelnika do sytuacji pozajęzykowej, do której –
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rzecz jasna – nie ma on odniesienia, ponieważ nie uczestniczy w akcie mowy. Stosowanie tego typu zaimków w tekście pisanym świadczy o nieporadności językowej
jego autora, a prowadzi do braku precyzji semantycznej. Zaimki w użyciach typowych dla składni polszczyzny mówionej to jedna z najczęstszych cech wypracowań
uczniowskich.
i) Błędne wprowadzanie zdań podrzędnych, kłopoty w użyciu – po raz kolejny –
wskaźników zespolenia:
Postaram się udowodnić tę tezę w niniejszej rozprawce. Przede wszystkim, że ogromna część
fragmentów biblijnych została wykorzystana przez malarzy w ich dziełach.
Pierwszym argumentem będzie, że „Biblia” jest źródłem inspiracji dla wielu twórców.

W pierwszym – podwójnym wypowiedzeniu pominięto człon nadrzędny, powodując usamodzielnienie się frazy podrzędnej. Zjawisko to jest typowe dla polszczyzny
mówionej w sytuacjach dialogowych, kiedy wypowiedź osoby B jest kontynuacją
zdań sformułowanych przez osobę A. Tekst dialogowy składa się z szeregu replik,
ale poszczególne repliki – jak stwierdziła Krystyna Rudek-Data – nie są jednostkami
samodzielnymi, „dopiero połączenie przynajmniej dwóch replik może dać jednostkę
samodzielną znaczeniowo” (Rudek-Data 1984: 184). Opierając się na wnioskach
wspomnianej autorki, można zatem stwierdzić, że wypowiedzenie: Przede wszystkim, że ogromna część fragmentów biblijnych została wykorzystana przez malarzy
w ich dziełach stało się w wypowiedzi pisemnej jednostką samodzielną. Cecha zapożyczona ze składni języka mówionego została zatem w sposób błędny przeniesiona
do tekstu pisanego, monologizowanego. Jednostka niesamodzielna w mowie (powstała zresztą być może na wzór repliki – reakcji twierdzenia na replikę – bodziec
pytanie, jeśli użyć sformułowań K. Rudek-Daty) usamodzielniła się w piśmie.
Próby wprowadzenia struktury dialogowej, ale monologizowanej, do form wypowiedzi pisemnej mają jeszcze inną postać, co jest widoczne w poniższym przykładzie:
Świat współczesny może nam ofiarować wiele, ale też pozbawić nas wielu rzeczy. Więc czy
warto się nad tym zastanowić? Tak, myślę, że warto wiedzieć, czego zostajemy pozbawieni,
a co zyskujemy.

W przykładzie wcześniejszym autor pominął replikę – bodziec pytanie, natomiast
autor powyższego wypowiedzenia wprowadził ją do swojego tekstu. Zastosował
charakterystyczną dla polszczyzny mówionej strukturę pytajną z inicjalną pozycją
spójnika, a obok repliki – pytania również replikę – twierdzenie, zaznaczoną wyraźnie przez zastosowanie partykuły tak z powtórzeniem warto, zaliczanym przez
T. Ampel do grupy powtórzeń składników pytań w odpowiedziach z dodaniem nowych szczegółów: „Takie powtórzenie novum z poprzedniej repliki pełni funkcję
aprobującą lub nawiązującą” (Ampel 1978: 181).
j) Powtórzenia myślowe i wyrazowe: o pewnym typie powtórzeń, charakterystycznym dla struktury dialogowej, mianowicie powtórzeniu novum z poprzedniej
repliki, była już mowa przy przykładzie poprzednim. Poza strukturą dialogową mogą
również pojawiać się innego typu powtórzenia, co widać w poniższych zdaniach:
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To właśnie po przeczytaniu, zapoznaniu się z „Biblią” [pominięcie dopełnienia] powstały kościoły jako budynki.

W wypowiedzeniu tym (mającym ponadto charakter anakolutyczny, z pominięciem dopełnienia) oraz w tekście:
W dzisiejszych czasach ludzie nie dostrzegają piękna przyrody, wolą wygodę. Lubią mieć
wszystko pod ręką. Dawniej bardziej doceniano przyrodę i jej zalety.

– mamy do czynienia zarówno z powtórzeniem myślowym, jak i wyrazowym, które
wiąże się z kolei z brakiem precyzji myślowej ich nadawcy, ale może być również
wynikiem braku zachowania dostatecznej dyscypliny myślowej w trakcie tworzenia
tekstu pisanego.
3. Nadużywanie form 1 os. l. mn. (czasem l. poj.) czasowników
Częstym zjawiskiem w pracach uczniowskich jest prowadzenie narracji w 1 os. l.
mn. – my. Dotyczy to zazwyczaj całego tekstu, ale także tych jego fragmentów,
w których wspomniane formy gramatyczne czasowników mają charakter wtrętów.
Pisząc całe wypracowanie w 3 os. lub nawet w formach bezosobowych, uczniowie
często kończą je zdaniem w 1 os. l. mn. (lub l. poj.), wypowiedzią w charakterze
pouczenia i refleksji dotyczącej ogółu. Jest to być może próba wprowadzenia konsytuacji do wypowiedzi pisanej, wynik redagowania tekstu w taki sposób, jakby miał
zostać wygłoszony, mieszania elementów języka charakterystycznych dla dwóch
jego odmian – mówionej i pisanej. Ilustrują to poniższe przykłady:
– W rozprawce na temat: „Czyny świadczą o człowieku. Udowodnij tę tezę, odwołując się do co najmniej trzech przykładów z literatury i sztuki” uczeń opisuje
te działania bohaterów literackich, które ukazywały ich prawdziwe oblicze. Swoje
rozważania prowadzi konsekwentnie w 3 os. l. poj., jednak w ostatnim akapicie pisze: Z powyższych rozważań jasno wynika, że to czyny świadczą o człowieku, a nie
jego status materialny czy wygląd. Mam nadzieję, że Cię przekonałem. Autor tego
zdania wprowadził do swojego wypracowania elementy konsytuacji, odwołał się do
sytuacji wygłaszania przemówień, umieścił w zakończeniu adresata, jeden z podstawowych elementów aktu mowy właśnie, zwracając się do odbiorcy w sposób
bezpośredni.
– Inny uczeń w zakończeniu rozprawki na ten sam temat, pisanej przy użyciu
nieosobowych form czasowników: udowodniono, wprowadzono, zauważono itd.,
umieścił następujące zdania: W niniejszej rozprawce udowodniono tezę, iż to czyny
świadczą o człowieku. Postępujmy więc tak, aby można było o nas powiedzieć, że
jesteśmy dobrymi ludźmi. Starajmy się, by nasze czyny były piękne. Próba nawiązania kontaktu z czytelnikiem, potraktowania go jako partnera w akcie komunikacji,
przełamania dystansu wywołanego oficjalnością narzuconej formy wypowiedzi jest
przeniesieniem do wypowiedzi pisemnej cech polszczyzny mówionej, dokładniej
rzecz ujmując – dialogowej i nieoficjalnej, uwzględniającej obecność rozmówcy.
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4. Usterki w szyku wyrazów
Błędy szyku wyrazów również są uznawane przez wielu autorów za rodzaj wypowiedzeń wykolejonych i należą do jednych z najczęstszych w wypracowaniach
uczniowskich. A oto wybrane przykłady:
a) Przedstawione postacie w przypowieściach są archetypami ludzkich postaw.
b) Swoje rozważania rozpocznę od moralnej postawy, jaką przyjmują Europejczycy.
c) „Biblia” stanowi kamień węgielny europejskiej kultury.
d) Należy postępować zgodnie z tymi moralnymi zasadami.
e) Na początku tego listu chciałabym powiedzieć Ci, że nie jest mi łatwo przelać moje myśli na
papier.
f) Nocami o Tobie śniłem...
g) Przez całe dni nie mogę przestać o Tobie myśleć.

Do najczęstszych błędów w zakresie szyku wyrazów należą: przesuwanie dopełnienia przed czasownik, jak w przykładach f) i g), błędy w szyku enklityk, jak
w przykładzie e) oraz pozycja wyrazu podrzędnego w stosunku do jego bezpośredniego nadrzędnika (szyk przydawek, zwłaszcza przymiotnikowych). Przydawki
wyróżniające, oznaczające cechy stałe, stoją zazwyczaj po rzeczowniku w przeciwieństwie do przydawek charakteryzujących (cechy indywidualne). Błędy polegają
w tym wypadku na złym usytuowaniu przydawek wyróżniających przed rzeczownikiem, na wzór przydawek charakteryzujących jak w przykładach b), c), d).
Błąd w zakresie szyku wyrazów wchodzących w związki zdaniowe jest przedstawiony w przykładzie a. Błąd polega tu – jeśli odnieść się do zasady konfiguratywności sformułowanej przez A. Wierzbicką – na rozdzieleniu wyrazów powiązanych związkiem przynależności: przedzieleniu imiesłowu przymiotnikowego i jego
określenia nadrzędnym wobec imiesłowu rzeczownikiem.
Przesuwanie dopełnienia przed czasownik widoczne jest również w następującym przykładzie:
Młodzi ludzie chcieli walczyć za ojczyznę, wiele przeszkód mieli po drodze.

Na pierwsze miejsce w drugim zdaniu składowym podanego wypowiedzenia został wysunięty człon akcentowany logicznie i semantycznie, a podkreślający dodatkowo odwagę młodych ludzi, o których mowa w wypowiedzeniu. W ten sposób do
polszczyzny pisanej przeniesiona została następna cecha żywej mowy, mianowicie
akcent zdaniowy, padający na wyraz, który mówiący chce wyróżnić ze względu na
sens wypowiedzi lub ze względów emocjonalnych.
Podsumowanie
Do cech uczniowskich wypowiedzi pisemnych, których źródłem jest składnia języka
mówionego należą m.in.:
– elipsa (składniowa, zupełna i niezupełna);
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– nieeliptyczny typ wypowiedzeń nominalnych;
– brak właściwych i wyraźnych granic zdań, błędne przeniesienie na kod graficzny znaków niewerbalnych (nieprawidłowe prozodyczne odgraniczenia wypowiedzeń);
– równoważniki zdań, konstrukcje niewerbalne;
– wysoka afektywność wypowiedzi jako źródło błędów;
– kłopoty w użyciu spójników, zaimków względnych (wskaźników zespolenia),
partykuł, trudności w łączeniu zdań złożonych;
– uogólnione używanie przez uczniów współrzędnych spójników złożonych;
– kontaminacje poszczególnych wyrażeń lub spójników;
– wyrażenia niekompletne;
– pomijanie w zdaniu nadrzędnym zapowiednika zdania podrzędnego;
– usuwanie z wypowiedzi elementów niekoniecznych do zrozumienia jego treści;
– opuszczanie wyrazów, które ze względu na inną składnię należałoby powtórzyć,
lub opuszczanie takiego składnika zdania, wobec którego inne pozostają w stosunku podrzędności, a pominięcie go powoduje brak zależności składniowej pewnych
elementów zdania wobec innych, czego rezultatem jest tworzenie niepoprawnych
składniowo i konotacyjnie związków wyrazowych;
– zachwianie związku zgody;
– wykolejenia związków z wyrazami typu wiele i młodzież;
– przesuwanie granic związków wyrazowych i podporządkowywanie form gramatycznych wyrazom bliższym;
– zmiana struktury składniowej podczas mówienia;
– powiązania rzeczowników z niewłaściwymi przyimkami lub niepotrzebne dodawanie przyimków;
– pomijanie niezbędnych przyimków;
– potok składniowy;
– wykolejenia zdań wielokrotnie złożonych;
– wypowiedzenia typu anakolutycznego i kontaminacyjnego;
– wyrazy stojące poza związkami w wypowiedzeniu (parenteza);
– inicjalna pozycja spójników;
– nagromadzenie zaimków w tekście;
– nadużywanie zaimków w funkcji wskazującej;
– próby wprowadzenia struktury dialogowej do form wypowiedzi pisemnej, usamodzielnianie się fraz podrzędnych;
– powtórzenia myślowe i wyrazowe;
– nadużywanie form 1 os. l. mn. czasowników;
– usterki w szyku wyrazów;
– dążenie do skrótowości wypowiedzi.
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The influence of spoken Polish syntax on students’ essays
Summary
The article deals with the influence of spoken Polish syntax on high schools students’ essays. Its analysis is based on essays by pupils aged 15–17. The conclusion is that among many errors in language and
syntax predominate structures taken directly from spoken language, largely unconsciously so. Such
structures include especially ellipsis, errors in or loss of phrase syntax, overuse of verbs in the first
person plural, and incorrect word order. Within these categories, some mistakes occur more often than
others. An analysis of such actual faults in students’ compositions with attempted explanation of their
sources is the subject of this article.
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UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
KRAKÓW

SŁOWNICTWO REGIONALNE W JĘZYKU MÓWIONYM DZIECI
WILEŃSKICH

Słownictwo regionalne
Dzieci polskie w Wilnie są bilingwalne (dwujęzyczne), we wczesnym dzieciństwie
przyswajają bowiem wariant regionalno-gwarowy polszczyzny północnokresowej,
w szkole zaś (rzadziej w przedszkolu) uczą się odmiany ogólnopolskiej. Są również
wielojęzyczne, gdyż na co dzień używają języków polskiego, rosyjskiego i litewskiego, stąd w ich słownictwie ujawniają się wpływy tych trzech języków. Szczególną uwagę zwraca obecność wielu wyrazów o charakterze regionalnym, gwarowym,
nieznanych uczniom w Polsce. Są to typowe dla odmiany polszczyzny północnokresowej regionalizmy leksykalne.
Termin R e g i o n a l i z m, pochodzi od łacińskiego słowa regio ‘prowincja’,
‘okręg’. Inną funkcjonującą nazwą jest p r o w i n c j o n a l i z m, dzisiaj rzadko stosowany w pracach językoznawczych ze względu na jego pejoratywny odcień znaczeniowy.
W literaturze przedmiotu znanych jest wiele definicji regionalizmu, na przykład
Kwiryna Handke przez r e g i o n a l i z m rozumie
[...] cechę językową (fonetyczną, fonologiczną, morfologiczną, składniową lub leksykalną)
występującą tylko na części obszaru danego języka narodowego, nie utożsamianą z cechą dialektalną, używaną również przez warstwy wykształcone (Handke 1997: 217).

W swojej pracy przyjmuję definicję Mirosława Dawlewicza, który za r e g i o n al i z m k r e s o w y uznaje te
[...] środki językowe (fonetyczne, morfologiczne, leksykalne), które nie są składnikami współczesnego języka ogólnopolskiego, są powszechnie znane na obszarze dawnych kresów wschodnich, ale nie zawsze ograniczone wyłącznie do tego terenu (występujące również niekiedy na
terytorium Polski etnicznej) (Dawlewicz 2000: 89).
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Badania nad zasobem leksykalnym dzieci prowadziłam w latach 2000–2002. Objęłam nimi uczniów klas III szkół podstawowych z polskim językiem wykładowym
w Wilnie (im. Władysława Syrokomli, im. Jana Pawła II i im. Józefa Ignacego Kraszewskiego). Ogółem zebrałam wypowiedzi 118 dzieci. Wypowiedzi ustne nagrywałam na taśmę magnetofonową, przed nagraniem informowałam dzieci, w jakim
celu przyniosłam dyktafon. W luźnej rozmowie starałam się stworzyć atmosferę zaufania, serdeczności, zachęcić do swobodnych wypowiedzi. Tematyka wypowiedzi
była zróżnicowana, a jednocześnie bliska dzieciom, ponieważ dotyczyła tego, co
się dzieje wokół, a więc życia szkoły, przeżyć dziecka, jego zainteresowań, uczuć,
rodziny, przyjaciół, ulubionych zajęć. Zarejestrowany na taśmie magnetofonowej
materiał został wiernie spisany, z uwzględnieniem, o ile to było możliwe, wszystkich
swoistości wypowiedzi, na przykład pauz i wtrętów językowych. Uzyskany materiał
obejmuje 10 000 wyrazów tekstowych.
Przy opracowywaniu słownictwa „wileńskiego” znaczenie każdego wyrazu zostało zestawione ze słownikami języka polskiego (SWil, SJPD, USJP), a także, stosownie do potrzeby, języków: rosyjskiego (Ожегoв 1984), litewskiego (Kalėda,
Kalėdienė, Niedzviecka 1991), białoruskiego (Obrębska-Jabłońska, Biryła 1962)
oraz ukraińskiego (Hrabiec, Zwoliński 1957). Ponadto wykorzystano monografie
językoznawcze zarówno współczesnej polszczyzny na Litwie, jak i tej starszej. Przy
każdym haśle podano jego frekwencję oraz kontekst zdaniowy1.
Leksyka wileńska w języku mówionym
blombować (pol. ‘plombować’, ‘wypełniać’); f = 1:
[...] mnie nie podoba się chodzić do dentysty, no bo jak blombują zęby nieprzyjemnie się czuję.

W opracowaniach leksykograficznych brakuje poświadczeń tego wyrazu, można
go więc uznać za neologizm dziecięcy.
czytać notacje (pol. ‘czynić wymówki’, ‘wypominać’, ‘prawić morały’); f = 1:
[...] czuję się jakby kogo w biedzie opuścił, nie bardzo, dla rodziców trzeba mówić, u mnie najczęściej, to tata notacje czytać zaczyna, uczyć, że grzecznym trzeba być.

W opracowaniach językoznawczych brakuje poświadczeń powyższego zwrotu.
Wyraz notacja pochodzi z języka rosyjskiego, por. нотация, czyli ‘reprymenda’,
‘nagana’, ‘wymówka’. Читать нотации, czyli ‘czynić wymówki’, ‘wypominać’,
‘prawić morały’.
dowierzyć (pol. ‘powierzyć’); f = 3:
1. [...] [przyjacielowi] można wszystko dowierzyć, skryte rzeczy [...] można dowierzyć.
2. [...] na przykład, jak nie możesz coś rodzicom powiedzieć, to zawsze możesz kolegu (!), koleżance, to powiedzieć, sekrety dowierzyć.
1

Artykuł jest oparty na rozdziale mojej pracy doktorskiej pt. Słownictwo uczniów w młodszym wieku
szkolnym w Polsce i na Litwie (studium statystyczno-kognitywne) obronionej w 2007 r. (promotor:
prof. dr hab. Krystyna Gąsiorek).
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W opracowaniach brakuje poświadczeń. SWil podaje zupełną wiarę komu lub
czemu dawać, zupełnej wiary do czego przychylać, ufać. Jest to kalka semantyczna
z języka rosyjskiego, por. доверить.
dreny (pol. ‘zły’, ‘niedobry’); f = 1:
[...] oceny drene mnie nie podoba się otrzymywać, nieprzyjemnie.

Przymiotnik ten jest notowany przez Zofię Kurzową (1993: 351) jako ‘nędzny,
lichy, marny, słaby’ i Kingę Geben (2003: 165) w znaczeniu ‘robaczywy’. Wyraz
pochodzi z języka białoruskiego, por. дрэнны.
drugi (pol. ‘inny’); f = 2:
1. [...] ja chcę być krawcową i szyć dla drugich ludzi ubrania.
2. [...] dziecko może się uczyć, eee, bawić się z drugimi dziećmi.

Wyraz notują Z. Kurzowa (1993: 351) i K. Geben (2003: 85)2. W SWil odnotowano jego osiem znaczeń. W punkcie drugim pojawia się tu znaczenie ‘inny, inszy’,
będące kalką semantyczną z języka rosyjskiego, por. другой, także błr. другі.
dziadunia (formacja rzeczownikowa z sufiksem -unia); f = 1:
[...] dziadunia mój w magazynie po pięćset zarabia, raniej po tysiąc zarabiał.

Sufiks -unia służy na Wileńszczyźnie do tworzenia form zdrobniałych rzeczowników zarówno rodzaju żeńskiego (na przykład mamunia, babunia, Jadziunia), jak
i męskiego (na przykład dziadunia, Tadziunia, Marunia); z rzeczownikami rodzaju
męskiego w polszczyźnie ogólnej użyto by zapewne sufiksu -unio. Formant -unia
jest rozpowszechniony w polszczyźnie wileńskiej (por. Dubicka 1986: 74). Znany
mi jest również z autopsji.
interesny (pol. ‘ciekawy’, ‘zajmujący’, ‘interesujący’); f = 1:
[...] ja lubię książki czytać, które mają interesne rysunki.

Występowanie tego wyrazu poświadcza jedynie Barbara Dwilewicz (1997: 116).
Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. интересный.
jak kiedy (pol. ‘czasem’, ‘niekiedy’); f = 2:
[...] ja jak kiedy lubię, kiedy mnie na przykład eee plombuje ząb, ja wtedy mogę iść.

W opracowaniach brakuje poświadczeń tego wyrażenia, jest mi ono znane z autopsji. Rozpowszechnione prawdopodobnie pod wpływem ros. как когда (когда
как).
jak raz (pol. ‘właśnie’, ‘w sam raz’, ‘akurat’); f = 2:
[...] [dentysta] mnie wtedy postawił plombę i mówi, że jak raz na urodziny zęby będą ładne.

2

Ze względu na redakcyjny wymóg zwięzłości tekstu słowo notuje (notują) na początku omówienia
danego wyrazu (wyrażenia) oznacza tu (i dalej), że dana forma została odnotowana przez/w... Podobnie W opracowaniach brakuje poświadczeń znaczy: W opracowaniach leksykograficznych (językoznawczych) brakuje poświadczeń tego wyrazu (wyrażenia).
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Wyrażenie to, rozpowszechnione w dialekcie, notuje tylko Z. Kurzowa (1993:
364). Pochodzi ono prawdopodobnie z języka rosyjskiego (por. как раз) lub białoruskiego (por. якраз).
kaczeli (pol. ‘karuzela’); f = 1:
[...] mnie jest wesoło dzieckiem być, że mogę jeździć z rodzicami na kaczeli, chodzić [na] huśtawki.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. качели.
katać (pol. ‘huśtać’, ‘bujać’); f = 1:
[...] mnie bardzo spodobało się u dentysty, jak tam na krześle katają do góry, do dołu, w bok.

Zofia Kurzowa (1993: 369) rejestruje leksem katać się w znaczeniu ‘jeździć dla
przyjemności, np. na sankach, nartach, rowerze’; K. Geben (2003: 107–108) notuje
katać się w znaczeniu ‘jeździć czymś, na czymś’. Katać to kresowizm pochodzący
z języków wschodniosłowiańskich, por. błr., ukr. i ros. катать.
kłuć (pol. ‘robić’) [zastrzyki]; f = 1:
[...] mama [...] musiała kłuć jej zastrzyki, bo chorowała na chorobę cukrową.

Wyraz notuje Z. Kurzowa (1993: 371) w znaczeniu ‘łupać, rąbać’, zaś K. Geben
(2003: 111) − ‘zabijać, zarzynać [prosiaka]’. Mamy tu do czynienia z zapożyczeniem
semantycznym z języka rosyjskiego, por. колоть, czyli ‘делать уколы’ (СРЯ).
magazyn (pol. ‘sklep’); f = 1:
[...] dziadunia mój w magazynie po pięćset zarabia, raniej po tysiąc zarabiał.

Wyraz notują Zofia Kurzowa (1993: 469) i Halina Karaś (2001: 213). W słownikach nie ma on podanego znaczenia. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego,
por. магазин.
możno (pol. ‘można’); f = 4:
[...] że możno gdzie dalej wyjechać, a jak malutki, mama nie pozwala.

Słowo notuje B. Dwilewicz (1997: 118). W SWil są dwa hasła: możno w znaczeniu „nie ma przeszkody” oraz można: „nie ma przeszkody, wolno, pozwolono”.
Leksem możno, znany mi z autopsji, jest używany na całej Wileńszczyźnie. Prawdopodobnie jest to hiperpoprawna forma wywołana dążnością do uniknięcia akania.
Por. ros. можно (wymawiamy: можнa) i błr. можнa, nie możemy zatem formy
wileńskiej możno tłumaczyć wpływem języka rosyjskiego czy białoruskiego.
multfilm (pol. ‘kreskówka’); f = 1:
[...] możesz pobawić się, popatrzeć multfilmy, pobiegać na ulicy, jak inne dzieci

W opracowaniach brakuje poświadczeń. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. мультфильм (мультипликационный фильм).
musi (pol. ‘chyba’, ‘prawdopodobnie’, ‘zapewne’); f = 1:
[...] mnie bardzo dobrze dzieckiem być, bo nie trzeba do wojska iść, a tam nie dają jeść musi.
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Słowo notują Z. Kurzowa (1993: 391) i B. Dwilewicz (1997: 103). W SJPD hasło
musi jest odnotowane z kwalifikatorem daw. (może reg.). Leksem musi jest rozpowszechniony w polszczyźnie litewskiej i znany mi z autopsji. Pochodzi z języka
białoruskiego, por. муciць ‘być może, prawdopodobnie, zapewne’.
nabić (pol. ‘pobić’, ‘zbić’); f = 1:
[...] jeśli kto mnie nabił, to mama zawsze szkoduje.

Jest to poświadczenie prefiksacji czasowników innej niż obowiązująca w normie
ogólnopolskiej. Ilustracja charakterystycznej dla polszczyzny północnokresowej
tendencji słowotwórczej (por. Dubicka 1986: 78; Dwilewicz 1997: 73–75; Zielińska
2002: 114).
nadojeść (pol. ‘sprzykrzyć się’, ‘znudzić się’, ‘uprzykrzyć się’; ‘dać się we znaki’); f = 2:
1. [...] bardzo chcę dorosłą być, bo, yyy, już małą być troszeczkę nadojadło.
2. [...] [babcia] mówi: do szkoły chyba tobie nadojadło [chodzić], nie idź jutro.

Czasownik notują: A. Nagórko (1992: 140) – jako wpływ języka rosyjskiego,
zaś Z. Kurzowa (1993: 392), J. Mędelska (1993: 190), B. Dwilewicz (1997: 118)
oraz K. Geben (2003: 102) – jako kresowizm pochodzenia rosyjskiego. W SWil
brak, w SJPD występuje z kwalifikatorem reg. wsch., czyli jako wyraz regionalny,
wschodni, i oznacza ‘dokuczyć, dogryźć, dojeść; zbrzydnąć, obrzydnąć’. Najnowsze
słowniki nie odnotowują już tego wyrazu. Por. ros. надоесть.
nakarać (pol. ‘ukarać’); f = 1:
[...] nasza pani [...] gdy cokolwiek zapominamy, to nakara odpowiednią karą.

Występuje tu odmienna prefiksacja czasowników niż w normie ogólnopolskiej.
W SWil wyraz określany jako przestarzały, oznacza „używając kary przywieść do
poprawy, upamiętać, ukorzyć, upokorzyć”.
naprawdziwy (pol. ‘prawdziwy’); f = 3:
1. [...] na przykład, on tobie pomoże, to on będzie naprawdziwy przyjaciel.
2. [...] jeżeli, na przykład, jest w szkole kolega, to wtedy on jest naprawdziwy przyjaciel.

W opracowaniach brakuje poświadczeń, por. ros. настоящий.
obzywać/obzywać się (pol. ‘wyzywać’/‘wyzywać się’, ‘przezywać’/‘przezywać
się’); f = 3:
[...] przyjaciel to jest ten, który nie obzywa się.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. Wyraz jest mi znany z autopsji. Jest to
kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. обзывать.
piktowaty (pol. ‘[nieco] zły’); f = 1:
[...] nasza pani jest dobra, ale trochę piktowata kiedy niekiedy [...] i nakrzyczy.

Leksem pochodzi od wyrazu litewskiego piktas ‘zły’. Formacja przymiotnikowa
z sufiksem -owaty, który służy w polszczyźnie litewskiej (wileńskiej) do tworzenia
przymiotników o niepełnym zakresie intensywności, a zatem piktowaty to ‘zły, ale
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nie za bardzo’. W języku polskim sufiks -owaty sygnalizuje podobieństwo między
dwoma przedmiotami: desygnatem określanego rzeczownika i desygnatem podstawy. Nie są to właściwie przymiotniki ściśle relacyjne, mają strukturę ‘taki jak’.
podróżna [książka] (pol. ‘podróżnicza’); f = 1:
[...] lubię czytać książki przygodne [...] czy przyrodnicze, podróżne.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. W słownikach nie ma tego znaczenia,
a zatem można by przymiotnik odrzeczownikowy podróżny uznać za neologizm
dziecięcy.
podzwonić (pol. ‘zadzwonić’, ‘zatelefonować’); f = 1:
[...] przyjaciel [...] kiedy podzwoni do mnie i mówi, wyjdziesz, ja mówię nie wyjdę, on zrozumie.

Jest to następny przykład stosowania odmiennej dystrybucji prefiksów czasownikowych. Wyraz notuje Anna Zielińska (2002: 115). Por. też ros. позвонить.
połaskać (pol. ‘pogłaskać’); f = 1:
[...] przyjacielem jest pies, zawsze z psem można... połaskać go, pobawić się.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. поласкать.
popadać się (pol. ‘trafiać się’); f = 1:
[...] zawsze dla mnie takie przyjemne lekarze popadają się, przyjemnie tak schodzić.

Zofia Kurzowa (1993: 410) i Jolanta Mędelska (1993: 248) notują wyraz popaść
(się) w znaczeniu ‘wpaść, trafić’. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego,
por. попадаться.
powołać (pol. ‘zaprosić’); f = 1:
[...] przyjaciel potrzebny, bo żeby kolegować z nim, bawić się [...], do siebie powołać.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. позвать ‘zaprosić’.
poznajomić się (pol. ‘zapoznać się’, ‘zawrzeć znajomość’); f = 2:
[...] [na podwórku] można porozmawiać z koleżanką, poznajomić się można.

Czasownik notują H. Karaś (2001: 210–211) i A. Zielińska (2002: 121). Wyraz
ten w SWil objaśniono jako „zabierać, zabrać znajomość”. Leksem zabierać/zabrać
oznacza tu „zaznajamiać się z kim, zaprzyjaźniać się” (por. SWil, szóste z siedmiu
znaczeń). Por. ros. познакомиться, a także lit. susipažinti.
przewierzyć (pol. ‘sprawdzić’, ‘zbadać’); f = 1:
[...] kiedy ja tam przyszłam, mnie dentysta przewierzył zęby i wszystko.

Wyraz notuje A. Zielińska (2002: 124) jako regionalizm północnokresowy oraz
K. Geben (2003: 143) jako kalkę strukturalną z języka rosyjskiego, por. проверить.
przygodna [książka] (pol. ‘przygodowa’); f = 1:
[...] lubię czytać książki przygodne, o przyrodzie też lubię, o różnych zwierzątkach.

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 290

2010-01-05 15:38:43

Słownictwo regionalne w języku mówionym dzieci wileńskich

291

W opracowaniach brakuje poświadczeń. W SWil (s. 1288) podano pięć znaczeń
tego wyrazu, a jako ostatnie: „pełen przygód, wydarzeń”, i właśnie w takim znaczeniu poświadczone jest wystąpienie w języku mówionym dziewięciolatka.
przyjacielka (pol. ‘przyjaciółka’); f = 1:
[...] przyjacielka jest Marta, bo ona zawsze [...] taka koleżanka dobra.

Jest to neologizm dziecięcy utworzony za pomocą sufiksu -ka od rzeczownika
przyjaciel.
przywyknąć [z kimś] (pol. ‘przyzwyczaić się’, ‘przywyknąć [do kogoś]’); f = 1:
[...] Ja myślę, że [...] bardzo dobra nauczycielka, ja już przywykłem z tą panią i mnie podoba
się z nią być.

Wyraz notuje A. Zielińska (2002: 122). W SWil opisano przywyknąć jako słowo
czynne oznaczające „nawykanie, przyzwyczajanie się, wkładać się”. Jest to kalka
semantyczna z języka rosyjskiego, por. привыкнуть.
rozebrać się (pol. ‘zorientować się’, ‘uświadomić sobie’); f = 1:
[...] a moja siostra stryjeczna, to mamie nie powie, trzeba samym rozebrać się.

Zofia Kurzowa (1993: 422) notuje wyraz rozbierać jako ‘rozważać, roztrząsać,
analizować’. Rozebrać się to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. ros.
разобраться.
rozjaśniać (pol. ‘wyjaśniać’); f = 1:
[...] było bardzo dużo wypadków w naszej klasie i my zawsze chodziliśmy rozjaśniać sprawę.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. W SWil rozjaśniać w drugim znaczeniu:
„objaśniać, robić jasnym, widocznym”. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. разъяснять.
rozpustować (pol. ‘rozrabiać’, ‘dokazywać’); f = 1:
[...] pani Beata, to gdy nas do stołówki prowadzi, to gdy dzieci rozpustują, ona może postawić
ich do kąta w klasie i nakrzyczeć [...].

W opracowaniach brakuje poświadczeń. SWil podaje rozpustować z kwalifikatorem mało uż. (mało używane) jako „oddawać się rozpuście”. W tymże słowniku
rozpusta (jako daw., czyli dawniej lub wyraz dawniejszy) to „nadużycie wolności,
swawola”. Wyraz w tym znaczeniu jest mi znany z autopsji.
ruchać (pol. ‘ruszać’); f = 1:
[...] jak pierwszy raz idą pierwszoklasiści przed szkołą, eee, bałam się, że tam będą w zębach
ruchać wszystko, moje zęby [...].

Wyraz notuje Z. Kurzowa (1993: 423–424) jako archaizm leksykalny, a także
B. Dwilewicz (1997: 121) i H. Karaś (2001: 129). W SWil podano hasło ruchać
z kwalifikatorem prze., czyli jako wyraz przestarzały, z odsyłaczem do ruszać;
w ósmym z dziewięciu znaczeń znajdujemy objaśnienie „dotykać czego, naruszać
co”. W SJPD to znaczenie zakwalifikowano jako dawne.
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schodzić (pol. ‘pójść’; ‘udać się dokądś’); f = 5:
1. [...] można z nim pobawić się, schodzić na podwórko.
2. [...] z dziadkiem można po grzyby schodzić, na ryby.

Słowo notują: Z. Kurzowa (1993: 426), J. Mędelska (1993: 196), B. Dwilewicz
(1997: 107) i K. Geben (2003: 104) – jako kresowizm powstały pod wpływem języka rosyjskiego. Leksem schodzić w znaczeniu ‘pójść, udać się dokądś’ jest charakterystyczny, jak się zdaje, dla większości mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny.
W słownikach brakuje tego znaczenia, por. ros. сходить.
smutnowacie (pol. ‘smutno’, ‘smutnawo’); f = 1:
[...] nie możesz pobiegać, jest smutnowacie trochę.

Formacja przysłówkowa utworzona od przymiotnika smutny za pomocą sufiksu
-owacie. Por. ros. sufiks -овато, -овате (np. плоховато, грустновато). Formanty
-овато, -овате są wykładnikiem mniejszej intensywności cechy.
spotrzebić się (pol. ‘okazać się potrzebnym, jeśli zajdzie potrzeba’; tu w znaczeniu: ‘jeśli potrzebne będą pieniądze na bułeczkę’); f = 1:
[...] Paweł cały czas, jeżeli coś się stanie, pożyczy, jeżeli spotrzebi się na bułeczkę, to da, fajnie
mieć bardzo kolegów.

Wyraz notuje B. Dwilewicz (1997: 122) w znaczeniu ‘przydać się’. Jest to wyraz
pochodzenia białoruskiego, por. спатрэбіцца.
szkodować (pol. ‘żałować’); f = 1:
[...] jeśli kto mnie nabił, to mama zawsze szkoduje i ja będę swoją córeczkę żałować.

Użycie wyrazu szkodować w tym znaczeniu poświadczają jedynie B. Dwilewicz
(1997: 122) oraz Zofia Sawaniewska-Mochowa (2002: 179). W SWil w pierwszym
znaczeniu: „szkodę podejmować, w szkodę popadać, szkodę brać”; w SJPD jako
reg. „żałować kogo lub czego; oszczędzać co, skąpić czego”; w USJP nie podano
tego hasła. U Z. Kurzowej (1993: 436) pojawia się szkodować w znaczeniu: ‘oszczędzać, skąpić’. Por. ukr. шкодувати.
świdrować (pol. ‘borować’); f = 6:
[...] ja nie lubię być u dentysty, bo kiedy świdruje, mnie nie podoba się.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. W SWil wyraz świdrować zdefiniowano jako „świdrem wiercić, robić dziurę wiercąc świdrem, borować”. We współczesnej polszczyźnie w znaczeniu stomatologicznym używa się czasownika borować.
W USJP świdrować to „wiercić w czymś otwór za pomocą świdra”. W języku mówionym wilnian mamy więc przykład przeniesienia znaczenia z jednego zakresu
użycia (praca narzędziem wiertniczym) do drugiego (borowanie u stomatologa).
tajna (pol. ‘tajemnica’, ‘sekret’); f = 1:
[...] z prawdziwym przyjacielem można... wszystkie tajny powiedzieć... jemu sekrety.

W SWil odnotowano wyraz tajnia w znaczeniu „tajemnica, sekret”. W opracowaniach brakuje poświadczenia. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por.
тайна.
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tak prosto (pol. ‘po prostu’); f = 1:
[...] jak dorosły już bez mamy, tak prosto, jak chcesz, tam idziesz.

Kinga Geben (2003: 149) notuje prosto tak. Jest to kalka strukturalna z języka
rosyjskiego, por. просто так.
uważać (pol. ‘cenić’, ‘poważać’, ‘szanować’); f = 1:
[...] ciebie rodzice więcej kochają, że uważają cię więcej.

Czasownik notuje jedynie A. Zielińska (2002: 120) w polszczyźnie kowieńskiej.
W SWil pod hasłem uważać czytamy: „wysoko cenić, poważać”, SJPD w znaczeniu
piątym („okazywać szacunek; poważać, szanować, cenić”) określa ten wyraz jako
przestarzały, dziś gwarowy; w USJP nie ma już tego znaczenia. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. уважать.
wszystko równo (pol. ‘wszystko jedno’, ‘mimo wszystko’, ‘jednak’); f = 1:
[...] a mi się podoba, że jeżeli ty piątkę dostaniesz, a drugi dziesiątkę, to wszystko równo żeby
byli kolegami, a nie obcymi.

Wyrażenie to notują Z. Kurzowa (1993: 462) i J. Mędelska (1993: 209). Jest to
kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. всё равно.
wyhodować (pol. ‘wychować’, ‘wychowywać’, ‘pielęgnować’); f = 1:
[...] rodzicom trzeba, eee, mocno pracować, żeby, eee, nas wyhodować, żeby my rośliśmy zdrowe.

W SWil podano hasło wyhodować z kwalifikatorem scz., czyli jako słowo czynne, oznaczające „zhodować, wypielęgnować otaczając staraniem przez cały czas
od urodzenia, młodości, do wzrostu; (o dziecku) wychować; (o zwierzęciu) wykarmić”; w SJPD i USJP hasło wyhodować odniesione jest do zwierząt i roślin. W studiach nad polszczyzną litewską brakuje poświadczeń, są jedynie – jak się zdaje –
u J. Mędelskiej (1993: 200). Natomiast w większości opracowań potwierdzona jest
powszechność występowania wyrazu hodować w polszczyźnie północnokresowej
w znaczeniu ‘wyhodować, wychowywać dzieci’ (por. Kurzowa 1993: 361; Mędelska 1993: 183; Dwilewicz 1997: 116; Sawaniewska-Mochowa 2002: 160; Zielińska
2002: 118; Geben 2003: 86).
wypuskać (pol. ‘wyprawiać’; ‘wypuszczać’); f = 1:
[...] kiedy idziesz do szkoły, jak pracuje mama czy tata, to wypuska babcia lub dziadek.

Czasownik notują B. Dwilewicz (1997: 124) i A. Zielińska (2002: 125) w znaczeniu ‘wypuszczać’. Jest to regionalizm północnokresowy, por. ros. выпускать.
wzrosły (pol. ‘dorosły’); f = 1:
[...] wzrosły nie może pobiegać, jak dzieci, wesoło.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. W SWil odnotowano wzrosły: taki „który wzrósł, wyrosły” (od wyrazu wzrastać, czyli „rosnąć, powiększać się, iść w górę,
wzrostu nabierać, wyrastać” tamże). Wzrosły to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. взрослый.
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zawalić się (pol. ‘upaść’); f = 1:
[...] mam przyjaciółkę [...], na przykład ja zawaliłam się... ona mnie pomogła wstać.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. Także w słownikach nie ma takiego znaczenia. Por. ros. завалиться.
zębny (pol. ‘dentysta’); f = 1:
[...] ostatnio przeczytałem wiersz o kaczce Dziwaczce, ten wiersz jest o takiej kaczce, która
zawsze robiła wszystko inaczej, jeden raz przyszła do zębnego, poprosiła paczkę mleka.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. зубной [врач].
zjeździć (pol. ‘pojechać’); f = 3:
[...] z dziadkiem można po grzyby schodzić, na ryby, na rowerze gdziekolwiek zjeździć.

Tego znaczenia nie podano w słownikach SJPD i USJP. Notuje je jedynie J. Mędelska (1993: 257). Jest to kalka semantyczna z języka rosyjskiego, por. съездить.
złuć się (pol. ‘gniewać się’; ‘złościć się’); f = 1:
[...] ja gdy otrzymuję niską ocenę bardzo przeżywam, że mama będzie złuć się, krzyczeć.

Czasownik notują Z. Kurzowa (1993: 456), B. Dwilewicz (1997: 124) i H. Karaś
(2001: 212). Wyraz rozpowszechniony w polszczyźnie litewskiej, znany mi z autopsji. Por. błr. злавацца.
zwracać [winę] (pol. ‘zwalać [winę]’, ‘obarczać [winą]’); f = 2:
[...] przyjaciel musi być dobry, nie bić się i nie kraść nic, winę na drugiego nie zwracać.

W słownikach i opracowaniach językoznawczych brakuje tego znaczenia. Można wyraz zwracać – jak się zdaje – zakwalifikować jako osobniczy, indywidualny
neologizm dziecięcy.
żartliwy (pol. ‘żartobliwy’); f = 1:
[...] jeszcze mi się podobają takie książki, które są jakby takie trochę żartliwe, trochę kłamią.

Jest to formacja przymiotnikowa, oznaczająca relację posiadania, utworzona od
rzeczownika żart za pomocą sufiksu -liwy.
żeż (pol. ‘przecież’, ‘wszak’); f = 1:
[...] nie trzeba przejmować się, bo to żeż nie koniec świata.

W opracowaniach brakuje poświadczeń. Por. ros. же ‘ведь’.
Z tekstów mówionych dzieci wileńskich wyekscerpowano 75 wyrazów charakterystycznych dla polszczyzny litewskiej. Spośród nich w niniejszym opracowaniu
pominięto, ze względów objętościowych artykułu, wyrazy (wyrażenia): dopędzić
(‘dogonić’, ‘doścignąć’; f = 1), dopowiedzieć (pol. ‘podpowiedzieć’, ‘doradzić’;
‘wyjaśnić’, ‘objaśnić’; f = 2), grubieńki (formacja przymiotnikowa z sufiksem -eńki;
f = 1), inakszy (pol. ‘inny’, ‘odmienny’; f = 1), maszynka (pol. ‘samochodzik’; f = 1),
nieintereśnie (pol. ‘nieciekawie’; f = 1), nikiedy (pol. ‘nigdy’; f = 2), obsadka (pol.
‘długopis’; f = 1), opuskać (pol. ‘opuszczać’, ‘zostawiać’; f = 1), patrzeć/popatrzeć
(I, II, III; f = 8), popszykać (pol. ‘popsikać’; f = 1), poradować się (pol. ‘ucieszyć
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się’; f = 1), rozpuśny (pol. ‘nieposłuszny’, ‘swawolny’; f = 1), skolegować się (pol.
‘zaprzyjaźnić się’; ‘zostać kolegami’; f = 1), świder (w znaczeniu ‘wiertarka dentystyczna’; f = 1) i ulica (pol. ‘podwórko’, ‘podwórze’, ‘pole’; f = 8), wpuskać (pol.
‘wpuszczać’, ‘wprowadzać’; f = 1), wstydnie (pol. ‘wstyd’; f = 1). Materiał językowy ujawnia duży wpływ na język trzecioklasistów z Wilna języków rosyjskiego
i białoruskiego, czyli potwierdza się opinia o znacznym wpływie środowiska i uwarunkowań społecznych na język dzieci.
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Regional vocabulary in the spoken language of Wilno children
Summary
The article presents and interprets vocabulary characteristic for elementary school children in Wilno.
Vocabulary items excerpted from spoken utterances by ten-year-olds suggest many lexical differences
between between general Polish and Lithuanian Polish, the latter showing a strong Russian influence.
A large group of words are archaic which often have a different meaning in contemporary general
Polish but have preserved their original sense in the Polish of Lithuania (here, Wilno). Strongly established lexical properties in the speech of Wilno children include different verb prefixation, use of
regionalism and borrowings from Russian, Belorussian, Lithuanian, and Ukrainian. Thus, younger
schoolchildren in Lithuania simultaneously use regional dialect and standard Polish, which they mostly
learn at school.
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KRAKÓW

„POSELSKIE GADANIE” – PERSWAZYJNE WYKORZYSTANIE
ELEMENTÓW NIEOFICJALNYCH W WYPOWIEDZIACH Z MÓWNICY
SEJMOWEJ

Komunikacja w sejmie z racji zadań tego organu państwowego ma charakter zinstytucjonalizowany i zazwyczaj formalny, ponieważ w tego typu sytuacjach komunikacyjnych
[...] między nadawcą a odbiorcą obserwuje się oficjalny charakter więzi i dominację instytucjonalnego uczestnika dyskursu. Ta nierównorzędność ról komunikacyjnych związana jest
z autorytetem władzy (Kita 2002: 66).

W tego typu sytuacjach komunikacyjnych uczestnik musi się bowiem dostosować
do wymagań całej społeczności dyskursywnej, inaczej grożą mu ustalone odgórnie
sankcje. Debata sejmowa podlega więc ściśle określonym procesom językowym,
ponieważ instytucja ta stworzyła określone wzorce zachowań werbalnych. Zakładają one prymarnie myślenie teoretyczne, racjonalne, konkretny, rzeczowy i precyzyjny sposób przedstawiania faktów, wykluczając tym samym potoczność.
Komunikowanie w sejmie ma charakter ustny, czyli jest spersonalizowane. Jest
ono też bezpośrednie, jeśli chodzi o bezpośrednich uczestników aktu komunikacyjnego. W debacie sejmowej mimo bezpośredniego kontaktu między nadawcą a odbiorcą stosunkowo rzadko mamy do czynienia z wypowiedziami spontanicznymi.
Wpływają na to bowiem postanowienia regulaminowe, które nakazują ustalenie listy
mówców i tym samym wręcz wymagają przygotowania się do zabrania głosu.
Oprócz tekstów pisanych i mówionych badacze wyróżniają także teksty zapisane
i dzielą je na dwie grupy: teksty, które są graficzną rejestracją wypowiedzi mówionej, a także teksty pisane z myślą o tym, że zostaną zrealizowane w postaci ustnej
w określonym akcie komunikacji − czyli przeznaczone do wygłoszenia (Labocha
2004: 5−10). W debacie sejmowej pojawiają się więc zazwyczaj wypowiedzi zapisane w drugim przytaczanym tu znaczeniu, a więc te, które mimo iż wypowiedziane,
zostały wcześniej przygotowane. Zasadniczo cechują się one znaczną oficjalnością.
Podczas posiedzeń sejmu można jednak coraz częściej usłyszeć wypowiedzi pry-
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marnie mówione, spontaniczne, potoczne. Występują one zazwyczaj w dialogach
na sali sejmowej, niemniej coraz częściej tego typu elementy pojawiają się także
w przygotowanych wcześniej wypowiedziach z mównicy sejmowej. Służą one niejednokrotnie perswazyjnemu oddziaływaniu na odbiorcę masowego, są także odzwierciedleniem przemian obyczajowo-kulturowych, które oddziałują systematycznie na jakość prac sejmowych.
Potoczność w języku polityki
Podstawę przedstawionej tu analizy stanowi założenie, że
[...] język ogólny rozpada się na dwie główne odmiany: oficjalną i potoczną, którą interpretuję
w duchu koncepcji socjolingwistyczno-komunikacyjnej, nie zaś antropologicznej (Dunaj 1994:
26).

Elementy nieoficjalne będą więc oznaczały elementy stylu potocznego, utożsamianego z ogólnym substandardowym stylem funkcjonalnym, z którym mamy
do czynienia w nieoficjalnym, familiarnym, spontanicznym kontakcie językowym.
Jego wyznacznikami są wyrazy i wyrażenia prymarnie mówione, emocjonalnie
i wartościująco nacechowane, używane w szerokim obiegu społecznym w sytuacji
nieoficjalnej i spontanicznej (Anusiewicz, Skawiński 1996: 8). Potoczność jest tu
ściśle związana z typem sytuacji komunikacyjnej i rozumiana zwłaszcza jako słownictwo emocjonalne, w odróżnieniu od słownictwa wspólnoodmianowego, neutralnego o uniwersalnym zasięgu, obecnego w każdym wariancie polszczyzny (Buttler,
Markowski 1991: 109).
Charakterystycznym zjawiskiem ujawniającym się szczególnie po 1989 roku jest
ekspansja potocyzmów do polszczyzny oficjalnej. W ostatnim dziesięcioleciu stało
się to wręcz swoistą modą językową. Z jednej strony wynika to zapewne z reakcji
na „drętwy” urzędowy język dominujący dawniej w środkach masowego przekazu, z drugiej styl ten bardzo obrazowo i emocjonalnie określa przedstawiane przez
nadawcę treści (Ożóg 1999: 37). Zjawisko to wiąże się też wyraźnie z postmodernizmem, ponieważ to właśnie w ponowoczesnych paradygmatach myślenia nastąpiło
dowartościowanie pospolitości, która staje się swoistym „wspólnym mianownikiem”
w społeczeństwie masowym. Na poziomie języka odpowiada jej potoczność, motywowana przez ponowoczesną normę pospolitości (Ożóg 2006: 104−105). Niestety
to zjawisko ma też swoje negatywne strony, gdyż prowadzi do częściowego zacierania się granic między odmianami języka i sprzyja jego brutalizacji.
Nadużywanie elementów potocznych to jeden z najczęstszych zabiegów stosowanych w języku polityki, choć spontaniczność, w przeciwieństwie do oficjalności, nie
jest jego cechą. Występowanie kolokwializmów w sytuacji komunikacyjnej, która
nie dopuszcza nieoficjalnych elementów językowych, ma na celu przede wszystkim
perswazyjne oddziaływanie na odbiorcę zbiorowego, choć sekundarnie może pełnić
też funkcję fatyczną (Trysińska 2004: 128). Jak twierdzi bowiem Małgorzata Kita,
[...] kolokwializm w takim przypadku cechuje osłabiona wartość poznawcza, kontekst sytuacyjny nadaje mu natomiast walor argumentu w przekonywaniu odbiorcy [...]. Podobnie też
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funkcja ekspresywna kolokwializmu w sytuacji dla niego niestandardowej łączy się z funkcją
perswazyjną (Kita 1993: 38).

Językoznawcy zwracają uwagę na kilka znamiennych funkcji przywoływanej
w wypowiedziach polityków leksyki potocznej (Trysińska 2004: 130−134). Należy
do nich neutralizacja dystansu publicznego, zachowanie własnej tożsamości i budowanie własnego wizerunku publicznego, a także chęć identyfikacji z większą liczbą
odbiorców, ponieważ
[...] zastosowanie kolokwializmu w sytuacji oficjalnej [...] określa nadawcę jako „swojego człowieka”, który traktuje odbiorcę jako bliskiego partnera [...] tym samym znosi barierę między
nadawcą a odbiorcą zbiorowym, jaką stanowi każda odmiana niepotoczna (Kita 1993: 39).

Leksyka potoczna wprowadza też nacechowanie emocjonalne, ma ona bowiem
charakter wartościujący i subiektywny, a przez to odgrywa rolę środka kształtowania
opinii rozmówcy. Czasem może to być także zwiększenie dystansu, obrażanie rozmówcy za pomocą słów potocznych lub ukazanie ironicznego stosunku nadawcy do
opisywanych zdarzeń, osób, postaw, ponieważ
[...] mamy tu do czynienia ze zderzeniem stylów, które prowadzi do ośmieszenia/zlekceważenia przeciwnika politycznego, a tym samym pomniejszenia jego wartości i wzmocnienia własnej (Habrajska 1994: 58).

W przemówieniach sejmowych pojawiają się elementy potoczne, które mają
zwykle na celu perswazyjne oddziaływanie na odbiorcę, zarówno tego bezpośredniego, jak i medialnego. Nawet jeśli debata nie jest transmitowana na żywo, wypowiedzi mocne, nacechowane potocznością i emocjami są nagłaśniane przez media
(Bralczyk 1999: 203). Pojawia się jednak problem celowości tego typu działań, nie
bez znaczenia jest tu bowiem dające się obserwować ostatnio obniżenie poziomu
wykształcenia parlamentarzystów, o czym świadczy fakt, że autorami wielu tego
typu sejmowych wypowiedzi byli posłowie Samoobrony, często niemający średniego wykształcenia (Krzanowska 2005: 305). Należy więc zadać pytanie, na ile
wprowadzanie potocznych elementów jest celowym działaniem, a na ile wynika
z ograniczonego kodu językowego i nieumiejętności komunikacji w sytuacji wysoce oficjalnej, zwłaszcza w chwilach emocji czy zdenerwowania, przy częstym braku
doświadczenia parlamentarnego. Gdy dotyczy to osób niewyrobionych kulturalnie,
słabo wykształconych, nieumiejących dostosować się do reguł danej sytuacji komunikacyjnej i opanować własnych emocji (Lubaś, Urbańczyk 1990: 9), niejednoznaczne staje się określenie funkcji kolokwializmu.
Jednak, nawet jeśli tego typu słownictwo uznamy za przejaw niekompetencji
komunikacyjnej, staje się ono często cechą szczególną danego polityka lub partii,
a przez to perswazyjnie wyróżniającą. Dla zbadania perswazji w tym typie społecznej komunikacji najciekawsze będą przykłady świadomego i celowego wprowadzania elementów nieoficjalnych. Posłowie zazwyczaj zdają sobie bowiem sprawę, że
łamią w ten sposób zasady konstytuujące prace sejmu, ale nie rezygnują z ich użycia,
ponieważ te działania są nacechowane perswazyjnie. Szczególnie znaczące okazują
się służące temu różnorodne strategie. Dlatego w poniższych wypowiedziach uwa-
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ga zostanie zwrócona na opis różnych mechanizmów, przez które posłowie próbują
wprowadzić do swoich wypowiedzi elementy nieoficjalne, tym samym łagodząc ich
wydźwięk i usprawiedliwiając ich użycie.
Strategia szczególnych okoliczności
Niejednokrotnie posłowie, używając słów potocznych, posługują się strategią szczególnych okoliczności (Barańczak 1975: 49). Sam temat usprawiedliwia bowiem
w ich mniemaniu pojawienie się elementów nieoficjalnych. Posłowie przepraszają za
formuły tego typu, nie rezygnują oni z nich jednak, ponieważ obecność potocyzmów
jest nacechowana perswazyjnie. Leksemy potoczne służą jako środki wzmocnienia
siły oddziaływania komentarzy dotyczących rzeczywistości pozaparlamentarnej lub
sytuacji na sali sejmowej. Potwierdza to poniższa wypowiedź:
Od razu odpowiem panu posłowi, który też powiedział o definicji pornografii. Pr z e pr as z am,
muszę teraz n ie s te ty u cie c s ię d o jęz y ka u ż y w ane go w pr akty c e. Otóż jest wersja
lekka i twarda. Jest takie pojęcie: s tr uga ć głupka. W mocnej wersji mówi się, że ktoś
r ż n ie głu p a. To się może zdarzyć na ulicy i w życiu; źle, jeżeli to dotyka ludzi z fasonem,
będących bardzo wysoko (T. Cymański, V, 24, 1, 4)1.

Poseł, by podkreślić bagatelizowanie przez innych zagadnienia rozważanego na
posiedzeniu sejmu, celowo posługuje się potocznymi, bardzo mocno nacechowanymi w sytuacji oficjalnej określeniami strugać głupka (SWJP) i rżnąć głupa, choć
drugie z nich pojawia się w wypowiedziach politycznych stosunkowo często jako
cytat z wypowiedzi Janusza Kowin-Mikkego i zyskało już nawet status inwektywy
politycznej2.
Natomiast emocjonalny charakter cytowanej niżej wypowiedzi został uzyskany
przez użycie leksemów potocznych, nieprzystających do sytuacji oficjalnej. Leksemy te powodują przekroczenie tabu społeczno-obyczajowego, motywowanego
poczuciem przyzwoitości, skromności, wstydu (Widłak 1964: 93), na straży którego stoi cenzura obyczajowa. Społecznej tabuizacji podlegają między innymi tematy związane z niektórymi częściami ciała i fizjologią. Leksem tyłek to dosadny,
potoczny wyraz (SWJP) nazywający desygnat podlegający tabuizacji, który choć
w stosunku do bardziej wulgarnych określeń jest eufemizmem, to jest niedopuszczalny w oficjalnej sytuacji komunikacyjnej, z czego zdaje sobie sprawę mówiący
poseł. Dzięki temu jednak wypowiedź ta w dosadny sposób wyraża niezadowolenie
z różnych aspektów rzeczywistości społecznej i zwraca na siebie uwagę:
1

2

W nawiasie podane zostaje nazwisko autora wypowiedzi, cyfra rzymska oznacza numer kadencji,
cyfry arabskie oznaczają kolejno: numer posiedzenia, dzień posiedzenia i numer porządku dziennego.
Określenie rząd rżnie głupa zostało wypowiedziane przez Janusza Korwin-Mikkego podczas I kadencji Sejmu. Poseł, by nazwać zachowanie rządu, odwołał się do potocznego zwrotu, oznaczającego udawanie, że się nie wie, o co chodzi; udawanie głupiego (SWJP). Rzecz była na tyle niecodzienna, że została nagłośniona przez media, a przez to powiedzenie stało się bardzo popularne. Hasło to
znajduje się w Słowniku inwektyw politycznych (Kamińska-Szmaj 2001: 226).
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Dzisiaj kształcimy młodzież, i dobrze, tylko gdzie ona znajduje pracę za granicą? Jedzie się
z tytułem magistra naczynia zmywać, ulice zamiatać albo Niemkom tyłki podc ie r ać, tak
b r u ta ln ie p o wie m, z a p r z ep r o s z e nie m (A. Lepper, IV, 58, 2, 8).

Cytowanie cudzych wypowiedzi
Bardzo częstą strategią perswazyjną stosowaną przez posłów jest cytowanie słów
innych przedstawicieli życia politycznego, którzy w swoich publicznych wypowiedziach użyli określeń zaliczanych do polszczyzny potocznej. Służy to degradacji
osoby, która była autorem tego typu sformułowań. Posłowie nie naruszają tym samym zasad typowych dla sytuacji oficjalnej, ponieważ słowo potoczne pojawia się
w ich wypowiedzi na zasadzie przytoczenia. Zabieg taki jest nacechowany perswazyjnie − po pierwsze emocjonalizuje wypowiedź, po drugie, stawia w negatywnym
świetle osobę, która jest przywoływana jako autor przytaczanych słów, po trzecie
służy pozytywnej autoprezentacji nadawcy, który piętnuje tym samym tego typu zachowania. Cytat z wypowiedzi politycznego antagonisty zaczyna pełnić więc funkcję kontrargumentu w sejmowym sporze, służąc deprecjacji danej partii politycznej
lub konkretnego polityka, którego słowa są według mówiących egzemplifikacją jego
poglądów lub działań.
W wypowiedziach posłów pojawia się na przykład obraźliwe określenie spieprzaj
dziadu, wypowiedziane przez Lecha Kaczyńskiego podczas kampanii wyborczej na
prezydenta Warszawy. Zwrot ten stał się dla przeciwników politycznych nacechowaną ekspresyjnie etykietką, będącą ich zdaniem poręcznym określeniem stosunku
polityków partii PiS do swoich wyborców lub innych polityków:
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyborcom już nie na ulicy, ale próbą zmiany ordynacji
wyborczej mówią: spieprzaj dziadu, co miało miejsce w kampanii samorządowej w m.st. Warszawie (W. Łyżwińska, IV, 66, 3, 22).

W debacie sejmowej wykorzystywany jest często mechanizm cytowania za pomocą mowy zależnej, która wymaga zinterpretowania cudzych słów wprowadzonych jako zdanie podrzędne poprzedzone czasownikiem należącym do tzw. verba
dicendi. Transpozycja ta daje możliwość wprowadzenia nieuprawomocnionego
z punktu widzenia prawdziwości nacechowania emocjonalnego, którego nie miały
cytowane słowa. Parafrazowanie daje bowiem szansę kategoryzowania i porządkowania informacji, umożliwiając, po pierwsze selekcję, a po drugie hierarchizację
oraz wybór sposobu przekazu parafrazowanych treści. W ten sposób staje się ono
narzędziem kształtowania świadomości odbiorcy, ponieważ rzeczywistość zinterpretowana w ściśle określony sposób jest promowana jako prawdziwa i realna, wywołuje jednak konotacje wartościujące i aksjologizuje rzeczywistość (Nowak 2004:
137−149).
W wypowiedziach sejmowych można spotkać także przykłady mowy pozornie
zależnej, czyli swoistej kombinacji oratio recta i oratio obliqua, co wnosi dwuznaczność ze względu na sposób wprowadzenia cudzych słów oraz z punktu widzenia identyfikacji osoby mówiącej (Mayenowa 2000: 293). Możemy odnaleźć
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bowiem przykłady pozorowania przytoczenia na mowę niezależną, podczas gdy
słowa rzekomo cytowane stają się arbitralną i tendencyjną interpretacją poglądów
nadawcy. W poniższej wypowiedzi poseł przywołuje wypowiedź posłanki, w której
rzekomo został nazwany chamem, i sugeruje, że jest to cytat. Nie znajduje to jednak
potwierdzenia w stenogramach sejmowych. Poseł stosuje tu więc perswazyjno-manipulacyjną parafrazę czyichś słów, która degraduje ich autora. Jest to połączone jest
z pozytywną autoprezentacją swojej partii jako tej, która będzie walczyć o dobro
Polski:
Ten Lepper, ten ch a m, nie zna innego języka, do szkoły go wysłać, mówi pani posłanka Sierakowska. Do szkoły, edukować ich Samoobronę. Tak, pani poseł, będziemy edukować was, jak
walczyć o majątek narodowy. Rozliczymy was z tego, co zrobiliście (A. Lepper, IV, 12, 2, 4).

Stylizacja na język młodzieży
Posłowie w swoich wypowiedziach używają także słów potocznych, typowych dla
języka młodzieży, których cechą charakterystyczną, poza nieustanną modyfikacją,
jest ekspresja i silna emocjonalność (Frejman 2000: 113, 118). Użycie takich określeń sprawia, że nadawca kreuje się na osobę nowoczesną, znającą młodzieżowy
slang, tym samym skutecznie degradując działania opisanych osób lub zwiększając
perswazyjną siłę opisywanych zdarzeń. Potwierdza to następująca wypowiedź:
W związku z tym skłonny jestem myśleć i mój klub to podziela, że nie chodzi w tej sprawie o wypowiedzenie się co do kompetencji, zasadności działań pana ministra Zbigniewa Kaniewskiego,
tylko chodzi po prostu o z a d y mę, bo tak mógłbym to po s tude nc ku naz w a ć. [...] żeby ci
z a d y mia r z e ten czas wykorzystali może na rozmowy z antyglobalistami (R. Jagieliński, IV,
74, 1, 3).

Natomiast w poniższej wypowiedzi poseł odwołuje się celowo do języka młodzieży, by w ten sposób zdyskredytować ministra edukacji. Na samym początku
przywołuje on autentyczne hasła uczniów dotyczące ówczesnego ministra edukacji,
kończąc swą wypowiedź parafrazą jednego z nich. W ten sposób wyraża on dezaprobatę wobec działań Romana Giertycha i solidaryzuje się z przywołaną grupą
społeczną i jej poglądami:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Giertych musi odejść! G ie r ty c h to obc iac h! Wolę emigrację niż Giertycha edukację! Giertych kręci, Giertych knuje, u nas Giertych dostał dwóję!
Źle, gorzej, Giertych! To hasła, panie ministrze, z transparentów, które nosi młodzież, demonstrując właśnie przeciwko panu. (Oklaski) [...] Już kończę. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!
Roman Giertych to o b c ia ch. Minister edukacji to p o d w ó j n y o b c i a c h. Wicepremier to
katastrofa (A. Ostrowski, V, 24, 3, 26).

W języku posłów uwidacznia się także od czasu do czasu tendencja do używania
angielskich zwrotów. Ich obecność pokazuje bowiem, że ten najbardziej ekspansywny współcześnie język, którego wpływ zaznacza się przede wszystkim w języku
pokolenia średniego i młodego (Dunaj, Przybylska, Sikora 1999: 241−242), funkcjonuje też w mniejszym lub większym stopniu w świadomości parlamentarzystów,
w chwili emocji używających angielskich wyrażeń jako elementów kodu potoczne-
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go i młodzieżowego. Zapożyczenia angielskie po pierwsze są modne, po drugie niosą większe nacechowanie emocjonalne, a służąc często ekonomii językowej, mogą
służyć także pozytywnej autoprezentacji siebie jako osoby nowoczesnej, nieszablonowej, nieschematycznej. Potwierdzają to poniższe wypowiedzi. W drugiej z nich
użycie angielskiego leksemu zwiększa, jak się wydaje, jej ironiczny wydźwięk
w stosunku do przywołanego posła, rezultat ten nie zostałby osiągnięty, gdyby zamiast anglicyzmu poseł użył polskiego odpowiednika:
Decyzją resortu, pana ministra Hellera, poprawiamy istniejące prawo − okey, to była kwestia
wyboru, my się do tego dostosowaliśmy (T. Jarmuziewicz, IV, 44, 2, 15).
Myślę, że pan poseł Piecha byłby cały happy, słysząc, że to służba cywilna i urząd centralny
kierują pytanie (W. Szkop, IV, 103, 3, 26).

Badacze zwracają też uwagę na coraz częstsze pojawianie się określeń angielskich w sytuacjach grzecznościowych. Mówią oni nawet o amerykanizacji etykiety,
o czym może świadczyć zapożyczone z języka angielskiego sorry, które zastępuje
każde użycie polskiego przepraszam (Marcjanik 2001: 82). Sorry, według badaczy,
jest łatwiejsze do wymówienia niż przepraszam, które zakłada postawę pokory,
przyznania się do winy. Takich konotacji nie ma angielski wyraz. Jego popularność
łączy się po pierwsze z modą na tzw. luz, po drugie zaś z obserwowalnym przesunięciem w modelu grzeczności językowej od wyrażania życzliwości do drugiej
osoby ku skupieniu się na sobie (Ożóg 2005: 14). Ten zwrot pojawia się też czasem
w wypowiedziach poselskich, w których może być również środkiem zdyskredytowania działań opozycji. Uwidacznia to poniższa wypowiedź, będąca wyraźną krytyką działań rządu:
Panie ministrze, troszkę panu dzisiaj współczuję, bo pan jest dobrym rolnikiem, był pan przez
parę ładnych lat szefem Krajowej Izby Rolniczej, ma pan duże doświadczenie rolnicze, a dzisiaj
pan musiał prezentować dokument, nie, s or r y, pan go nam nie prezentował, bo nie było co
prezentować, który był zwykłym gniotem (J. Bury, V, 44, 22, 13).

Odwołania literackie
Posłowie w celu wzmocnienia perswazyjności wypowiedzi sięgają też czasem do
literatury, która stanowi dla nich źródło analogii do aktualnych wydarzeń. Z jednej
strony tego typu porównania służą pozytywnej autoprezentacji posła, który pokazuje własną wiedzę, zwracając tym samym uwagę słuchaczy niecodziennym porównaniem i koncentrując ją na porównywanych treściach. Z drugiej przywołanie
fragmentu utworu literackiego może służyć zwiększeniu patosu wypowiedzi, jej
nacechowaniu stylistycznemu i emocjonalnemu. Bardzo często okazuje się jednak,
że staje się ono możliwością dyskredytacji politycznego przeciwnika (Fras 2005:
194).
Zdarza się bowiem, że cytat literacki pojawia się jako uzasadnienie ataku na postępujących niewłaściwie polityków opozycji. Przykładowo w poniższej wypowiedzi poseł kreuje się na wypełniającego wolę wieszcza narodu, jednego z większych
poetów, który nakazał nazywać po imieniu niegodziwe postępowanie:
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Proszę Państwa! K ied y k toś ś w in ią, ś w inią naz w a ć go tr z e ba. K ie dy c y mbałe m,
cy mb ałe m n a z wa ć tr z e b a. To nie ja taki mądry jestem i nie ja to wymyśliłem. Wieszcz
narodu polskiego, którego Ojciec Święty uznał za jednego z większych poetów, to powiedział
Cyprian Kamil Norwid. (Oklaski) I tak będziemy nazywać po imieniu c y mbałów, z łodz ie i,
wszystkich innych, którzy doprowadzają kraj do ruiny, tych, którzy doprowadzają do tego,
że emeryt na leki nie ma, że rencista na czynsz nie ma, że nasza młodzież nie ma żadnej wizji
przyszłości [...] będziemy tak nazywać (A. Lepper, IV, 12, 2, 4).

Poseł rozumie Norwidowski postulat bardzo dosłownie, nie stroniąc od potocznych, często obraźliwych inwektyw. Przywołany fragment staje się więc w intencji
mówiącego usprawiedliwieniem jego budzących wiele kontrowersji wśród opinii
publicznej wypowiedzi sejmowych. Agresja językowa zostaje tu wytłumaczona
wyższym celem, nadaje się jej rangę wysoce moralnego działania, popartego autorytetem dwóch wielkich Polaków − C. K. Norwida i papieża Jana Pawła II. Zwraca tu
uwagę próba budowania przez posła wizerunku osoby walczącej o prawdę i o godne
życie dla najbiedniejszych przeciw tym, którzy doprowadzają kraj do ruiny.
W poniższej wypowiedzi dokonano natomiast ciekawego zabiegu uaktualnienia
znanego tytułu literackiego, autorka stwierdziła bowiem, że w IV Rzeczypospolitej
zamiast Kordiana i chama mamy chama i warchoła. Zastanawiające jest jednak, jak
w kontekście tej wypowiedzi można interpretować określenie cham. Z jednej strony
będzie to zgodne z wersją literacką rozumienie tego określenia jako człowieka z niższej klasy społecznej, głównie chłopa, z drugiej może ono także oznaczać człowieka
niekulturalnego, ordynarnego, grubiańskiego. Drugie znaczenie, choć kwalifikowane w słowniku jako obelżywe lub pogardliwe (SWJP), wydaje się przeważać we
współczesnej polszczyźnie, co u masowego odbiorcy może spowodować mimowolne skojarzenia z obelżywym znaczeniem leksemu CHAM, zwłaszcza przy wyraźnym
obniżeniu się kompetencji oraz wykształcenia literackiego masowego odbiorcy.
Dlatego też nawiązanie do tytułu powieści Leona Kruczkowskiego można odczytać
jako inwektywę pod adresem polityków, zwłaszcza że autorka w całej wypowiedzi
wyraźnie łączy patos z potocznością:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W II RP był Kordian i cham, w IV Kordiana zastąpił warchoł.
Teraz w koalicji czekają na swojego Kruczkowskiego, żeby ich opisał [...] (J. Senyszyn, V, 26,
4, 13−14).

W dyskursie sejmowym pojawiają się także cytaty z literatury dziecięcej. Ich
obecność można porównać do używania słownictwa potocznego w kontaktach oficjalnych, służą bowiem „urozmaiceniu wypowiedzi i zmniejszeniu dystansu między
nadawcą i odbiorcą, mogą nawet wywołać efekt humorystyczny” (Trysińska 2004:
162). Są one też odwołaniem do powszechnie znanych treści, których konotacja jest
wyraźna i jednoznaczna. W poniższym przykładzie cytat z wiersza Marii Konopnickiej jest ironicznym komentarzem do zachowania krytykowanej partii. Zestawienie
postawy PIS-u ze Stefkiem Burczymuchą ośmiesza i degraduje jej przedstawicieli,
jest również nieoczekiwane, co stanowi perswazyjną siłę tego zabiegu:
Tę postawę, jaką zaprezentował tutaj pan poseł Kaczyński, skwituję słowami poety: bo w ięks z e g o n ie ma s z z u ch a n i ż n a s z Ste fe k B ur c z y muc ha. To takie bohaterstwo w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości miało tu miejsce. Państwo sami rozsądźcie, kto ma rację
(J. Lisak, IV, 35, 1, 1).
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Podsumowanie
Opisane wyżej strategie celowego wprowadzania słownictwa potocznego obniżają
oficjalny charakter dyskursu sejmowego. Wprowadzenie elementu nieoficjalnego
zwiększa jednak perswazyjność i emocjonalność wypowiedzi i służy niejednokrotnie pozytywnej prezentacji mówiącego lub deprecjacji przeciwnej opcji politycznej.
Słowa potoczne zwracają bowiem uwagę, dlatego pojawiają się stosunkowo często
w dyskursie sejmowym. Wynika to również z przemian kulturowych i z dostosowania się języka polityki do masowych gustów, ponieważ w medialnym, konsumpcyjnym świecie zwraca uwagę to, co szokuje i prowokuje. W języku polityki widać
coraz wyraźniejszy wpływ postmodernistycznych czynników kulturowych. Stosunkowo często politycy sięgają do nieoficjalnego rejestru polszczyzny, obniżając tym
samym jakość politycznej debaty. Starają się mówić językiem jak najbardziej zrozumiałym i ciekawym dla masowego odbiorcy, zwłaszcza że niejednokrotnie agresywność wypowiedzi politycznej jest atrakcyjna dla masowego widza i dla mediów.
Interesujące są natomiast sposoby wprowadzenia elementów potocznych do wypowiedzi parlamentarnych. Posłowie wykorzystują tu często strategię szczególnych
okoliczności, a także wprowadzają element potoczny za pomocą cytatów z literatury
lub przez przywołanie wypowiedzi innych polityków. Czasem też bardziej lub mniej
świadomie stylizują swoją wypowiedź na język młodzieży.
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“Parliamentary talk” – The persuasive use of unofficial wording in
parliamentary speeches
Summary
The work of the Polish Sejm (Parliament) is a complex process of creating texts which are a strictly
defined legislative action largely affecting the lives of citizens and the functioning of the state. Strict
regulations have caused a peculiar communicative situation. Sejm communications are necessarily formal as prescribed by legal regulations. Any speeches made in parliamentary debate should be formal;
they are often written to be delivered in speech. Not infrequently, however, Sejm debates include utterances containing informal, colloquial wording. The article focuses on persuasion-oriented, informal
elements and the various ways in which they are introduced in the legislative debate. Described here are
special strategies introducing colloquial vocabulary as quotes from literature of from other politicians,
or styled as teenage language.
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SYTUACJA KOMUNIKACYJNA WPISANA W GATUNEK MOWY A JEGO
INWARIANTY TEKSTOWE (NA PRZYKŁADZIE WYKŁADÓW Z HISTORII)
Ostatniej ćwierci XX wieku językoznawstwo zawdzięcza rozwój dwóch niezwykle
ważnych i wpływowych gałęzi badań, a mianowicie języka mówionego oraz genologii lingwistycznej. Ich wzajemne warunkowanie się jest z dzisiejszej perspektywy
bezsprzeczne. Bez inspiracji myślą Michaiła Bachtina (1986: 348–349) o badaniu
typów wypowiedzi związanych z każdą dziedziną ludzkiej egzystencji, a nie tylko z działalnością artystyczną, nie byłoby zainteresowania polszczyzną mówioną
w całej jej różnorodności. Bez szczegółowych badań na temat kształtu językowego tekstów oralnych, oznaczających wyodrębnienie i opis zmiennych sytuacyjnych
aktu mowy (Pisarkowa 1978: 8–10), genologia nie otrzymałaby natomiast kryteriów
warsztatowych umożliwiających typologię i hierarchizację wypowiedzi ludzkich.
Najbardziej rozpowszechnione spośród klasyfikacji gatunkowych w lingwistyce mają pochodzenie strukturalistyczne. Jedną z ich charakterystycznych cech jest
wpisanie badanych typów zachowań mownych w siatkę opozycji binarnych. Owe
przeciwstawienia wyznaczają z jednej strony zmienne sytuacyjne, jak na przykład
liczbę lub rangę partnerów komunikacji, a z drugiej strony skonwencjonalizowane
właściwości językowe danego aktu mowy. Na temat braków tego rodzaju typologii
napisano już bardzo wiele, zarzucając im przypadkowość doboru cech (Grzmil-Tylutki 2007: 48–51) oraz niczym nieuzasadniony aprioryzm, mogący skutkować postawą skrajnie dedukcyjną przy analizie konkretnego materiału językowego.
Ujęciom tradycyjnym przeciwstawia się współcześnie kognitywne charakterystyki gatunków mowy. Mocną stroną tego typu opisów jest koncentracja na badanym
materiale w całej jego złożoności i zróżnicowaniu. Analizą są obejmowane konkretne teksty, zaś w ich obrębie jest oceniana wzorcowość, zwana też prototypowością
(Witosz 2006: 116) lub kanonicznością (Wojtak 2004: 18–19) w stosunku do wyjściowego modelu gatunkowego. Co warto podkreślić, matryca ta ma swoje źródło
w omówionych wyżej klasyfikacjach strukturalnych lub bliżej niesprecyzowanej
intuicji użytkownika języka. Kognitywne podejście genologiczne implikuje więc
indukcjonizm i celowe unikanie tworzenia szerokich typologii wypowiedzeń, jako
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niemieszczących się w założonym modelu badawczym ze względu na zbyt dużą
ilość możliwych kryteriów porównania.
Dlatego w niniejszym artykule jako cel postawiono próbę odnalezienia rozwiązania kompromisowego, to jest analizy gatunkowej, której podstawą będą realnie
występujące w konkretnych tekstach właściwości, zaś punktem dojścia ich ujęcie
umożliwiające nowoczesną charakterystykę i włączenie do klasyfikacji genologicznych.
Obiektem badania jest typ wypowiedzi mówionej niemający ani jednej całościowej czy aspirującej do rangi monografii charakterystyki naukowej1, zaś, co niezwykle symptomatyczne, obecny we wszystkich typologiach gatunków naukowych.
Chodzi mianowicie o wykład akademicki.
Podstawę rozważań materiałowych stanowić będą nagrane w latach 2006–2008,
a następnie przepisane teksty autentycznych wykładów wygłoszonych w Instytucie
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematyka zarejestrowanych zajęć musiała koncentrować się wokół dziejów Polski i dziejów powszechnych, a nie wokół
rozważań teoretyczno- czy metodologiczno-historycznych (np. nauk pomocniczych
historii, historii historiografii, wstępu do badań historycznych). Nagrane wypowiedzi akademickie tematycznie obejmują dzieje różnych epok, począwszy od średniowiecza, a skończywszy na współczesności; różny jest także wiek naukowców i ich
tytuł/stopień naukowy. Ze względu na zreformowany charakter studiów wyższych
wykłady nie są adresowane do konkretnego rocznika (grupy wiekowej), lecz może
w nich uczestniczyć student w dowolnym, samodzielnie wybranym momencie edukacji. Z tych powodów korpus otrzymany w wyniku nagrań jest reprezentatywnym
zbiorem (archiwum) typu tekstu, jakim jest wykład z historii, przyjęty tu jako podstawa badań.
Jedną z podstawowych cech apriorycznie przypisywanych w literaturze wykładowi oraz umożliwiających jego rozróżnienie od innych jest monologowa forma
podawcza (Gajda 1982: tabela 3.6; Wilkoń 2002: 264–265). Analiza badanych tu
rzeczywistych wykładów wskazuje jednak na to, że sprawa jest o wiele bardziej
skomplikowana. Nawet pobieżny przegląd korpusu pozwala dostrzec różnego rodzaju struktury pytajno-dialogowe w każdym z badanych tekstów. Rodzi się więc pytanie, jak może funkcjonować swoista wariantywność, która powoduje, że w obrębie
gatunku o charakterze historycznie monologowym pojawiają się pytania oraz wstawki dialogowe. W odpowiedzi pomocny okazuje się artykuł Stefanii Skwarczyńskiej
(1975), która badała list jako specyficzny typ wypowiedzi. Badaczka w teorii tego
gatunku wskazuje szereg uwarunkowanych sytuacyjnie paradoksów, czyli przeciwstawnych cech będących równoprawnymi składowymi opisu genologicznego, jak
na przykład kreatywność i konwencjonalność, użytkowość i artystyczność, wreszcie
najbardziej interesujące nas – monologowość i dialogowość (Skwarczyńska 1975:
178–179). Jeżeli więc wariantywność (paradoksalność) istnieje także w gatunkach
innych niż wykład z historii, to należy znaleźć dla owego zjawiska adekwatną do
jego natężenia metodę zapisu w klasyfikacji form wypowiedzi.
1

Wykładowi akademickiemu poświęconych jest zaledwie kilka artykułów o charakterze przyczynkarskim (por.: Ożdżyński 1996: 155–179; Grzmil-Tylutki 2007: 147–152).
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Aby móc scharakteryzować struktury pytajno-dialogowe w wykładzie z historii
i ocenić stopień ich relewantności dla całego gatunku, należy wskazać kryteria, które pozwolą na ich ekscerpcję z korpusu. Najważniejsze z nich należy określić jako
semantyczne. Wyodrębniona na jego podstawie struktura jednoznacznie wskaże, że
wykładowca chciałby dowiedzieć się czegoś od słuchaczy-studentów. Nie będzie
natomiast ważne, czy jest to informacja, którą nadawca zdobył wcześniej. Rolę pomocniczą wobec kryterium semantycznego będzie pełniło kryterium foniczne, będące połączeniem kryteriów intonacyjnego oraz dynamicznego. Pierwsze związane
jest z podniesionym tonem głosu mówiącego przy zadawaniu pytania (tzw. antykadencja), zaś drugie z pauzą, krótką lub długą, która następuje po wygłoszeniu
przez mówiącego pytania. Trzecie z kryteriów, formalne, związane jest z obecnością
w wyodrębnionej strukturze zaimka lub partykuły pytajnej.
Wyekscerpowany na podstawie powyższych kryteriów zbiór wypowiedzeń da
się podzielić ze względu na to, jak bardzo rozwiniętej informacji pożąda odbiorca
od nadawcy, co wiąże się z zaprojektowaną mocą illokucyjną struktury pytajnej.
Najniższy stopień złożoności komunikacyjnej reprezentowany jest w tekstach wykładów z historii przez pytania alternatywne, wymagające od odbiorcy odpowiedzi
twierdzącej lub przeczącej. Może to być odpowiedź werbalna lub ruchem głowy.
W ten sposób wykładowcy pytają bardzo często o sprawy porządkowe związane
z wykładem, np.:
1. Będziecie Państwo wiedzieli wszystko o imperium portugalskim <<11 (W3)2
2. Są jakieś pytania <<11 (W3)

O wiele bardziej interesujące wśród pytań alternatywnych są struktury sprzężone
z treścią wykładu, a odwołujące się do osobistych doświadczeń studentów. Na przykład prowadzący, mówiąc o zasięgu ekspansji rzymskiej na ziemie Słowian, pyta:
3. Byliście kiedyś w Trenczynie na Słowacji <<11 (W2)

Pragnąc scharakteryzować obyczajowość francuską, pyta o zorganizowane we
Francji mistrzostwa w piłce nożnej:
4. Są tu entuzjaści sportu futbolowego <1 (W1)

Warto podkreślić, że struktury tego typu pozwalają prowadzącemu zachować dominującą rolę w komunikacie, sterować jego przebiegiem, a przy tym porozumiewać
się w specyficzny sposób ze słuchaczami, dowartościowując ich jako współuczestników procesu tworzenia wypowiedzi.
Bardzo charakterystycznym typem struktur pytajnych o logicznej wartości alternatyw są wypowiedzenia złożone z oznajmującego zdania składowego oraz partyku2

Ze względu na mówiony charakter badanych przez nas tekstów, a co za tym idzie, znaczną ich odrębność składniową od tekstów pisanych, zrezygnowaliśmy z tradycyjnego zapisu ortograficznego
jako nieadekwatnego. W jego miejsce zastosowaliśmy zapis oparty między innymi na kryteriach
intonacyjno-dynamicznych. Symbol < oznacza słabą antykadencję, << mocną antykadencję, > słabą
kadencję, >> mocną kadencję, 1 pauzę krótką, 11 pauzę długą, 3 wyraz niedokończony (urwany),
zaś W1, W2, W3, W4, W5 to symbole oznaczające teksty wygłoszone przez kolejno oznaczonych
wykładowców.
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ły pytajnej prawda lub rzadziej tak. W ten sposób wykładowcy proszą o potwierdzenie wiedzy w ich mniemaniu oczywistej, wspólnej prowadzącemu i studentom:
5. Mianowicie <1 każde dziecko węgierskie chodzące do szkoły zna taką legendę o początkach
państwa węgierskiego >>11 tak jak każde polskie dziecko chodzące do szkoły zna legendę
o Piaście Kołodzieju >>11 tak <<11 (W2)
6. I zwróćcie Państwo uwagę jakie tłumy 1 mimo kiepskiej jakości artystycznej 1 każdego roku
idą w Krakowie na <1 takie ludyczne święto najbardziej znane <<1 na wianki >1 na wianki >1
tysiące ludzi >1 prawda <1 (W1)

bądź przekazanej wcześniej na wykładzie:
7. Ale teraz tak >1 czyli hacjendy <1 to jest właśnie hodowla przede wszystkim bydła i koni >1
w sposób ekstensywny >>1 na pół dziko >1 prawda <1 (W3)
8. Cała ta doktryna była wyrazem słabości >1 prawda <1 (W5)

Wyżej (w sensie interakcyjnym) od pytań mających charakter alternatyw stoją
pytania zamknięte, wymagające od interlokutora precyzyjnej i krótkiej odpowiedzi.
W tej grupie zdecydowanie przeważają pytania o wiedzę naukową słuchaczy. Ponieważ jednak tematyka zajęć jest dla studentów nowa, treść szukana bardzo często należy do wiedzy elementarnej, posiadanej przez każdego z siedzących na sali.
Struktury pytajne tego typu mają charakter fatyczny, służą podtrzymaniu kontaktu
mówcy z audytorium przez odejście od monotonnej według nadawcy formy monologu. A oto kilka znamiennych przykładów:
9. A. [mówiąc o trzech najważniejszych przywódcach rewolucji] No co to jest triada <1 kto
zna z katechizmu no <<1 triada w Kościele Rzymsko-Katolickim <1
B. Bóg Ojciec >1 Syn Boży <1 Duch Święty >1 (W1)
10. A. Tak jak w historii Polski mamy pewne daty graniczne <1 taką datą graniczną jest co na
przykład <1 taką pierwszą datą graniczną <1
B. Chrzest Polski >>11 (W2)

Jako że powyższe pytania są bardzo proste, zaś zadawanie ich w nadmiarze może
grozić infantylizacją wykładu, nadawcy szukają wspólnej wiedzy znanej już z poprzednich zajęć. Pytanie o informacje tego rodzaju umożliwia zwiększenie interakcyjności wykładu, rekapitulację treści wcześniej zaprezentowanych i logiczne wprowadzenie w nową tematykę.
11. A. Kościół francuski podlega państwu >>1 zgodnie z jakimi tradycjami <1 jak się nazywają
<1 mówiliśmy tydzień temu <1
B. Galicyjskie <1
A. Galijskie >1 nie galicyjskie >1 ga-lij-skie >1 (W1)
12. A. Kiedy ta doktryna była ogłoszona <<11 w roku tysiąc osiemset <1 ktoś szepnął <1 no
proszę głośniej >>11 no <1
B. W tysiąc osiemset dwudziestym trzecim >>11 (W5)
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Zaskakujące jest pojawianie się w tekstach wykładów również pytań otwartych
do studentów, wymagających przecież dłuższej i rozwiniętej wypowiedzi. Ich obecność wskazuje na celowe łamanie konwencjonalnego wzorca prowadzenia zajęć wykładowych. Pytania tego rodzaju dotyczyły zazwyczaj treści znanych już studentom
z wcześniejszych etapów edukacji, np.:
13. A. A co z Rzymem <1 Rzym a Paryż <1 Rzym a Paryż teraz <1
B. Że Kościół podlega bezpośrednio rządowi >1 [...] (W1)
14. A. [pytając o doktrynę polityczną] I co ona właściwie mówiła <1
B. Że [...] (W5)

Jak pokazały powyższe analizy, ściśle monologowa konwencja wykładu łamana
jest świadomie przez prowadzących, którym zależy na zwróceniu uwagi słuchaczy
i utrzymaniu kontaktu z nimi. Celowi temu służy stosowanie struktur pytajnych
o różnym stopniu interakcyjności oczekiwanej od odbiorcy. Oczywiście każdy z badanych wykładowców stosował struktury pytajne z właściwym dla siebie natężeniem i wyborem. Bezdyskusyjny jest jednak fakt sięgania po szeroki wybór tego
typu wypowiedzeń we wszystkich badanych tekstach.
Znamiennym zjawiskiem, które świadczyć może o świadomej wariantywności
form podawczych w wykładzie z historii, jest obecność fragmentów dialogowych
między prowadzącym a studentem (studentami). Za dialog, zgodnie z ustaloną
w lingwistyce terminologią (Wilkoń 2002: 240), przyjmujemy taką wymianę replik,
w której każda ze stron dokonuje przynajmniej dwukrotnej interakcji słownej na
otrzymany od interlokutora komunikat, np.:
15. A. Pani ta Pani >1 o czym ostatnio mówiliśmy <1
B. O rewolucji francuskiej >1
A. No i kto wygrał <1
B. Wolność demokracja >1
A. Wolność demokracja tak >1 no wolność demokracja >1 (W1)
16. A. I tutaj Węgrzy trzeba im przyznać rację byli szybsi niż Polacy <1 bo nasze najstarsze
benedyktyńskie opactwo to jest opactwo <<1
B. W Tyńcu >1
A. W Tyńcu>1 założone w roku <1
B. Tysiąc czterdziestym czwartym >1
A. Ale jesteście mądrzy <1 skąd wy to wszystko wiecie >1 (W2)

Struktury pytajne pojawiające się w tekstach wykładów z historii, także te wchodzące w skład fragmentów dialogowanych, mogą przybierać niezwykle złożoną formę. Ponieważ, jak zostało to już wyżej nadmienione, prowadzącemu zależy przede
wszystkim na utrzymaniu kontaktu ze słuchaczami, w momencie gdy nie otrzymuje
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on odpowiedzi na zadane pytanie, stara się o ową replikę walczyć. Najprostszym
sposobem jest powtórzenie pytania:
17. A ta córka rzeźnika napisała co <1 napisała co <1 (W1)

bądź zmiana szyku wyrazów w stosunku do struktury wyjściowej.
Znacznie częściej parafrazy mają zapobiegać niefortunności procesu komunikacji. Rzadko są one jednak równobrzmiące z pierwszą wypowiedzią, gdyż prowadzący, chcąc zwiększyć szansę na odpowiedź studenta, dołącza do pytania kolejne
informacje, stanowiące swego rodzaju podpowiedzi. A oto kilka przykładów:
18. Kim był Fouchet <<11 nazwisko znane bo oglądaliście na pewno dziesiątki filmów gdzie
istnieje taki facet <1 antypatyczny Józef czy Josef Fouchet >1 kto to był ten Fouchet <<11
Fouchet <<1 (W1)
19. W jaki sposób Amerykanie weszli w posiadanie Hawajów <<11 Hawaje nie były ziemią niczyją <1 w tym sensie w jakim nią była Australia >>1 w jaki sposób Stany Zjednoczone weszły
w posiadanie Hawajów <1 (W5)

Dodatkowym informacjom towarzyszą specyficzne zwroty do odbiorców, zachęcające do udzielenia odpowiedzi, np. tak <1; proszę <1 czy kolokwialne no <1 oraz
no śmiało <1.
Swoistego rodzaju walka, jaką toczy o interakcję studenta prowadzący, ma też
swoje interesujące odzwierciedlenie w zastosowanym wcześniej podziale na pytania
alternatywne, nastawione na prostą reakcję, oraz zamknięte i otwarte o wysokim
stopniu wymaganej interakcyjności. Otóż w przypadku niepowodzenia komunikacyjnego, to jest braku odpowiedzi na pytanie z wyższego poziomu, wykładowca stara się tak formułować pytanie synonimiczne, by wymagało bardziej jednoznacznej
odpowiedzi. W efekcie pytanie zamknięte przechodzi w alternatywne, jak w poniższym przykładzie:
20. Przed czym my się teraz modlimy <1 no przed jakimi nieszczęściami <11 no przed jakimi
<1 Mówi się żeby „Uchroń nas Boże” przed czym <1 przed pożarem <1 przed ogniem <1 przed
czym jeszcze <1 proszę <1 no cóż <1 chyba z religii to byście piątki nie mieli >>11 (W2)

lub pytanie otwarte przechodzi w zamknięte, jak poniżej:
21. I co się dzieje dalej <11 co się dzieje dalej >1 w jakim momencie <1 w jakim momencie
jakobini przejmują władzę <11 można powiedzieć jakobini żyrondyści >1 bo w stosunku do
wiary <1 i do do kościoła jakobini i żyrondyści są równie anty 1 anty <1 antychrześcijańscy
i antykościelni >1 w innych sprawach się różnią >1 w którym momencie przejmują władzę <1

W rezultacie wyżej wymienionych zabiegów, czyli multiplikacji wypowiedzeń
pytajnych, zmian szyku, dołączania nowych informacji, tworzenia pytań synonimicznych, wreszcie umieszczania w obrębie struktur pytajnych operatorów stymulujących odbiorcę do działania interakcyjnego, powstają niejednokrotnie bardzo
długie i złożone struktury. Celem każdej z nich, bez względu na jej rozmiar, jest
uzyskanie odpowiedzi, która byłaby potwierdzeniem utrzymującego się kontaktu
między wykładowcą a studentami.
Podobne formalnie struktury pytajne, będące odzwierciedleniem toku myślenia pytającego i mogące mieć bardzo skomplikowaną strukturę, a używane przez
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dorosłych w kontaktach z dziećmi, Barbara Boniecka (2000: 186–189) nazwała za
niemieckimi badaczami kompleksami pytajnymi. Gdyby wziąć pod uwagę jedynie
formę analogicznych tworów występujących w tekstach wykładów z historii, to
określenie to byłoby trafne. Jeżeli jednak skupić się na formie tych wypowiedzeń,
związanej bardzo ściśle z określoną funkcją, a niebędącej rodzajem słowotoku, to
bardziej adekwatne wydaje się określenie klastra pytajnego. Termin ten stosowany
jest w wielu gałęziach nauki, na przykład w informatyce, genetyce, ekonomii, biologii, fizyce (Krupa 2006: 155) oraz fonetyce (Kijak 2008). Zawsze oznacza pewną
całość złożoną z heterogenicznych elementów, co ważne, skonsolidowaną po to, by
pełniła ściśle określoną funkcję. A dokładnie z taką strukturą mamy do czynienia
w przypadku wykładów z historii.
Jak zostało to już wyżej wspomniane, celem, jaki przyświeca nadawcy przy tworzeniu klastra pytajnego, jest zwiększenie szans na odpowiedź ze strony studenta.
Wszystkie cytowane dotychczas złożone struktury kończyły się powodzeniem komunikacyjnym. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Wtedy nadawca zmuszony jest sam
sobie udzielić odpowiedzi na postawione pytanie. W badanym korpusie maksymalna
liczba pytań wchodzących w skład kompleksu, po których prowadzący decydował
się na autoodpowiedź, wynosiła cztery, najczęściej jednak wykładowca rezygnował
z powtórzeń pytania już po dwóch lub trzech próbach zakończonych fiaskiem, por.:
22. A. Za koniec wojen indiańskich uznaje się <1 ktoś z Państwa wie co <<11
A. W roku tysiąc osiemset osiemdziesiątym szóstym sławny wódz Apaczów Geronimo
poddał się w Kanionie Szkieletów >>11 (W5)
23. A. Jaki ma pomysł na sprawy religii [Hébert] <<11 jaki ma pomysł <<1 co z religią <1
A. Uważa że zamykamy dzieje religii chrześcijańskiej >>11 (W1)

Oprócz pytań, na które prowadzący oczekuje odpowiedzi ze strony studentów,
sygnalizując to dłuższą pauzą po zakończeniu wypowiedzenia, w tekstach wykładów z historii pojawia się szereg struktur mających znaczenie pytajne, na które wykładowca odpowiada sobie sam. W ten sposób imituje dialogową formę wypowiedzenia. Struktury pytajne oraz pytajno-dialogowe niewymagające reakcji zwrotnej
audytorium należałoby określić jako ułomne. Wśród nich, podobnie jak w pełnych
strukturach interakcyjnych, da się wyróżnić pytania alternatywne:
24. A. Pamiętajmy, że arcykatolicki kapłan >1 arcykatolicki cesarz austriacki jest bardzo antyklerykalny >>1 jest to możliwe <1
A. Jak widać jest to możliwe >1 (W1)

pytania zamknięte:
25. A. Proszę Państwa <11 co można sobie przeczytać >>1
A. Jest proszę Państwa co nie co <1 u Witolda Rodzińskiego w jego historii Chin >>11
(W5)
26. A. Jakie to były uprawnienia <<1
A. Przede wszystkim w źródłach trzynastowiecznych [...] (W4)
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jak i pytania otwarte, dające wrażenie rozmowy między dwoma osobami, opowiadającą oraz tą, która dopytuje o szczegóły:
27. A. Co się działo dalej <1 z tymi głowami z tymi tułowiami <1
A. Wyrzucano do rzeki <1 niszczono <1 (W1)
28. A. I tu i tu można przyjąć niewolnictwo który czy wykorzystywanie tej siły niewolniczej
w sposób intensywny i ekstensywny >>11
A. No na czym to polega <1
A. Mianowicie w początkowym okresie >1 niewolnicy byli szalenie tani <1 i właściwie oni
1 że tak powiem byli eksploatowani <1 można tak powiedzieć >1 w sposób bardzo brutalny
<1 i mniej więcej średnia życia była osiem dziesięć lat >>1 (W3)

a nawet ułomne struktury dialogowe:
29. A. Czy jest wolność we Francji <1
A. Tak >>1
A. Dla każdego <<1
A. Nie >>11

Powyższe analizy struktur pytajnych oraz dialogowych dowodzą, że tego typu
wypowiedzenia stanowią obok dominującej formy monologowej nieodłączną część
współcześnie wygłaszanych wykładów z historii. Zmieniająca się sytuacja szkolnictwa wyższego, w której edukacja stała się towarem wolnorynkowym, w wysokim
stopniu prawdopodobieństwa będzie wpływała na dalszy rozwój opisywanego zjawiska, a zatem również na postępującą ewolucję wykładu akademickiego i współwystępowanie w jego wzorcu gatunkowym zarówno monologowej, jak i dialogowej
formy wypowiedzi. Gdyby posłużyć się klasyfikacją, przytaczaną między innym
w pracach Janusza Lalewicza, to opisywane zjawisko należałoby określić jako zwrot
od mówienia dla kogoś ku mówieniu do kogoś, czyli takiemu ukształtowaniu komunikatu, które podkreśla relację między nadawcą a odbiorcami, a nie sytuuje słuchaczy w pozycji biernych adresatów przekazywanych im treści (Lalewicz 1976:
67–69; Labocha 1996: 56). Tak więc sytuacja społeczna związana z przejściem od
elitaryzmu ku egalitaryzmowi w edukacji spowodowała zmianę odczuwalną w każdej konkretnej sytuacji wykładowej, przemianę wymuszającą wariantywność (paradoksalność) wzorca genologicznego.
Pozostaje nam uczynić zadość zadaniu, jakie postawiliśmy sobie w niniejszym
artykule, rozpoczynając badania zjawiska sytuacyjnej wariantywności gatunku,
i spróbować wskazać adekwatny sposób odzwierciedlenia owej paradoksalności
w typologiach genologicznych. Ponieważ klasyfikacje binarne charakteryzują gatunki w sposób uproszczony, daleki od realnie występujących zjawisk, zaś zdecydowana większość kryteriów nie występuje w tekstach w jednorodnej postaci (obecność
cechy lub jej brak). Również w badanych przez nas wykładach z historii właściwości
takie, jak opracowany charakter tekstu przeciwstawiający się spontaniczności czy
narracja trzecioosobowa skontrastowana z pierwszoosobową, wreszcie monologo-
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wość i dialogowość przeplatają się ze sobą, uniemożliwiając włączenie wykładu
z historii do tradycyjnych typologii.
Najlepszym rozwiązaniem tego problemu wydaje się włączenie postulatów
współczesnej semantyki do klasyfikacji gatunkowych. W myśl funkcjonujących
w niej poglądów cechy w świecie rzeczywistym najczęściej nie występują w sposób
dyskretny, lecz mają charakter skalarny (Wittgenstein 2008: 20; Tabakowska 1995:
38–40). Dlatego w opisie naukowym należy oddać w możliwie najbardziej dokładny
sposób ową stopniowalność. Na przykład dla oznaczenia relacji między monologowością a dialogowością w wykładzie jako gatunku adekwatny byłby poniższy
zapis:
Obecność i natężenie cechy gatunkowej
Gatunek

Wykład
(z historii)

dialog

monolog
(bez udziału
odbiorców)

pytania
alternatywne

pytania
zamknięte

pytania
otwarte

struktury
dialogowe

P

R

R

S

S

gdzie P oznacza cechę przeważającą, R pojawiającą się regularnie, S rejestrowaną sporadycznie. W ten sposób w klasyfikacjach genologicznych można oddawać
rzeczywiście występujące w tekstach właściwości, unikając przy tym nadmiernego
schematyzmu i spłycania przekazywanych treści.
Podsumowując rozważania na temat wariantywności gatunkowej wykładu historii, stwierdzić należy, że przed współczesną genologią lingwistyczną stoją następujące zadania: klasyfikacja i rewizja kryteriów, które stanowią podstawę wszelkich
typologii oraz uwzględnienie i maksymalnie wierne oddanie w modelach klasyfikacyjnych występujących w tekstach cech gatunkowych.
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The communicative situation in a speech type vs. its textual invariants
(on the example of history lectures)
Summary
The article deals with the problem of genological classification of texts with diverse properties. Source
material was drawn from contemporary history lectures. The analyzed texts were found to include, next
to prevailing monolog passages, also question-and-dialog utterances. Hence it is postulated that genological classification take into account really existing properties in texts to reflect their actual scalarity
(gradability), rather than opposition.
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WYRWANE Z KONTEKSTU – MANIPULACJA, ERYSTYKA, RETORYKA
W badaniach języka mówionego (dyskursywnych zespołów lub konfiguracji aktów
mowy) upowszechnia się metody ujawniania i rekonstrukcji otoczenia sytuacyjnego
wypowiedzi przez serię aktów interpretacyjnych dokonywanych prawie wyłącznie na
podstawie wiedzy autora analiz pochodzącej z bezpośredniej obserwacji aktu komunikacji (rzadziej skonfrontowanej z wiedzą innych użytkowników języka), jego intuicji, domysłów i przypuszczeń lub tzw. wskaźników kontekstualizacyjnych. Obecność
w tekście i w dyskursie sygnałów lub wskaźników kontekstualizacyjnych, odsyłających do wiedzy użytkowników języka i szeroko rozumianego pragmatycznego
kontekstu wypowiedzi, pozwala właściwie usytuować komunikat w obrębie różnorodnych odmian dyskursu i tekstu − służą temu: intonacja, dobór słów (leksyka),
struktur składniowych i stylistycznych. Stwarza to ramy kontekstualne, w których
zachodzi proces interpretacji danego aktu mowy, a w skład tak rozumianego kontekstu wchodzi zarówno wiedza o rzeczywistości pozajęzykowej (aspekt kognitywny),
presupozycje i implikatury konwersacyjne, jak i znajomość społecznych i kulturowych procesów porozumiewania się. Wiedzę kontekstową uruchamiają wskaźniki
w rodzaju sygnałów kontekstualizacyjnych. Funkcję tę pełnią wykładniki typu tekstu
(np. formuły inicjalne, deiktyczne, metakomentarze autorskie, jednoznaczne określenia typu kontekstu lub rodzaju aktu mowy).
Stopień zależności między sytuacjami a wypowiedziami bywa bardzo różny. Jest
to intuicyjnie oczywiste. Większość wypowiedzi można rozpoznać jako przykłady
określonego typu niezależnie od rzeczywistych sytuacji, w jakich występują. Ich
rozpoznanie odbywa się na podstawie strukturalnej, a nie funkcjonalnej. Wypowiedź
„deszcz pada” można wytworzyć w niezliczonych sytuacjach mających ze sobą niewiele wspólnego. Oczywista jest też relacja odwrotna: wiele sytuacji rzeczywistych
można pogrupować w typy niezależnie od wypowiedzi, które w nich występują. Niektórzy badacze posługują się intuicyjnym pojęciem rzeczywistej sytuacji wypowiedzi i grupują sytuacje w określone kategorie i typy. Być może da się to zrobić tylko
w stosunkowo nielicznych wypadkach. Nigdy bowiem badacz nie będzie w stanie dokonać tego opisu w postaci doskonałej całości i zrekonstruować uniwersum
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mowy, dotarcie bowiem do wszystkich zewnętrznych elementów współdecydujących
o strukturze tekstu oraz o jego spójności formalnej (kohezji) i semantycznej (koherencji), zwłaszcza psycholingwistycznych, jest bardzo trudne. Tylko nieco łatwiej
można to zrobić w warstwie socjolingwistycznej lub czysto referencyjnej, tym bardziej że konkretnego i określonego aktu mowy, odbywającego się hic et nunc, przy
najbardziej rzetelnym opisie tła komunikacyjnego nie można powtórzyć w tej samej
postaci, a tym bardziej w sposób kompletny zapisać.
Pojęcie kontekstu w języku, dyskursie i tekście nie zostało wystarczająco dobrze
zdefiniowane, a jego użycie prawie zawsze wymaga dodatkowych określeń typu:
kontekst słowny, językowy, fonologiczny, leksykalny, morfologiczny, składniowy,
kolokacyjny, a także sytuacyjny, pragmatyczny, kulturowy itp. Linia podziału przebiega – jak się wydaje – między dwoma typami kontekstu: językowym (wewnętrznym) i sytuacyjnym (zewnętrznym) (Kawka 2002: 36).
Jednakże według Johna Lyonsa (1975) przy ustalaniu definicji kontekstu należy
abstrahować od sytuacji rzeczywistej i uznać za
[...] kontekstowe wszystkie te czynniki, które konsekwentnie decydują o formie, stosowności
lub znaczeniu wypowiedzi przez swój wpływ na uczestników wydarzenia językowego (Lyons
1975: 454).

I takie rozumienie kontekstu można uznać za jedynie naukowe, tym bardziej że
pozwala ono na właściwą, to znaczy pragmatyczną (pragmalingwistyczną) interpretację tekstu z inkorporowanymi, wyrwanymi z kontekstu fragmentami niezależnie
od tego, czy procedury badawcze będą dotyczyć języka mówionego czy wariantu
pisanego.
Kontekst, kontekstualizacja, wskaźniki (sygnały) kontekstualizacyjne to terminy,
które obecnie dominują w pracach z zakresu analizy tekstu i dyskursu. Towarzyszy
temu powszechne w lingwistyce strukturalnej przekonanie o konieczności metodologicznego oddzielenia mówienia (lokucji) od kontekstu sytuacyjnego i traktowanie
sytuacji wypowiadania wyłącznie jako tła komunikacyjnego aktu mowy. Kontekst
definiowany jest wtedy bardzo szeroko jako to wszystko, co ma wpływ na powstawanie i rozumienie mowy. W pragmatycznych ujęciach języka do kontekstu zalicza
się uczestników aktu mowy, ramy (czas i miejsce), w których się on odbywa, i cel
tworzenia tekstu lub dyskursu. W nowszych opracowaniach do kontekstu zalicza
się też kompetencję językową i kulturową (wiedzę) użytkowników języka (mechanizmy presupozycji i implikatur konwersacyjnych). Natomiast, zwłaszcza w socjoi pragmalingwistycznych opisach języka dominują ujęcia, w których powszechnie
dokonuje się zabiegów odseparowania tych dwóch komponentów aktu mowy: językowego i pozajęzykowego, co staje się głównym celem metodologicznym analizy
wszelkich odmian i wariantów tekstu i dyskursu. Jest to związane z utożsamianiem
pojęcia kontekstu z teoretyczną rekonstrukcją określonej liczby składników i poszczególnych cech sytuacji komunikacyjnej. Jak pisze Teun van Dijk:
[...] pojęcie kontekstu jest charakteryzowane jako teoretyczna rekonstrukcja pewnej określonej liczby cech sytuacji komunikacyjnej, które zapewniają powodzenie wypowiedzi jako aktu
mowy (van Dijk 1980: 82).
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By jednak właściwie ocenić funkcjonalność i celowość takich procedur analitycznych, należy zawsze konsekwentnie odróżniać dwie płaszczyzny opisu – analizę tekstów języka mówionego (potocznego) i pisanego (literackiego), jednak bez
odwoływania się do w pewnym stopniu upraszczających ujęć, w których dyskurs
definiowany jest wyłącznie jako tekst w kontekście. Równie ważne jest ustalenie
warunków i wyznaczników kontekstualizacji wypowiedzi postaci (dialogu) oraz
sposobów zapisu elementów kontekstu (zwłaszcza sytuacyjnego) w tekście. Czasem
kontekst traktowany jest diagnostycznie i służy wyróżnieniu zdania gramatycznego
(poprawnego językowo), które występuje wtedy, gdy „łatwo wyobrazić sobie dla
niego kontekst” (de Beaugrande, Dressler 1990: 177).
Czy w wypadku zdań wyrwanych z kontekstu łatwo jest podać sobie dla nich
rzeczywisty kontekst? W tym wypadku chodzi oczywiście wyłącznie o kontekst
słowny, językowy, ponieważ użycie formuły: to jest wyrwane z kontekstu, może dotyczyć wyłącznie jej otoczenia słownego. Otóż nie zawsze jest to potrzebne z punktu widzenia pragmatyki nadawcy, ponieważ dopiero istnienie ukrytego, ale potencjalnie łatwego do odkrycia, niekoniecznie ze strony odbiorcy, kontekstu umożliwia
manipulację językową, która niejednokrotnie jest jedynym celem w ten sposób
skonstruowanego komunikatu. Oto przykłady zaczerpnięte z prasy i z Internetu1,
dwa pierwsze to język mówiony zapisany, trzeci to fragment internetowego forum z widocznym wpływem języka mówionego.
1. Burza wywołana przez radiowy wywiad Robbiego Williamsa, w którym wypowiedział się on
pozytywnie o narkotykach, sprawiła, że wokalista próbuje teraz zbagatelizować swoje stwierdzenia. „Rzuciłem narkotyki, dlatego że strasznie przytyłem” – powiedział Williams w kontrowersyjnym wywiadzie. „To są zdania wyrwane z kontekstu” – twierdzi teraz jego rzecznik.
Przypomnijmy, że wokalista powiedział m.in., że „niektóre z najlepszych chwil w moim życiu
zdarzyły się, gdy byłem pod wpływem narkotyków”. Na to stwierdzenie błyskawicznie zareagowali ludzie związani z organizacjami pomagającymi uzależnionym. „Narkotyki nie są bezpieczne, a zagrożenie, jakie noszą, jest dużo większe niż tylko przytycie” – powiedział Martin Barnes
z Drugscope. W tej sytuacji rzecznik Williamsa szybko wydał oświadczenie przedstawiające
stanowisko wokalisty. „Robbie zawsze był szczery na temat swojej przeszłości i mówił o swoim
uzależnieniu. Pewne stwierdzenia, które pojawiły się w programie radiowym, zostały wyjęte
z 20-minutowego wywiadu. To są zdania wyrwane z kontekstu” – ogłosił rzecznik. „W wywiadzie Robbie zdecydowanie wyjaśnił, że nie godzi się z zażywaniem narkotyków” – dodał przedstawiciel Williamsa (www.robbiewilliams.pl/news24/category/roznosci/page/2/ - 31k -).

1

W tym miejscu podaję kilka przykładów najbardziej charakterystycznych dla współczesnego dyskursu publicznego w tym także dziennikarskiego: 1. Dziennikarze TVN wyrwali moje wypowiedzi
z kontekstu. 2. Dzisiejsze przedstawianie faktów i wydarzeń wyrwanych z kontekstu często staje się
fałszywą propagandą. 3. Otóż pozwolę nie zgodzić się z takim stwierdzeniem. Słowa „chciałem zabić” są wyjęte z kontekstu. [...] Dziś muszę mówić w sposób wyważony, ale wczoraj jako polski kibic
chciałem zabić. 4. „Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie”. Były minister
sprawiedliwości przekonuje, że zdanie to zostało wyrwane z kontekstu, a to wywołało „nagonkę
prasową”. W sprawie kardiochirurga mówiłem o podejrzeniach, nie przesądzałem o faktach, moje
wypowiedzi były wyrwane z kontekstu i wadliwie interpretowane.
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2. Brytyjska szefowa policji dla „Dziennika PL” (Kamiński 2008 :1)
„Polacy nie są nożownikami, ale jeżdżą po pijanemu”
Szefowa policji brytyjskiego hrabstwa Cambridge zarzuciła Polakom, że w ich kulturę wpisane
jest noszenie noży. Autorka bulwersującej wypowiedzi – Julie Spence – kieruje policją w hrabstwie, które jest jednym z największych skupisk Polaków na Wyspach. Według szacunków konsulatu generalnego RP w Londynie może ich tam mieszkać nawet do 20 tysięcy. Dziś na łamach
DZIENNIKA tłumaczy swoją wypowiedź.
J. K: Była pani kiedykolwiek w Polsce?
Julie Spence: Nie, nigdy.
3 czerwca powiedziała pani, cytuję: „To normalne wśród Polaków i innych mieszkańców
Europy Wschodniej, że noszą noże i że te przyzwyczajenia przywożą na Wyspy”. Uważa
pani, że w Warszawie wychodzi się na ulicę z nożem?
Nic takiego nie powiedziałam, to zdanie zostało wycięte z kontekstu z relacji z posiedzenia
komitetu spraw wewnętrznych w Izbie Gmin i użyte przez różne prawicowe media. Oficjele komitetu pytali mnie o to, czy wśród imigrantów pleni się nożownictwo. Powiedziałam, że iraccy
Kurdowie używają noży najczęściej, bo w swoim kraju noszą noże dla obrony, oraz że w czołówkach statystyk są Polacy i Litwini.
W kwietniu raport policyjny stwierdził, że imigracja nie wywołała wzrostu przestępczości.
Wzrost imigracji pozytywnie wpływa na nasz kraj, zwłaszcza na Cambridge, ale gdy jest taki
napływ, gdy nagle przybywa tak dużo ludzi, często wchodzą w kolizję z prawem. Prowadzimy
wielką kampanię współpracy z imigrantami. Nigdy nie powiedziałam, że Polacy, Litwini i Rumuni to nożownicy. Ale np. w zeszłym roku wzrosła liczba jeżdżących po pijanemu – to ma
związek z imigracją Polaków.
Osądza pani zwyczaje blisko 40-milionowego narodu na podstawie czynów kilku ludzi.
Nie uważa pani, że po tych komentarzach Polacy mają prawo tak samo osądzać Brytyjczyków? Skoro jedna z szefów policji jest ksenofobem, to znaczy, że wszyscy policjanci są
tacy sami?
Jeszcze raz mówię: wypowiedź mogła narobić wiele złego, ale to dlatego, że została wyjęta
z kontekstu, mówiłam o czymś zupełnie innym, podchwyciły to media. Wszyscy są tu mile widziani.

W dwóch przytoczonych przykładach użycie formuły wyrwane z kontekstu służy
ukryciu niewątpliwie kontrowersyjnych treści w wypowiedziach ich autorów, które
rzecznik prasowy chce za wszelką cenę ukryć, a dziennikarz wręcz odwrotnie – napiętnować i publicznie ujawnić. W pierwszym wypadku z upodobania piosenkarza
do narkotyków (Rzuciłem narkotyki, dlatego że strasznie przytyłem i niektóre z najlepszych chwil w moim życiu zdarzyły się, gdy byłem pod wpływem narkotyków) za
pomocą zdania: To są zdania wyrwane z kontekstu, tłumaczy artystę jego rzecznik.
Rzecz jasna czyni to jednak w sposób niemerytoryczny, nie używa argumentacji, tylko chwytu erystycznego, który odnosi się jedynie do tekstu i do sposobu jego opracowania przez dziennikarza radiowego i przyjętej przez niego strategii. Dzieje się
tak dość często w wywiadach ze znanymi postaciami ze świata mediów, kultury i polityki, kiedy dziennikarze stosują strategię manipulacji językowej, która polega na
wywołaniu (przez udzielających wywiadu za pomocą zwrotu wyrwane z kontekstu)
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u adwersarza przekonania o swojej dużej wiedzy kontekstowej, a nie merytorycznej
na temat poruszany w rozmowie. Jednakże to tak skutecznie wywołane wrażenie jest
dla samego nadawcy iluzoryczne, ponieważ natrętne przekonywanie kogoś o rozległości jego wiedzy na temat innych, istniejących lub tylko potencjalnych tekstów nie
służy merytorycznym celom komunikacji językowej, to znaczy przekazywaniu czytelnikowi określonych informacji, ale wyłącznie uporządkowaniu rozmowy, organizacji dyskursu oraz zdobyciu przewagi nad rozmówcą, czyli ma w tekście funkcje
głównie strategiczne (w celu realizacji jego wybiórczej, ale też często zamierzonej
i fikcyjnej kontekstualizacji).
Zakotwiczenie dyskursu w przekonaniu, że oto istnieją obszary wiedzy o tekstach
i kontekstach na pewno znanej nadawcy i/lub odbiorcy, rodzi słuszne podejrzenie
o nieszczerość takich intencji przynajmniej ze strony osoby kierującej dyskursem.
Dlatego stosowanie tego typu zwrotów charakterystyczne jest dla wszelkiego rodzaju dyskursów publicznych, w których ich uczestnikom brakuje istotnych argumentów i w których uciekają się do stosowania manipulacji polegającej na lekceważeniu
przeciwka sporu za pomocą publicznego informowania go, że istnieją bez wątpienia
jakieś inne teksty i konteksty, do których należy się odwołać, bez względu na to, czy
rzeczywiście zdania wyrwane z kontekstu konteksty te bez reszty wypełniają. Te potencjalne lub istniejące gdzieś w przestrzeni intertekstualnej teksty mocą w danym
momencie nieweryfikowalnej illokucji dokonywanej za pomocą formuły: to zdanie
jest wyrwane z kontekstu – są powoływane do życia, by u odbiorcy wywołać wrażenie, że jej wypowiedzenie jest ważniejsze od siły argumentacji. Podobna sytuacja
występuje w przykładzie trzecim, w którym użyte przez szefową policji brytyjskiego
hrabstwa Cambridge zwroty typu:
Nic takiego nie powiedziałam, to zdanie zostało wycięte z kontekstu z relacji z posiedzenia komitetu spraw wewnętrznych w Izbie Gmin i użyte przez różne prawicowe media,

oraz
Jeszcze raz mówię: wypowiedź mogła narobić wiele złego, ale to dlatego, że została wyjęta
z kontekstu, mówiłam o czymś zupełnie innym, podchwyciły to media,

są typowymi przykładami manipulacji językowej, polegającej na obwinianiu mediów za niestosowne wypowiedzi, których to dopuściła się brytyjska policjantka
w stosunku do Polaków zamieszkujących hrabstwo Cambridge, a które dziennikarze, cytując – jej zdaniem – wyrwali z kontekstu.
Dwa kolejne teksty (wypowiedź dziennikarza i komentarz) pokazują, jak wspomniana formuła może wbrew oczywistym faktom, ale zgodnie z zamysłem i intencją
komentującego wypowiedź prasową czytelnika-internauty zastąpić argumentację.
Dopiero jednak przywołanie kontekstu (3a) pokazuje, jak łatwo za pomocą formuły
to zdanie jest wyrwane z kontekstu przewartościować pozytywnie wypowiedź dziennikarza i przypuszczalnie w dobrej wierze usprawiedliwić niestosowną wypowiedź
Nicka Heidfelda:
Ciężko było patrzeć na to, jak w Kanadzie wygrywał Kubica. I nietrudno zgadnąć, że ja w takim momencie nie byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.
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3. Heidfeld cieszy się z porażki Kubicy (142 posty)
~ wyrwane z kontekstu (http://sport.wp.pl/kat,1775,oid,304960,sort,1,wid,10085412,opinie.html)
Dajcie spokój to zdanie wyrwane jest z kontekstu. On jest kierowcą rajdowym i nie po to się
ścigał, żeby przyjechać za Kubicą. To samo Robert. Każdy z nich jedzie po to, by wygrać i na
pewno nie cieszy się z porażki. Ostatnio Kubica jechał bardzo dobrze i wygrał, ponieważ inni
popełniali błędy, a on nie. Myślę, że w tej konsekwencji tkwi jego szansa. Co do bolidu, nie jest
najszybszy i wszyscy o tym wiedzą. BMW zapewne robi wszystko, aby był jak najlepszy. Nie rozumiem tych, co tak psioczą na to BMW, bo to przecież oni dostrzegli talent Kubicy i to oni dali
mu szansę startu w F1. To dzięki BMW wygrał pierwszy wyścig w karierze i trzeba to wziąć pod
uwagę. Pozdrawiam wszystkich kibiców.
3a. Heidfeld cieszy się z porażki Kubicy (http://forum.wp.pl/fid,227,tid,13291,temat.html)
A już było tak pięknie. Robert Kubica po zwycięstwie w Kanadzie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1. Zaledwie dwa tygodnie później mechanicy
wprowadzili zmiany w bolidzie. Miały pomóc, a zaszkodziły. Jedynym, który cieszy się z potknięcia Kubicy, jest jego „kolega” z teamu Nick Heidfeld. Niemiec, upokarzany przez Roberta
od początku sezonu, nie wytrzymał i wreszcie wydusił z siebie: – Ciężko było patrzeć na to, jak
w Kanadzie wygrywał Kubica. I nietrudno zgadnąć, że ja w takim momencie nie byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi – zdradził.

Jeżeli model języka ujmiemy jako zbiór reguł generujący wszystkie dopuszczalne zdania w danym języku, to możemy go uznać za część obszerniejszego modelu
umiejętności językowych, w którym te systemowe zdania zostają skontekstualizowane zgodnie z określonymi warunkami fortunności (stosowności, udatności). Model umiejętności językowych opiera się na wiedzy wyidealizowanego użytkownika
języka (native speakera). To pojęcie obejmuje tutaj nie tylko doskonałe opanowanie reguł dopuszczalności zdań, lecz również zdolność do ich kontekstualizowania
w sposób pod każdym względem udany i oczekiwany przez nadawcę lub odbiorcę.
Takie możliwości dla wszystkich uczestników dyskursu oferuje formuła: to (zdanie)
jest (zostało) wyrwane z kontekstu. Przy czym kontekstualizację należy tu potraktować bardzo szeroko – jako zrozumienie słowa, dzieła, gestu, wymagające umieszczenia ich w szerokim kontekście pragmatycznym, a to przez odniesienie do kodów
kultury w obrębie tekstu, lub jako metakomentarze, czyli pewne zalecenie (ustne
albo pisemne), co do sposobu odczytania i interpretowania wydarzeń.
Wypowiedzi, które tu umownie określam jako wyrwane (wyjęte lub wycięte)
z (szerszego) kontekstu, głównie pojawiają się w odmianie dyskursywnej (w mediach) i to zarówno w odmianie drukowanej, jak i mówionej, jako części cudzych
tekstów wplecionych meta- i intertekstualnie do własnych słów autora (dziennikarza) w celach niekoniecznie informacyjnych. Z punktu widzenia formalnego ta sfera wypowiedzi wyrwanych z kontekstu dotyczy także cytatów i tych fragmentów
tekstu, w których występują przybliżone powtórzenia czyichś słów. Jednak między
tymi pierwszymi i tymi drugimi zachodzi zasadnicza różnica funkcjonalna. Pierwsze z nich – te cytowane i wyrwane z kontekstu − służą celom pozainformacyjnym,
głównie perswazji i manipulacji językowej lub argumentacji niemerytorycznej na
przykład w dyskursie erystycznym. Drugie – cytaty i przybliżone powtórzenia cudzych słów wprowadzone do tekstu autorskiego – mają funkcję informacyjną, wzbogacają zwłaszcza w dyskursie naukowym zawartość treściową wypowiedzi, i te nie
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są waloryzowane jako wyrwane z kontekstu, chociaż de facto są z kontekstu wyjęte
bądź wycięte. Pierwsze są wyznacznikami dyskursywnych typów gatunków dziennikarskich, głównie mówionych (wywiady) oraz publicystyki i sporadycznie pojawiają się w gatunkach informacyjnych, drugie pozwalają rozpoznać styl naukowy
− chodzi tu o często skomplikowany aparat przypisów i odwołań.
Nagromadzenie i frekwencja formuł typu: wyrwane z kontekstu w odmianie
mówionej dyskursu publicznego z jednej strony konstytuuje ten typ dyskursu jako
odrębny rodzaj wypowiedzi, a z drugiej strony dzięki wspólnym właściwościom
tego typu wyrażeń i ich funkcji (głównie perswazyjnej oraz inter- i metatekstualnej)
może w przyszłości doprowadzić do ukształtowania się nie tylko odrębnego stylu
retorycznego w odmianie mówionej, ale także umożliwić rozpoznanie w dyskursie
takich gatunków mowy, dla których byłoby charakterystyczne użycie tej formuły
jako rozpoznawalnego i często stosowanego chwytu erystycznego.
Już teraz w Internecie konstruowane są strony pod tytułem: Wyrwane z kontekstu.
Ich autorzy gromadzą wypowiedzi zawierające zdania i fragmenty tekstów – rozumianych bardzo szeroko jako każde zdarzenie o charakterze semiotycznym – wyrwanych z kontekstu, co niewątpliwie świadczy o rosnącej przynajmniej wśród użytkowników sieci świadomości odrębności stylistycznej tej grupy aktów mowy.
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Out of context – manipulation, eristic, rhetoric
Summary
Statements which I conventionally term taken (excerpted or extracted) out of (a wider) context, appear
chiefly in media discourse, be it in its printed or spoken variety, a part of someone else’s utterance inserted meta- and intertextually to ones’ (journalist’s) own words, not necessarily to convey information.
Technically, this type of utterances taken out of context also includes quotes and such fragments of text
as contain literal, approximate, or alleged repetitions of someone’s words. Still, there is a fundamental
functional difference between the former and the latter. Those taken out of context are not necessarily
quoted precisely and are used for purposes other than information – mainly for persuasion and manipulation, or for irrelevant argument in an eristic discourse. They are determinants of discursive journalistic
genres, mostly spoken, with a built-in eristic function, such as interviews, commentaries, and are also
sporadically found in information genres.
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
KRAKÓW

WYPOWIEDŹ ZDETERMINOWANA I UMOTYWOWANA: UŻYCIA WYRAŻEŃ
JAKBY I JAK GDYBY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE MÓWIONEJ

Wstęp
Przedmiotem mojego zainteresowania są przykłady wypowiedzi we współczesnej
polszczyźnie mówionej zawierające takie językowe wykładniki kategoryzowania
obiektów nietypowych, jak wyrażenia1 jakby i jak gdyby2. Zaznaczyć trzeba, że zagadnienie kategoryzacji będzie tłem dla właściwych rozważań na temat zastosowania tych wyrażeń w konkretnych sytuacjach. Problem badawczy sytuuje się więc
na gruncie pragmatyki, ponieważ to użycie języka jest obiektem i celem moich
obserwacji.
Funkcja pragmatyczna wypowiedzeń
Interesują mnie powody, dla których to, o czym się mówi, ujmowane jest w kategoriach rzeczy nietypowych, oraz jakie mogą być konsekwencje takiego użycia języka.
1

2

Nawiązuję do terminu wyrażenie funkcyjne stosowanego między innymi przez Macieja Grochowskiego, według którego „liczne spójniki, partykuły, przyimki i inne pokrewne o funkcji wewnętrznojęzykowej i wewnątrztekstowej należą niewątpliwie do grupy takich jednostek, które niezwykle
trudno jest opisać zarówno z punktu widzenia składni, jak i semantyki. Mają one bowiem właściwości: a) indywidualne, powtarzające się w kilkuelementowych seriach [...], b) [...] w różnych typach kontekstów ujawniają się inne cechy gramatyczne i semantyczne tych diakrytów” (Grochowski
1997: 5). Uwzględniając powyższe argumenty badacza, jednostki jakby i jak gdyby uznaję za wyrażenia funkcyjne.
Nawiązuję tu do tez Marii Załęskiej z artykułu Językowe wykładniki kategoryzowania obiektów nietypowych (1997), w którym jakby uznane jest za językowy wykładnik kategoryzowania obiektów
nietypowych, ponieważ umożliwia „odwoływanie się do skojarzeń o osłabionej dosłowności” (Załęska 1997: 14).
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Na potrzeby prowadzonych przeze mnie rozważań o charakterze pragmatycznym
przyjmuję za Andrzejem Bogusławskim, że
[...] podobnie jak każdy akt ludzki, każde zachowanie, w szczególności zaś podobnie jak każda
wypowiedź, a w jej obrębie wybór treści przedstawionej, tak też fakt użycia określonego wyrażenia jest aktem przystosowania do sytuacji. Każdą zatem zależność, jaka ma być przedmiotem
naszego zainteresowania, uznamy za określony wypadek adaptacji nadawcy do okoliczności,
do sytuacji w szerokim rozumieniu (Bogusławski 1973: 128).

Przyjmuję również wprowadzony przez A. Bogusławskiego podział procesów
adaptacyjnych na takie, które mają charakter celowościowy, intencjonalny, aktywny, polegający na działaniu nadawcy skierowanym ku określonemu celowi. Ten typ
procesów charakteryzuje A. Bogusławski za pomocą wyrażenia: po to, by... i nazywa
motywacją. Drugi rodzaj adaptacji obejmuje, zdaniem autora, procesy o charakterze
przyczynowym, reaktywnym, takie, którym nadawca biernie podlega i które można
scharakteryzować za pomocą wyrażenia: dlatego, że... Te procesy A. Bogusławski
nazywa determinacją.
Zagadnienie funkcji pragmatycznej wypowiedzeń zostało rozwinięte przez Aleksandra Kiklewicza (2005), który zauważył, że wszystkie relacje w zakresie znaczenia
funkcji pragmatycznej wypowiedzenia można podzielić na dwie podklasy: 1) dotyczące retrospektywy aktu mowy – przyczyn oraz czynników, które w określonej sytuacji warunkują działalność językową człowieka; 2) dotyczące perspektywy aktu
mowy – celów, które mówiący realizuje (zamierza realizować) za pomocą komunikatu. Podział ten daje podstawę, aby w obrębie funkcji pragmatycznej rozróżnić
dwie funkcje szczegółowe: reaktywną oraz aktywną3 (Kiklewicz 2005: 9).
Powyższy podział procesów adaptacyjnych i funkcji pragmatycznych wypowiedzi stanowić będzie dla mnie podstawę teoretyczną służącą omówieniu pragmatycznego: reaktywnego oraz aktywnego, argumentacyjnego użycia wyrażeń jakby i jak
gdyby. Nawiązując do propozycji A. Bogusławskiego, można powiedzieć, że zadaniem niniejszego artykułu jest zaproponowanie odpowiedzi na dwa pytania: dlaczego używane są wyrażenia jakby i jak gdyby oraz po co używane są wyrażenia jakby
i jak gdyby?
Dlaczego używane są wyrażenia jakby i jak gdyby?
Jeśli wyrugowanie wszelkiej dwuznaczności jest imperatywem języków sztucznych, którymi
posługują się logicy i matematycy, używanie i interpretowanie komunikatów zbudowanych
w języku naturalnym może podlegać innym imperatywom, które traktują wymóg jednoznaczności jedynie jako warunek podrzędny (Perelman 2004: 60).
3

W ramach przeprowadzonego przez siebie podziału A. Kiklewicz pokazuje również, że reaktywny
charakter użycia języka, użycia wynikającego z jakieś przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, został uwzględniony w modelu komunikacji językowej Leonarda Bloomfielda. Komunikat językowy
jest w ramach tego modelu uznawany za reakcję na bodziec (wewnętrzny lub pozajęzykowy). Natomiast John L. Austin oparł swoją teorię aktów mowy na aktywnym, celowościowym wymiarze procesów adaptacyjnych (czyli motywacji – jak ujmuje rzecz A. Bogusławski), skupiając się w swoich
badaniach właśnie na tym, po co się mówi, co się osiąga przy pomocy słów.
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Przyjmując, że brak bezwzględnej precyzji jest czymś typowym dla języka naturalnego, będę widzieć w niejednoznaczności po prostu cechę języka, a nie jego
wadę, przy takim jednak zastrzeżeniu, że ów brak precyzji może być różnie przez
użytkowników języka wykorzystywany.
Zastanawiając się, dlaczego używamy językowych wykładników nieokreśloności
lub ujmowania czegoś w kategoriach rzeczy nietypowej, najprościej powiedzieć, że
mówiący musi widzieć taką potrzebę i korzysta z tego, że język daje mu możliwość
realizacji tej potrzeby, stosownie do sytuacji, z jaką takie zastosowanie jest związane. W ramach tego typu zastosowań wyrażeń jakby i jak gdyby można, według mnie,
wydzielić dwie podstawowe grupy, biorąc za podstawę podziału przyczyny zastosowania takiej reakcji słownej. Mówiący może zatem wybrać zastosowanie jakby:
1) ze względu na potrzebę odpowiedniego scharakteryzowania czegoś.
Owo znajdowanie odpowiednich określeń może mieć charakter dogłębnych przemyśleń (gdy mamy scharakteryzować rzecz skomplikowaną) lub ukutych naprędce,
prowizorycznych rozwiązań. W pierwszym wypadku mówiący może mieć poczucie,
że nie do końca da się uchwycić to, o czym myśli, w drugim – że problem został
ujęty z grubsza i to w konkretnej sytuacji musi wystarczyć.
Za tym jakby murem trzeba skręcić w lewo [zasłyszane; informacja udzielana przez osobę wsiadającą do autobusu, opisującą prowizoryczne ogrodzenie placu budowy, wykonane z siatki,
płyt wiórowych i ze stosów cegieł. Ogrodzenie to z murem miało tyle wspólnego, że ogradzało
i zasłaniało budowę, ale nie było stabilną, murowaną konstrukcją].
Tam jest jakby szyna, w którą się tylko wsuwa oparcie [zasłyszane; skrótowa instrukcja montażu fotela].
Coś tu śmierdzi jak gdyby skisłymi jagodami [zasłyszane].
Telewizja, to jest takie magiczne miejsce, taki jakby pojazd, który zabiera mnie do każdego
mieszkania [Anna Dymna, wypowiedź telewizyjna w ramach akcji zachęcającej do wzięcia
udziału w festiwalu Zaczarowana piosenka].
W grupie małp dominujący samiec jest jakby ojcem rodziny [TVP1, 11.05.2000].
Twarz wyraźnie postarzona jak gdyby [uwaga na temat portretu F. Chopina, na którym artysta
wyglądał na starszego, niż był w rzeczywistości w owym czasie]. [...] Niedługo po śmierci oblicze wróciło jakby do normalnego [TVP2, Chopin, jakiego nie znamy. Jak naprawdę wyglądał?,
27.02.2000].
Sześciolatki jakby wejdą już tak pełną nogą do szkoły. Bo od przyszłego roku jest reforma
oświaty i sześciolatki pójdą do pierwszej klasy [Katarzyna Hejke, TVP2, Pytanie na śniadanie,
18.03.2008].

Poszukiwanie odpowiedniego określenia w ramach możliwości, jakie daje język,
może niekiedy przekroczyć ramy konwencji lub zdrowego rozsądku. Wtedy niewłaściwe, drażniące użycie jakby jest przejawem przesady, nadużycia stylistycznego,
maniery językowej albo bezmyślności.
Posłużmy się stwierdzeniem Marka jako podsumowaniem, chociaż muszę przyznać, że miejscami jakby niezgodnym z tym, co tu powiedzieliśmy [STEN’994].
4

STEN’99: I Festiwal Teatrów Nieinstytucjonalnych – STEN’99 (Przykłady pochodzą z nagranej dyskusji pt. Teatr w Krakowie dziś i jutro, która odbyła się 26.05.1999).
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W spółce jednoosobowej może być tylko jakby jeden wspólnik [zasłyszane].
Podstawieni klienci sprawdzają jakby naocznie jak wygląda strój osób pracujących w banku
[strój jest świadectwem szacunku dla klienta, TVN24, 4.03.2008].

2) ze względu na potrzebę łagodzenia dyskomfortu związanego z koniecznością publicznego zabrania głosu5.
Zastosowanie jakby może stać się werbalnym wyrazem dyskomfortu, jaki odczuwa mówiący. Dąży on wtedy do zredukowania napięcia, a jego zachowanie językowe wynika raczej z chęci asekurowania siebie, a nie swoich poglądów, ponieważ
w gruncie rzeczy nie chodzi o inne, mniej dosłowne rozumienie treści. Niektóre wypowiedzi osób znajdujących się w sytuacji stresującej są wręcz absurdalne, jeśli
założy się celowe, dla znaczenia komunikatu językowego, użycie jakby i jak gdyby.
Moje wnioski opieram na obserwacji „ekspertów”, którzy nie radzili sobie z wystąpieniami na forum publicznym, m.in. przed kamerą telewizyjną. Oto skutki:
Wszystkie witaminy podnoszą jak gdyby odporność organizmu i chronią jak gdyby przed bakteriami i wirusami. [...] Jak gdyby organizm tworzy taki balast witamin, które rozpuszczają się
w tłuszczach i nie mogą być swobodnie wydalone z organizmu (jak witaminy rozpuszczalne
w wodzie) i z czasem nadmiar tych witamin może spowodować zatrucie [TVP2, Pytanie na
śniadanie, 18.10.2007].
My jakby proponujemy szczepienia, bo grypa jest chorobą całoroczną, a szczepienie jakby uodparnia nas i ułatwia nam łagodniejsze przejście i jakby chroni przed powikłaniami pogrypowymi [TVP2, Pytanie na śniadanie, 8.03.2008].

Po co używane są wyrażenia jakby i jak gdyby?
Perspektywiczne podejście do użycia języka zakłada świadomość, że od doboru
słów zależeć może rozwój sytuacji, w której się znajdujemy. Dlatego poczucie działania w dłuższej perspektywie musi się przeplatać z wrażliwością na szybkie zmiany
sytuacji komunikacyjnej i koniecznością przygotowywania wypowiedzi w krótkim
czasie, co jest charakterystyczne dla języka mówionego. Potrzeba wykazania się
inwencją oraz dążenie do zmian sposobu postrzegania lub oceny czegoś sprawia,

5

Możliwe jest też takie interpretowanie użycia jakby i jak gdyby ze względu na potrzebę łagodzenia dyskomfortu związanego z koniecznością publicznego zabrania głosu, kiedy zastosowania jakby
i jak gdyby mają charakter odpowiedników gestów o charakterze adaptacyjnym (por. adaptatory
w klasyfikacji Paula Ekmana i Wallace’a V. Friesena z 1978 r., za: Nęcki 1992: 138−142). Moja hipoteza powstała na podstawie obserwacji osób, które na forum publicznym prezentowały przygotowane wcześniej wypowiedzi (lub udzielały wywiadu na znany wcześniej temat) i dopóty korzystały
z asekuracji w postaci użycia jakby, dopóki nie opanowały emocji. Co ciekawe, gdy stres mijał,
albo zostawał opanowany – jakby przestawało im być potrzebne. Stąd mój wniosek, że ten rodzaj
użycia jakby ma związek z brakiem pewności siebie osób mówiących, a nie ich chęcią unikania odpowiedzialności za słowa. Hipoteza ta wymaga jednak empirycznego potwierdzenia przez zbadanie
stopnia korelacji między werbalnymi zachowaniami adaptacyjnymi użyciem jakby a gestami adaptacyjnymi towarzyszącymi tym wypowiedziom.
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że używanie jakby i jak gdyby nabiera charakteru argumentacyjnego, retorycznego,
perswazyjnego.
Jak pisze Chaim Perelman,
[...] każda argumentacja zakłada uprzednią selekcję faktów i wartości, szczególny sposób opisywania ich, pewien język i akcentowanie zmieniające się w zależności od znaczenia, jakie się
im przypisuje (Perelman 2004: 48).

Uwzględniając powyższe spostrzeżenia, potraktuję dobór sposobu opisu oraz
zmiany akcentowania pewnych kwestii w celu uwypuklenia bądź pomniejszenia
wagi, jaką im przypisujemy, jako główne kryteria podziału w tej grupie zastosowań
wyrażeń jakby i jak gdyby.
Mówiący może zdecydować się użyć wyrażeń jakby i jak gdyby:
1) aby wprowadzić nową jakość przez zastosowanie osłabionych porównań.
Podczas Study Tour pracownicy biur podróży odwiedzają miejsca, które można potem klientom
pokazać w sposób jakby bardziej naoczny [klient widzi na zdjęciu to, co pracownik widział na
własne oczy – pracownik przekazuje informację z pierwszej ręki, TVN24, 5.04.2008].
Rzeczywistość zostaje jakby przekrojona – usunięte zostały elementy pozbawione wzniosłości
[TV Kraków, Magazyn kulturalny Opinie, 10.05.2000].
Gatunek felietonu jakby zmusza do tego, by ulitować się nad niewtajemniczonymi [lekka forma
pozwala rozszerzyć grono czytelników o osoby niebędące ekspertami w danej dziedzinie, TV
Kraków, Magazyn kulturalny Opinie, 10.05.2000].
Pan Kluska zapłacił jak gdyby grzywnę Skarbowi Państwa, bo nie dostanie 1,5 miliona odsetek
od 8 milionów kaucji, którą wpłacił [TVN, Fakty, 17.10.2005, Roman Kluska jest uczciwym
obywatelem potraktowanym jak przestępca].

2) aby dać sobie czas do namysłu (charakter retardacyjny).
Myślę, że te spotkania są jak gdyby po to, żeby sobie uświadomić, jaką rolę ma odegrać teatr
w Krakowie i nie tylko w Krakowie [STEN’99].
Należy zastosować pewną jakby hierarchię celów [zasłyszane].

3) aby móc modyfikować swoje poglądy:
3a) w przyszłości (asekuracja perspektywiczna)
Asekuracją perspektywiczną jest dla mnie pozostawienie sobie furtki bezpieczeństwa, w postaci wyrażeń jakby i jak gdyby, na wypadek takiego rozwoju dyskusji,
który wymusi konieczność skorzystania z niej. Taki rodzaj zabezpieczenia wybiera
na przykład osoba, która jest świadoma tego, że jakaś część jej wypowiedzi może
mieć charakter dyskusyjny, a przez to kłopotliwy ze względu na powodzenie prowadzonej argumentacji.
Postawa ucznia wydawała się jak gdyby nienaganna [zasłyszane].
Nie ma jakby na to dowodów, że Paweł Jasienica doznał uszczerbku na skutek działalności jego
żony [TVN24, 28.12.2006].
Nie ma jak gdyby zmian na gorsze – przynajmniej wyniki to potwierdzają [Szymon Kołecki,
TVP Polonia, 30.10.2006. Asekuracja wynika z niepełnego obrazu sytuacji po kontuzji zawodnika, a przed dodatkowym badaniem lekarskim].
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Ten kierunek działania zostanie jak gdyby zarzucony [dążenie do ustanowienia podatku liniowego]. Skupimy się na uproszczeniu kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, korzystając z podpowiedzi samych przedsiębiorców [Eugeniusz Grzeszczak z PSL-u przed spotkaniem
przyszłych koalicjantów: PO i PSL, gdy nie wiadomo jeszcze, jakie będzie ich wspólne stanowisko w tej sprawie, TVN24, 25.10.2007].
Dziecko jest osobą seksualną i jego ciało jest jakby przystosowane do dawania przyjemności
[wypowiedź Andrzeja Samsona oskarżonego m.in. o molestowanie seksualne nieletnich, cytowana w programie TVN, Uwaga, 22.09.2006].

3b) na bieżąco (asekuracja bieżąca)
Asekuracja bieżąca to m.in. osłabianie dosłowności wypowiedzi w celu odsunięcia uwagi rozmówcy od niewygodnej treści, pomniejszanie znaczenia tego, o czym
się mówi, lub też próba ograniczenia zakresu niewygodnej treści. Mówiący czuje, że
musi skorzystać z furtki, którą sobie zostawił, że musi pokierować uwagą słuchacza
w pożądanym przez siebie kierunku. Próba takiego odwrócenia uwagi od niewygodnej treści albo pomniejszenia znaczenia tego, o czym mowa, może zakończyć się
powodzeniem lub niepowodzeniem.
Asekurację należy uznać za nieudaną, jeśli rozmówca zacznie zadawać pytania,
jak właściwie należałoby rozumieć tę niewygodną treść (w tym przypadku próba jej
zasłonięcia, ukrycia kończy się niepowodzeniem dla mówiącego). Asekuracja nie
udaje się również wtedy, gdy rozmówca nie zadowoli się odpowiedzią mimo usilnych starań ratowania się przez mówiącego stwierdzeniami, że mówiąc jakby, nie
miał na myśli dokładnie tego, co zostało powiedziane, a jedynie coś pod pewnymi
względami do tego zbliżonego, a więc „łapanie go za słowa” jest nieuzasadnione
i nie wnosi niczego do dalszego przebiegu rozmowy i stosowanej w niej argumentacji. Jeśli argumentacja odnośnie jakby opinii, relacji, faktu zadowoli słuchacza, tzn.
jeśli zaakceptuje on sugestię, że nie ma powodów domagać się mówienia o konkretach, lub jeśli od początku nie zadaje pytań – asekurację można uznać za udaną.
Opisane wyżej użycia jakby tym się różnią od poszukiwania właściwych słów, że
im bardziej chodzi o sprecyzowanie czegoś i im bardziej jest to rzecz dająca się sprecyzować, im więcej relacjonowania faktów i zajmowanych na ich temat stanowisk,
tym mniej wahań może i powinno towarzyszyć wypowiedziom.
Czy nie czujesz, że masz dług wobec szkoły, który musisz spłacić jak gdyby? [pytanie z programu telewizyjnego Rower Błażeja, TVP1, 3.02.2000].
Ta ustawa [lustracyjna] na pewno wymaga jakby poprawienia [TVN, Fakty, 4.08 2006].
Na czym polegają te dalsze skutki, bo jak do tej pory nikt ich jakby nie zna [Lech Kaczyński,
z debaty telewizyjnej w TVN, 21.10 2005. Odwołanie się do rzekomo powszechnej wiedzy na
jakiś temat, w celu podważenia argumentów przeciwnika dotyczących uwagi, że skutki pewnych działań nie muszą być natychmiastowe].

4) aby oddziaływać dezinformująco na odbiorców (charakter dezinformująco-perswazyjny).
Zebrane niżej przykłady pokazują, według mnie, jak mała może być różnica
między usankcjonowanym konwencją językową brakiem precyzji a dezinformacją.
W takich budzących wątpliwości sytuacjach można zmniejszać poczucie interpre-
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tacyjnej bezradności, poszukując informacji na temat szeroko ujmowanej sytuacji
komunikacyjnej. Dla Ch. Perelmana jest wręcz oczywiste, że
[...] same słowa nie mogą już gwarantować bezbłędnego rozumienia przekazu, [że] trzeba szukać poza słowem – w zdaniu, w kontekście słownym lub pozasłownym, w wiedzy o mówcy
i jego audytorium – dodatkowych informacji pozwalających ograniczyć nieporozumienia, zrozumieć przekaz odpowiednio do intencji nadawcy (Perelman 2004: 59).

O ile bezpośrednie poznanie intencji nadawcy w wielu sytuacjach może być niemożliwe, to maksymalizowanie wiedzy na temat konsytuacji, w której padają określone słowa, może znacznie ułatwić ich interpretację. Pozwala zauważyć, że coś, co
wygląda na asekurację, jest dezinformacją:
Jeżeli borelioza się rozwinie, to trudno jakby skutecznie wyleczyć ją – w przeciwieństwie do
formy początkowej [z dalszej części rozmowy wynika, że nie da się wyleczyć boreliozy, TVP2,
Pytanie na śniadanie, 4.04.2008].
Jeżeli pracodawca wypowie kobiecie umowę o pracę, a kobieta ta zajdzie w ciążę w czasie
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, to umowa jakby trwa dalej [rozmówca przekonuje, że
kobiety w ciąży mają szczególną prawną ochronę. Umowa w takim wypadku jest kontynuowana, ale tylko do dnia porodu, TVP Info, 28.08.2008].
O wychwalaniu terroryzmu nie było mowy i żadnych kampanii popierających swoją [mudżahedinów] działalność jakby nie prowadzili [tak o swoim uczestnictwie w wiecu sponsorowanym
przez Ludowych Mudżahedinów mówi jego ubiegłoroczny uczestnik, który w sponsorowaniu
zmiany wizerunku tej organizacji przez organizowanie przez nią demonstracji rzekomo przeciw łamaniu praw człowieka, np. kamienowaniu kobiet w Iranie, nie widzi przejawów działalności wspierającej organizację uznaną za terrorystyczną, TVN, 27.06.2008].

Dezinformujący charakter mogą mieć komunikaty, w których jakby jest używane
w celu ukazania czegoś jako nietypowego przykładu w swojej kategorii. W takich
sytuacjach – podobnie jak w przypadku asekuracji – chodzi o przysłonięcie niewygodnej treści, odwrócenie od niej uwagi, o przełożenie akcentu na inny składnik
znaczenia, pozwalający kierować myślenie słuchacza w pożądanym kierunku. Dzięki temu na przykład dzikie, niezabezpieczone wysypisko śmieci ujęte w kategoriach
przykładu nietypowego składowania i tak będzie wywoływać skojarzenia z typowymi przykładami składowania, kojarzącymi się z uporządkowaniem, nadzorem,
prawnym usankcjonowaniem istnienia i doboru miejsca itp.
Te środki [toksyczne odpady] były do tej pory jakby składowane inaczej niż teraz [z reportażu wynika, że były niezabezpieczone, porzucone i zapomniane, TVP1, Na celowniku, 20.10.
2006].

Analizowanie kontekstów występowania wyrażeń jakby i jak gdyby dostarcza
wielu przykładów na to, że warto zadawać pytania, dlaczego i po co używane są te
wyrażenia. Wskazana jest jednak ostrożność przy wyciąganiu wniosków na temat
motywów zastosowania tych wyrażeń. Oto ciekawy przykład dezinformacji pozornej i pozornej asekuracji, które uruchamiając wiedzę wspólną, są presupozycją kulturową:
W naszych czasach [w PRL-u] nie było polityków – byli ludzie, którzy rządzili krajem, ale jakby
nie byli wybierani [redaktor Jerzy Baczyński, TVP2, Duże dzieci, 9.11.2005].
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Perspektywa odbiorcy
Poniżej przedstawiam najdokładniej zrekonstruowaną konsytuację użycia wyrażenia
jakby, do jakiej udało mi się dotrzeć. Odsłonięcie głębi problemu możliwe było dzięki dziennikarskiej determinacji w zadawaniu niewygodnych pytań wymierzonych
przeciw wszelkim próbom bieżącej asekuracji przed nazywaniem rzeczy wprost.
Prośba o zorganizowanie spotkania wyszła od polityków, którzy chcieli się jakby pozbyć premiera Pawlaka. [Marian Zacharski o spotkaniu, po którym premier Waldemar Pawlak podał się
do dymisji, po tym jak w gazecie, z którą współpracował Marian Zacharski, ukazał się artykuł
na temat dotacji, jaką firma komputerowa Inter Art, w której pracowała bliska znajoma W.
Pawlaka, dostała od państwa].

Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim mówił wówczas, że uważał wtedy, że Polska zasługuje na lepszego premiera. Zapytany wprost,
czy chciał się pozbyć Pawlaka, przyznał, że chciał się go pozbyć [TVN, Szpieg,
17.06.2008]. Jakby pozbyć znaczy więc tyle, co ‘spowodować czyjeś podanie się do
dymisji’.
Wnioski
Badanie osobno retrospektywy i perspektywy aktu mowy wprowadza arbitralny
podział działalności językowej człowieka pojmowanej jako całość. Jednak rozróżnienie to, wynikające z przyjętych przeze mnie podstaw teoretycznych służących
badaniu zastosowań wyrazów jakby i jak gdyby, ułatwia również koncentrowanie
się na omawianych użyciach tych wyrażeń we współczesnej polszczyźnie. Wnioski
z przeprowadzonej analizy wymagają jednak uwzględnienia tego, że wiele zastosowań jakby i jak gdyby wpisuje się w continuum przyczynowości i celowości zachowań językowych. Na co dzień doświadczamy przecież sytuacji, w których uobecniony jest naturalny mechanizm ludzkich zachowań, łączący przyczynę działania
z celem działania – rozkładamy parasol dlatego, że pada deszcz, i robimy to po to,
żeby nie zmoknąć. Podobnie jest, jeśli zależy nam na dobraniu słów – robimy to
z jakiejś przyczyny i w jakimś celu: żeby dać komuś wyobrażenie na temat czegoś, żeby zaproponować trafne i błyskotliwe ujęcie problemu, żeby się asekurować.
Widać zatem, że przejście od zachowań reaktywnych do aktywnych jest naturalnie
płynne, a i sposobów interpretowania czyjejś działalności językowej jest wiele (nietuzinkowość, bezmyślność, asekuracja, dezinformacja). Jednak przy całej świadomości istniejących problemów interpretacyjnych, wynikających z różnego rodzaju
ograniczeń, kwestia tego: co, dlaczego i po co jest ujmowane w kategoriach rzeczy
nietypowych, wymagających zastosowania osłabionych porównań, jest nadal godna
zainteresowania. Kluczowe dla rozstrzygnięcia tych kwestii jest pojęcie celowości,
określonych intencji, ponieważ tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni działania przez kogoś z rozmysłem, możemy mówić o perswazyjnym, a niekiedy i manipulacyjnym
charakterze użycia słów. Gdy takiej pewności nie ma – jak wtedy, gdy nie możemy
zadawać pytań lub gdy ktoś nie udziela odpowiedzi na nasze pytania – musi wystar-
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czyć świadomość możliwości wykorzystania jakby nie tylko z jakiegoś powodu, ale
także w określonym celu.
To właśnie na asekuracyjny i dezinformujący potencjał jakby i jak gdyby chciałam zwrócić uwagę, przedstawiając go na tle pragmatycznych zachowań z użyciem
wspomnianych wyrażeń.
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Determined and motivated utterance: the use of expressions jakby and jak
gdyby in contemporary spoken Polish
Summary
I am interested in the use of jakby and jak gdyby (both meaning as if, as though, kind of) used to categorize things as atypical. In trying to answer why these expressions are used, I investigate the pragmatic reactive function of linguistic utterances. I study the reasons for their use and factors influencing
a speaker’s linguistic activity in a given situation. To answer what they are used for, I focus on the
pragmatic active function in linguistic behavior containing those expressions as I try to apprehend what
consequences may result from their intentional, targeted, argumentative use. In my conclusions based
on my retrospective and prospective analysis of utterances containing jakby and jak gdyby, I consider
the fact that many instances of such expressions take their place in the continuity of causality and purpose in human linguistic behavior. I also point out that maximizing our knowledge of consituations in
which such words are used, and especially discovering the intentions behind wording, helps reveal the
precautionary, or disinformative potential of jakby and jak gdyby, as I present on the example of their
pragmatic usage.
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METODOLOGIA OPISU ROZMOWY HANDLOWEJ

Wprowadzenie
W kręgu współczesnych badań nad tekstem i dyskursem dużym zainteresowaniem
cieszą się takie dziedziny komunikacji międzyludzkiej, jak: język polityki, reklamy oraz mediów, a także rozmowa potoczna, dyskurs religijny czy edukacyjny.
Na marginesie tych zainteresowań znajduje się jedna z form dyskursu handlowego – rozmowa handlowa, którą postrzegam jako zdarzenie komunikacyjne realizowane werbalnie, w którym uczestniczy co najmniej dwóch partnerów (sprzedawca
i klient). Globalnym celem komunikacyjnym rozmowy handlowej jest chęć sprzedaży produktu lub usługi X oraz chęć osiągnięcia własnych korzyści przez dokonanie
sprzedaży. Ze względu na stan asymetrii wiedzy między sprzedającym a kupującym,
zarówno w zakresie wiedzy na temat produktu lub usługi, jak i metod sprzedaży,
za prymarnego nadawcę analizowanego typu komunikacji uznaję sprzedawcę, a za
prymarnego odbiorcę – klienta lub klientów. Co ważne, relacja sprzedający – kupujący jest interakcją o charakterze oficjalnym, ustawioną w pozycji nadrzędności
i podrzędności. Podjęcie rozważań na temat rozmowy handlowej, która, zaznaczmy,
nie doczekała się dotąd obszernego opracowania, wymaga zatem zaproponowania
takiego narzędzia badawczego, takiej metody opisu, która łączyłaby interdyscyplinarny i społeczny aspekt najnowszych badań nad tekstem i dyskursem. Co więcej,
przyjęta metodologia powinna pozwalać badaczowi na ukazanie rozmowy handlowej w postaci dynamicznego łańcucha zachowań językowych nadawcy i odbiorcy,
ale też wiązać się z ujęciem tej formy interakcji jako działania zdeterminowanego teleologicznie, a zatem pod kątem spełnianych intencji i realizowanych celów.
Wydaje się, że jednym z możliwych sposobów opisu komunikacji między klientem
a sprzedawcą jest pokazanie rozmowy handlowej jako ciągu zachowań językowych
o charakterze strategicznym1.
1

Na materiał do badania rozmowy handlowej składają się autentyczne teksty mówione zarejestrowane
w postaci zapisu cyfrowego. Materiał był zbierany w latach 2004−2006 na terenie Górnego Śląska
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Pojęcie strategii w komunikacji – problemy terminologiczne
Zasadniczym pojęciem dla podjętych tu rozważań jest pojęcie strategii. Trzeba podkreślić, że strategie pojawiają się jako przedmiot analizy wielu badaczy komunikacji
międzyludzkiej, jednak nie zawsze wiąże się to z jasnym definiowaniem tego terminu. Według Słownika współczesnego języka polskiego pod redakcją Bogusława
Dunaja strategia to „sposób prowadzenia jakichś działań (zwykle na większą skalę)
– perspektywiczny plan działań” (SWJP: 359−360). Autorzy prac z zakresu językoznawstwa pragmatycznego, lingwistyki tekstu lub analizy dyskursu stosują leksem
STRATEGIA, zawężając jego znaczenie między innymi przez użycie następujących
przydawek: komunikacyjna, nadawczo-odbiorcza, językowa lub zachowań językowych, perswazyjna, tekstowa, dyskursywna, a także konwersacyjna, stylistyczna,
pragmatyczna oraz grzecznościowa i dyskursu. Najwęższy zakres znaczeniowy ma
definicja strategii konwersacyjnej Aleksego Awdiejewa, zgodnie z którą jest to
[...] świadomie kierowany przez nadawcę i interpretowany przez odbiorcę spójny ciąg aktów
mowy, za pomocą którego dążą oni do osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu komunikacyjnego (Awdiejew 2004: 71).

I tak Awdiejew wyróżnia cztery grupy strategii konwersacyjnych: 1) strategie
informacyjno-weryfikacyjne, w których celem nadawcy jest uzyskanie, przekazanie
informacji bądź ustalenie ich stopnia prawdziwości lub pewności, 2) strategie aksjologiczno-emotywne, których celem jest wprowadzenie i uzgodnienie z partnerem
wspólnej skali wartości, 3) strategie behawioralne – polegające na tym, że nadawca
dąży do nakłonienia odbiorcy do określonego działania lub zajęcia stanowiska wobec tego działania, 4) strategie metadyskursywne – pełnią one funkcję wspomagającą, organizują i kontrolują przebieg rozmowy (Awdiejew 2004: 73−86).
Z kolei najszerszy sposób rozumienia strategii można odnaleźć w rozważaniach Teuna van Dijka i Waltera Kintscha na temat strategii dyskursu (strategies of
discourse), które zdaniem badaczy odgrywają zasadniczą rolę w produkowaniu i interpretowaniu tekstów, a więc w procesie przetwarzania dyskursu, gdyż umożliwiają
użytkownikom języka realizację określonych celów komunikacyjnych i społecznych
(van Dijk, Kintsch 1983). Co więcej, jak pisze Anna Duszak, strategie te pozwalają
[...] domyślać się, jakie struktury znaczeniowe i funkcyjne leżą u podstaw tekstu, a ich wzajemne powiązania tworzą swego rodzaju hierarchię, w której o zajęciu miejsca decyduje zakres
oddziaływania danej strategii (Duszak 1998: 57).

Tak więc uzależnione od kontekstu strategie dyskursu tworzą następujący układ
hierarchiczny: najpierw strategie kulturowe, następnie społeczne, interakcyjne i pragmatyczne. Trzy pierwsze typy strategii mają charakter bardziej globalny i obejmują
swym zasięgiem również działania o charakterze niejęzykowym. Strategie pragmatyczne natomiast są ściśle związane z językiem i odpowiadają za łączenie struktur
tekstowych z kontekstem, zwłaszcza z kontekstem interakcyjnym, czyli pokazują,
jak funkcjonują makroakty mowy.
oraz Małopolski. Zostały nagrane 33 rozmowy handlowe, co stanowi ponad 25 godzin nagrań (1559
minut).
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Następnym sposobem rozumienia omawianego pojęcia, jest definicja strategii
dyskursywnych zaproponowana na potrzeby opisu wybranego gatunku mowy przez
Marię Wojtak. Autorka określa strategie dyskursywne jako
[...] zbiór reguł, determinujących wybór modelu strukturalnego (formy wypowiedzi), sposobów realizacji potencjału illokucyjnego wypowiedzi, relacji nadawczo-odbiorczych, kreowanego w tekście obrazu świata i stylistycznego wymiary dyskursu (Wojtak 2001: 169)2.

Tak więc strategia dyskursywna jest to suma decyzji nadawcy co do sposobu
przekazu treści w obrębie danego gatunku mowy. Jest to makrostrategia, która organizuje i kreuje całokształt danego aktu komunikacji. Na tak pojętą makrostrategię,
podporządkowaną nadrzędnemu celowi komunikacyjnemu, składają się różne mikrostrategie, odpowiedzialne za realizację celów podrzędnych, zwanych mikrointencjami. W strategiach dyskursywnych mieściłyby się związane z pragmatycznym
aspektem analizy strategie konwersacyjne w rozumieniu A. Awdiejewa oraz inne
mikrostrategie odnoszące się do pozostałych aspektów opisu wzorca gatunkowego3:
aspektu strukturalnego, kognitywnego i stylistycznego.
Podejmując się zatem analizy rozmowy handlowej, którą zgodnie z koncepcją
wspólnoty dyskursu Rona i Suzie W. Scollonów4 postrzegam jako jedną z wyspecjalizowanych form dyskursu handlowego, co jest równoznaczne z nadaniem jej
statusu gatunku mowy, wybieram do opisu pojęcie strategii dyskursywnych. Pojęcie
to bowiem bezpośrednio odnosi się do wymiaru gatunkowego tekstu i pozwala objąć
analizą zarówno poziom aktów mowy, jak i wymiar stylistyczny tekstu, charakter
relacji nadawczo-odbiorczych, kategorię tematu oraz to, jaki obraz siebie i świata
kreuje nadawca rozmowy handlowej.

2

3

4

Proponując taki sposób rozumienia strategii, badaczka odwołuje się do rozważań Janiny Labochy
(1996: 52−53) na temat dyskursu jako strategii i społecznej normy zachowań werbalnych zastosowanej w procesie kształtowania tekstu o określonych cechach gatunkowych.
Maria Wojtak rozumie wzorzec gatunkowy jako „zbiór reguł dookreślających najważniejsze poziomy organizacji gatunkowego schematu, relacje między poziomami i sposoby funkcjonowania owych
poziomów” (Wojtak 2004b: 16). Wśród komponentów wzorca gatunkowego badaczka umieszcza:
1) aspekt strukturalny – model kompozycyjny, 2) aspekt pragmatyczny – uwikłania komunikacyjne: obraz nadawcy i odbiorcy, cel komunikacyjny (potencjał illokucyjny) itp., 3) aspekt poznawczy
– tematykę i sposób przedstawienia oraz 4) aspekt stylistyczny – wyznaczniki stylistyczne tekstu
(Wojtak 2004a: 30−31).
Po pierwsze, wspólnota dyskursu konstytuowana jest przez jedność celów społecznych i jedność
ideologiczną interpretowaną jako ogólny system wartości. Po drugie, aby móc mówić o ukształtowaniu się wspólnoty, musi dojść do socjalizacji, czyli procesu nabywania członkostwa i tożsamości
grupowej. Po trzecie, wspólnoty dyskursu charakteryzują się określonymi typami relacji interpersonalnych. I wreszcie, po czwarte, czynnikiem motywującym powstanie wspólnoty i późniejsze jej
scalanie jest istnienie preferowanych, wyspecjalizowanych form dyskursu (Scollon, Scollon 1995:
98, za: Duszak 1998: 254).
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Opis metody badawczej
Trzeba zaznaczyć, że w niniejszym artykule analiza strategii dyskursywnych wiąże
się głównie z próbą odtworzenia strategii nadawcy, czyli sprzedawcy. To właśnie
sprzedawca – jako prymarny nadawca analizowanego typu komunikacji – z racji
wiedzy na temat produktu oraz metod sprzedaży ma przewagę nad rozmówcą i większe możliwości sterowania przebiegiem rozmowy niż klient – prymarny odbiorca
rozmowy handlowej. Takie założenie nie wyklucza jednak możliwości pokazania,
jakim reakcjom odbiorcy, również w formie działań strategicznych, towarzyszą
określone strategie nadawcy. Ten aspekt analizy ze względów objętościowych nie
będzie jednak przedmiotem omówienia w artykule. Wyróżnione strategie dyskursywne rozmowy handlowej zostały zatem opisane w taki sposób, aby można było
wskazać zarówno strategie najbardziej prototypowe, jak i te, które pojawiają się rzadziej, są więc mniej wyraziste, a przez to są zaliczane do cech peryferyjnych analizowanego gatunku mowy. Konsekwencją tak przeprowadzonej analizy jest ukazanie
tego, jakie strategie rozmowy handlowej stanowią wzorzec kanoniczny tego gatunku
mowy, a które składają się na elementy wzorca/wzorców alternacyjnych.
I tak przyjmuję, że nadrzędnymi kryteriami opisu są:
a) kryterium przynależności danej strategii do określonego segmentu kompozycyjnego w strukturze tekstu – w rozmowie handlowej wyróżniam trzy segmenty
kompozycyjne, które określam mianem sekwencji5, są to: OTWARCIE, OFEROWANIE
i ZAMKNIĘCIE, odpowiadające trzem etapom sprzedaży: 1) wprowadzeniu do sprzedaży, 2) prezentacji produktu/usługi, a więc sprzedaży właściwej oraz 3) zakończeniu
sprzedaży. O związku formalnym danej sekwencji świadczą typowe formuły lub
akty mowy inicjujące sekwencję, związek pragmatyczny zapewniają charakterystyczne dla poszczególnych segmentów cele komunikacyjne – makrointencje oraz
podporządkowane im mikrointencje, z kolei związek znaczeniowy określają typowe
dla danej sekwencji tematy globalne rozmowy handlowej;
b) kryterium celu komunikacyjnego – jaką makro- i mikrointencję realizuje dana
strategia – wyróżniam sześć makrointencji: w sekwencji OTWARCIA – chęć nawiązania kontaktu (MI1) oraz chęć wywołania potrzeby posiadania X (produktu lub usługi) (MI2), w sekwencji OFEROWANIA – chęć podtrzymania kontaktu (MI3) oraz chęć
wzbudzenia woli posiadania X (MI4), w sekwencji zamknięcia – chęć zakończenia
kontaktu (MI5) oraz chęć zmiany lub wzmocnienia woli posiadania X (MI6);
c) kryterium tematu – który z tematów globalnych inicjują i rozwijają poszczególne strategie dyskursywne – wyróżniam trzy tematy globalne: hipertemat PRODUKT – wprowadzany do rozmowy przez aktualizację takich jego podtematów, jak:
WYGLĄD, ZASADY DZIAŁANIA, ZASTOSOWANIE, CENA, SPOSOBY PŁATNOŚCI oraz hipertemat
KLIENT – aktualizowany głównie przez zainicjowanie takich podtematów, jak: CHOROBY, ZDROWIE, PRACA, DOM itp., hipertemat SPRZEDAWCA – inicjowany przez podtematy:
FIRMA, PRACA.

5

Sekwencja, jak pisze Małgorzata Kita, to „ciąg co najmniej dwóch wymian następujących po sobie,
jeśli między nimi zachodzi związek znaczeniowy, formalny lub pragmatyczny” (Kita 1998: 49).
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Natomiast wśród kryteriów podrzędnych za najważniejsze uznaje się kryterium
przynależności wyróżnionych strategii do jednej z czterech płaszczyzn psychologicznego modelu komunikacji Friedemanna Schulza von Thuna: a) płaszczyzny zawartości rzeczowej – co nadawca chce zakomunikować, b) płaszczyzny ujawniania
siebie – co nadawca mówi o sobie, c) płaszczyzny relacji wzajemnej – co nadawca
myśli o odbiorcy i jaki jest ich wzajemny stosunek, d) płaszczyzny apelu – do czego
nadawca chce nakłonić odbiorcę (zob. Schulz von Thun 2001).
Omówienie wyników analizy
Przejdę teraz do krótkiego omówienia wyszczególnionych w trakcie analizy strategii. Za najbardziej wyrazistą i typową dla komunikacji sprzedawcy z klientem
należy uznać taką sytuację, w której sekwencje OTWARCIE i ZAMKNIĘCIE ograniczają
się do wymiany aktów etykiety językowej: powitania, podziękowania i pożegnania,
natomiast sekwencja OFEROWANIA inicjowana jest albo przez sprzedawcę w formie
pytań grzecznościowych typu W czym mogę pomóc?, Czym mogę służyć?, Czy mogę
panu w czymś doradzić?, Słucham państwa? (rozmowy 29−34), albo przez klienta
również w postaci pytań aktualizujących temat PRODUKT, a ściślej jeden z jego podtematów, takich jak WYGLĄD (budowa, kształt, części składowe itp.), ZASADY DZIAŁANIA, ZASTOSOWANIE, CENA, SPOSOBY PŁATNOŚCI, np. Ile kosztuje ten kocyk? (rozm. 33),
Czy są korektory z X (podaje nazwę firmy)? (rozm. 34), Jakie są ceny mieszkań? Ja
składałem zamówienie do X na telefony, trwa to i trwa dosyć długo, no nie ukrywam
zależy mi na czasie, bo brak Internetu, to jest, tak jak widać. Jak szybko możemy to
załatwić? (rozm. 16). Następnie, po wyrażeniu przez współrozmówców chęci kontynuowania rozmowy, sprzedawca informuje klienta o produkcie/usłudze X, stosując
strategię opisu (prezentacji) produktu I typu, która została przypisana płaszczyźnie
zawartości rzeczowej. Przyjrzyjmy się zatem poniższemu fragmentowi rozmowy
handlowej, w której przedmiotem sprzedaży są kamienie i związane z nim usługi
kamieniarskie.
(Pierwszy krok inicjujący OFEROWANIE – pytanie grzecznościowe)
S: Słucham państwa?
(Drugi krok inicjujący temat PRODUKT)
K1: Wie pan co, interesują nas blaty kuchenne kamienne. Wypisaliśmy sobie kilka kamieni,
które nas interesują.
(Trzeci krok inicjujący akt opisu)
S: Z jakich materiałów państwa interesuje? Oczywiście, jeśli chodzi o blaty kuchenne to tylko
i wyłącznie te (wskazuje na wybrane kamienie, znajdujące się na wystawie).
K: Tak.
S: Państwo już wiedzą.
K2: [...] Najbardziej to Nero Assoluto, tak?
S: Tak, jest taki czarny.
K1: To są wszystko w czerniach, w szarościach.
S: Tak. Proszę państwa, już mówię, Nero Assoluto kosztuje u nas, w trójkę, siedemset dziewięćdziesiąt złotych.
K: To są ceny? Brutto, netto?
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S: Netto. Ewentualnie, jeżeli dwójka na ścianę by szła, sześćset dziewięćdziesiąt.
K2: Galaxy Star.
S: Galaxy Star jest jednym z droższych kamieni, dziewięćset pięćdziesiąt trójka i osiemset pięćdziesiąt dwójka (rozm. 27).

Zastosowana przez nadawcę forma podawcza, jaką jest opis, służy rozwinięciu
globalnego tematu PRODUKT. Intencją nadawcy tekstu opisowego jest poinformowanie słuchającego o cechach X tak, by służyć to mogło wyróżnieniu, wyobrażeniu
bądź poznaniu X, w tym wypadku wyróżnieniu, wyobrażeniu bądź poznaniu produktu lub usługi. Powyższy fragment rozmowy handlowej stanowi przykład opisu
zredukowanego do minimum. Celem sprzedawcy jest jedynie przekazanie wiedzy
odbiorcy na temat X, a nie wzbudzenie w nim woli posiadania X. Co ważne, strategię tę sprzedawca realizuje do końca trwania tej rozmowy handlowej i nie podejmuje
on żadnych kroków nakłaniających klienta do działania. W zacytowanym fragmencie można ponadto zaobserwować tendencję, którą Bożena Witosz wyróżniła dla
tekstów mówionych o mniejszym stopniu oficjalności i określiła mianem ucieczki
od opisu (Witosz 1997: 109). Nadawca czuje się bowiem zwolniony z obowiązku
szczegółowego opisywania produktu z dwóch przyczyn. Po pierwsze, uznaje, że
wystarczające jest odniesienie ostensywne, a więc odesłanie odbiorcy do obiektu
za pomocą wskaźnika deiktycznego: Oczywiście, jeśli chodzi o blaty kuchenne to
tylko i wyłącznie te (wskazuje na wybrane kamienie, znajdujące się na wystawie).
Po drugie, sprzedawca wyręcza się nazwą poszczególnych kamieni: Nero Assoluto,
Star Galaxy, jak też wyrazami charakterystycznymi dla słownictwa branżowego:
trójka i dwójka6. W ten sposób nadawca ogranicza się jedynie do orzekania o właściwościach percepcyjnych obiektu oraz informuje o wybranej cesze produktu, mianowicie o jego wartości. Podkreślmy, że pierwszy typ strategii prezentacji produktu
bliski jest opisom występującym w wiadomościach, hasłach encyklopedycznych,
podręcznikach oraz pracach naukowych, a więc w tekstach o nadrzędnej funkcji
informacyjnej. Sprzedawca, wykorzystując tę strategię, nie nakłania odbiorcy do niczego: nie zachęca, nie obiecuje ani nie radzi, nie informuje o zaletach i korzyściach
płynących z posiadania X (produktu czy usługi), lecz przekazuje tylko „suche” fakty
i odpowiada na pytania. Wymienione zachowania językowe: akty etykiety językowej sekwencji OTWARCIA i ZAMKNIĘCIA, pytania inicjujące OFEROWANIE, które zaliczam
do grupy konwersacyjnych strategii informacyjno-weryfikacyjnych w rozumieniu
A. Awdiejewa oraz strategia opisu produktu I typu składają się na elementy wzorca
kanonicznego rozmowy handlowej. Wszystkie inne sposoby rozbudowywania poszczególnych sekwencji oddalają się od tak wyznaczonego centrum i stanowią cechy
wzorców alternacyjnych omawianego gatunku mowy, co obrazuje poniższa tabela.

6

Grubość kamienia: trzy i dwa centymetry.
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Cechy centralne
sekwencji

Sekwencja OTWARCIA
Wzorzec kanoniczny
akty etykiety językowej: powitania, podziękowania, przedstawianie się
Wzorce alternacyjne
strategie informacyjno-weryfikacyjne (pytanie − odpowiedź) inicjujące i rozwijające temat globalny KLIENT,
strategie grzeczności pozytywnej,
strategia odgrywania roli przyjaciela,
strategia odgrywania roli eksperta związana z hipertematem SPRZEDAWCA,
strategia prezentacji problemu klienta,

Cechy peryferyjne sekwencji

strategie behawioralne: ostrzeżenia, apele,

Cechy centralne
sekwencji

Sekwencja OFEROWANIA

strategia budowania negatywnego obrazu świata „bez produktu”
Wzorzec kanoniczny
pytania grzecznościowe,
strategie informacyjno-weryfikacyjne, w tym zwłaszcza pytania inicjujące i rozwijające temat globalny PRODUKT,
strategia prezentacji produktu I typu
Wzorce alternacyjne
strategie informacyjno-weryfikacyjne (pytania inicjujące temat KLIENT – dookreślające potrzeby odbiorcy),
strategia prezentacji produktu II typu, strategie aksjologiczno-emotywne, strategie behawioralne „słabego” nakłaniania: akt proponowania, zachęta, rada, obietnica, gwarancja,
strategia odgrywania roli eksperta związana z hipertematem SPRZEDAWCA,
strategia odgrywania roli przyjaciela, strategie grzecznościowe,
strategia prezentacji produktu III typu, strategia budowania pozytywnej wizji
świata „z produktem”,

Cechy peryferyjne sekwencji

strategie behawioralne „mocnego” nakłaniania: ostrzeżenia, groźby, strategia
nalegania

Cechy centralne
sekwencji

Sekwencja ZAMKNIĘCIA
Wzorzec kanoniczny
akty etykiety językowej: podziękowania i pożegnania,
formuły sygnalizujące zakończenie kontaktu, np. formuła To wszystko
Wzorce alternacyjne
strategie konwersacyjne: akt nadziei, prośby, gotowości, moduł umawiania się,
strategie reaktywujące temat PRODUKT (strategie informacyjno-weryfikacyjne,
strategia prezentacji produktu I typu),
strategie reaktywujące temat SPRZEDAWCA i temat KLIENT,
strategie reaktywujące temat PRODUKT i temat PRODUKT 2 (strategia prezentacji
produktu II typu), strategie behawioralne „słabego” nakłaniania,

Cechy peryferyjne sekwencji

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 343

strategie behawioralne „mocnego” nakłaniania: ostrzeżenia i groźby, strategia
nalegania,
strategia ujawniania się nowego nadawcy

2010-01-05 15:38:46

344

Patrycja Pałka

W sposób szczegółowy, choć ze względów formalnych tylko w formie tabeli,
chciałabym przedstawić wybrane strategie rozbudowujące sekwencję OTWARCIA.
Podkreślmy to, że przypisanie danej strategii do określonej płaszczyzny modelu
F. Schulza von Thuna polega na uznaniu, która płaszczyzna, który aspekt komunikacji, wysuwają się w wybranej strategii na plan pierwszy. Cechą charakterystyczną
rozbudowanej sekwencji OTWARCIA jest to, że nadawca celowo nie podejmuje tematu
PRODUKT, lecz inicjuje i rozwija dwa pozostałe globalne tematy rozmowy handlowej:
SPRZEDAWCA i KLIENT oraz zwłaszcza takie związane z nimi podtematy, jak: FIRMA,
PRACA, RODZINA, PIENIĄDZE, ZDROWIE, CHOROBY, DOM.
Sekwencja OTWARCIA
Płaszczyzna
zawartości
rzeczowej

Pytania jako strategie informacyjno-weryfikacyjne:
podporządkowane makrointencji MI1 – chęć nawiązania kontaktu, a ściśle mikrointencji, jaką jest chęć zapoznania się z odbiorcą i rozpoznania jego potrzeb;
stosując je, nadawca aktualizuje hipertemat KLIENT, co wiąże się z zainicjowaniem
takich podtematów, jak: DOM, RODZINA, PRACA, CHOROBY, ZAINTERESOWANIA, ZWIERZĘTA,
DANE PERSONALNE, np.
Podtemat: CHOROBA
S: Czy w państwa rodzinie występowały kiedyś schorzenia nowotworowe?
K1: Jeszcze nie.
S: Choroby oczu? Niewydolność nerek, wątroby? Kamienie w nerkach i w woreczku?
Nadciśnienie, niedociśnienie?
K2: Niskie ciśnienie ja mam, ale to jest dziedziczne.
S: Genetycznie, nie? Choroby wrzodowe? A alergię pokarmową lub skórną?
K2: Mój syn był alergikiem, ale mu przeszło.
S: Na mleko?
K2: Na mleko.
S: Dolegliwości żołądkowe, zgagi, pieczenia?
K1: To znaczy zgaga to było, sporadycznie (rozm. 24).

Płaszczyzna
ujawniania
siebie

Strategia odgrywania roli eksperta:
podporządkowana makrointencji MI1 – chęć nawiązania kontaktu, a ściślej mikrointencji – chęć budowania wiarygodności i zaufania;
informacje, jakie nadawca przekazuje za pomocą tej strategii, stanowią rozwinięcie
globalnego tematu SPRZEDAWCA zwłaszcza przez zainicjowanie podtematu FIRMA;
strategia ta ma charakter złożony i składają się na nią takie działanie językowe, jak:
akt chwalenia się i chwalenia się faktami, co wiąże się ze stosowaniem przez
nadawcę wartościujących środków językowych oraz z mówieniem o firmie w kategoriach wspólnoty, czego gramatycznymi wykładnikami są: zaimek my, odpowiadająca mu forma osobowa czasownika oraz zaimek dzierżawczy nasz, np. S: Proszę
państwa, firma X powstała w 1986 roku, na rynku świata jesteśmy z Austrii, a u nas
w Polsce jesteśmy, proszę państwa, aż 13 lat, poprzez te 13 lat naprawdę stworzyliśmy bardzo dużą bazę klientów [...]. Ja nie ukrywam, że nasza firma, proszę państwa,
jest firmą typowo handlową, jednakże, proszę państwa, jest firmą naprawdę ekskluzywną (rozm. 17).
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strategia zachowania pozorów obiektywności (elementy stylu naukowego: rzeczowość, precyzja i intelektualność, bezosobowość, referencja naukowa, referencja
pseudonaukowa), np. S: Panie Mariuszu, tu pisze tak, substancji smolistych 10 mg,
nikotyny 0,85 mg, tlenku węgla 10 mg, czyli tu jest niecałe 21 miligramów trucizny
w papierosie. W litrze wody ile wyszło? 102 mg! (rozm. 22); S: Wie pani, bo już
dzieci, stwierdzono, że nawet dzieci mają problem z cholesterolem. Także to jest już
stwierdzone, zdiagnozowane od dwudziestu kilku lat świat nauki na świecie (rozm.
19); S: Mam prośbę, żebyście się państwo ustosunkowali do raportu profesora X,
który napisał, że długotrwałe właśnie picie zanieczyszczonej wody powoduje zatruwanie organizmu ludzkiego (rozm. 25); S: Badania wykazały, że kobiety z rakiem
piersi mają w sobie więcej chloru niż zdrowia. Badania stwierdziły tę zależność:
Chlor przyspiesza zapadalność na nowotwory. Powiem więcej, działa na śluzówkę
jelit (rozm. 22).
Płaszczyzna
wzajemnej
relacji
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Strategia odgrywania roli przyjaciela:
podporządkowana makrointencji MI1 – chęć nawiązania kontaktu, a ściślej mikrointencji – budowanie pozytywnej więzi z klientem; ma ona charakter złożony i składają się na nią:
strategia zmniejszania dystansu między rozmówcami; nadawca stosując tę strategię, przechodzi od relacji formalnej, oficjalnej do nieoficjalnej, familiarnej, a czyni
to przez użycie następujących adresatywów, które zastępują formy oficjalne: pan/
pani + {imię oficjalne}, np. S: Poza tym pani Patrycjo, jak pani kupuje lek w aptece, to niech pani przeczyta, [...] ileż tam jest przeciwwskazań (rozm. 19); S: Panie Mariuszu, proszę mi powiedzieć, czy widzi pan różnicę między tymi wodami
(rozm. 22); pan/pani + {zdrobniała wersja imienia}, np. S: Pani Beatko, czy mąż
grywa na gitarze? (rozm. 22); państwo + {zwrot poufały wyrażający życzliwość,
nacechowany dodatkowo ekspresją}, np. S: Mili państwo, tak jak powiedziałem,
postaramy się, abyście państwo nie nudzili się w dniu dzisiejszym (rozm. 17); forma zaimka 2. osoby liczby mnogiej „wy”, np. S: Pamiętacie takie mleko? [...]
Spróbujcie to samo zrobić dzisiaj z mlekiem kupionym w sklepie (rozm. 18); S: Na
samym końcu będę prosił o waszych dobrych znajomych, osób, dla których jesteście
życzliwi (rozm. 21); forma zaimka 2 osoby liczby pojedynczej „ty”, np. S: Musisz
wiedzieć, że to jest coś takiego, które może rozwalić mój organizm (rozm. 18); S: Czy
wiesz, że w wodzie są metale ciężkie i że mają wpływ na system immunologiczny?
Czy związki rozpuszczone w wodzie są zdrowe dla ciebie i twojej rodziny? (rozm. 21,
22); poufałe zwroty, nacechowane dodatkowo ekspresją, wyrażające życzliwość,
np. S: No kochani, jak to jest możliwe, żeby coś było bez konserwantów i tak długo
miało swoją trwałość (rozm.18).

2010-01-05 15:38:46

346

Patrycja Pałka
strategia akomodacji socjolingwistycznej: polega na tym, że sprzedawca próbuje
utożsamiać się z odbiorcą na przykład przez używanie tej samej odmiany językowej; w analizowanych rozmowach handlowych ma to związek przede wszystkim
z gwarą, którą posługują się klienci, np. S: Panie Mariuszu, nic się takiego nie stało,
my som normalni. A pan po szychcie? A pan na grubie walczy? (rozm. 22), S: Co
do tego to wy jeszcze kurzycie? (rozm. 22), S: No bo takie jest uzdatnianie, niestety,
najczęściej, to panocku, żeby bakterii nie było (rozm. 24), S: Zadbajmy o to, [...] żeby
ten organizm funkcjonował normalnie. Normalnie, to znaczy jak? Normalnie to proces starzenia, który powinien rozpocząć się w wieku stu dwudziestu stu trzydziestu
lat, co ja godom, nie? (rozm. 18).

Płaszczyzna
apelu

Strategie behawioralne:
podporządkowane są makrointencji MI2 – chęć wywołania potrzeby posiadania X,
a ściślej mikrointencji – chęć zaniepokojenia odbiorcy obecnym stanem (straszenia
konsekwencjami wynikającymi z braku działania klienta, aby ten stan zmienić);
ostrzeżenia: „chcę, żebyś wiedział, że jeżeli zrobisz X lub nie zrobisz Y, może stać
ci się coś złego” (Wierzbicka 1983: 129−130); należą do grupy aktów mowy wartościujących negatywnie, gdyż wykorzystują takie emocje, jak stres i lęk, służą nakłonieniu odbiorcy do działania przez wskazanie negatywnych skutków wynikających
z braku tego działania, np. S: Powszechnym dzisiaj zachorowaniem są zaburzenia
funkcji jelit i nerek, prawda? To wątroba również jest tym elementem, który tutaj
bardzo silnie z jelitami współpracuje. Popatrzcie, moi państwo (pokazuje na tablicę i rysunek) znowu na tych obszarach niewydolności w oczyszczaniu organizmu,
z czym to się wiąże, no z tym, że dostarczamy organizmowi takich rzeczy, których
organizm nie potrafi wyrzucić (rozm. 18), S: A co czeka na was albo wasze dzieci też
powiem, benzopiren: nowotwory, cały układ pokarmowy (rozm. 22), S: To wszystko
to zachodzi w pańskim ciele, w komórkach. I to od dłuższego czasu. To, co zadziałaliśmy ordynarnie tym urządzeniem, dzieje się w was (rozm. 22).
apele: traktuję apel jako odmianę aktu mowy – prośby (zob. Wieczorek 1999: 87);
o ile jednak ostrzeżenia należą do grupy aktów mowy odwołujących się do pojęcia
kary, to apele mieszczą się w obrębie orientacji na nagrodę. Nadawca wykorzystuje tu mianowicie jeden z pozytywnych mechanizmów perswazyjnych, mianowicie
apel moralny: „Każdy porządny człowiek posłuchałby”, np. S: Teraz odwołuję się
do państwa jako osób dojrzałych, mających dzieci, ile to (wskazuje na papierosy)
kosztuje w miesiącu? (rozm. 22), S: Pani Beatko, proszę posłuchać, jest pani młodą
mamą, żoną, ale [...] raport Greenpeace’u o zapadalności na raka piersi u kobiet
udowodnił, że głównym winowajcą może być chlor (rozm. 22).

Podsumowanie
Wydaje się, że przeprowadzona analiza, oparta na autentycznych zachowaniach
werbalnych uczestników rozmowy handlowej, spełnia założenia tzw. lingwistyki
krytycznej, która łączy interdyscyplinarny i społeczny aspekt najnowszych badań
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nad dyskursem. Przypomnijmy, że zdaniem Rogera Fowlera krytyczna lingwistyka
tekstu
[...] próbuje, analizując najdrobniejsze detale struktury języka w świetle społecznej i historycznej sytuacji tekstu, doprowadzić do ludzkiej świadomości wzorce przekonań i wartości zakodowane w języku – a umykające uwadze każdego, kto akceptuje dany dyskurs jako naturalny
(Fowler, Hodge, Kress 1979, cyt. za: Duszak 1998: 65).

Po pierwsze, zaproponowany sposób analizy rozmowy handlowej jako ciągu językowych działań strategicznych sprzedawcy pozwala opisać to, co jest niezwykle
ważne w języku mówionym, mianowicie, jego dynamiczny charakter. Po drugie,
przyjęta metoda opisu może być wykorzystana do analizy innych gatunków mowy
derywowanych od rozmowy – rozumianej za Urszulą Żydek-Bednarczuk (2004: 432)
jako gatunek globalny. I wreszcie, po trzecie, opracowany tu zestaw strategii dyskursywnych sprzedawcy, choć jest jednocześnie opisem metodologii technik sprzedaży,
to ma walor praktyczny, gdyż może przyczynić się do wypracowania takich zachowań językowych klientów, które byłyby skutecznymi strategiami obronnymi.
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The methodology of describing business talk
Summary
The article aims to present the methodology developed to describe business talk which I see as a genre.
Business talk has not so far been addressed by Polish linguists; it therefore requires proposing a research tool, a method of description, which would combine interdisciplinary and social aspects of latest
research into text and discourse. Moreover, such methodology should enable the scholar to show business talk as a dynamic chain of linguistic behaviors of speaker and listener, and would involve treating
this form of interaction as determined teleologically, i.e., geared to achieving desired objectives. It
seems that one possible way of describing communication between buyer and seller is to show business talk as a series of linguistic behaviors of strategic nature. In this article, my overriding criteria of
description are: a) a given strategy belonging to a defined compositional segment of the text’s structure
(sequence), b) communicative purpose (what macro- and microintention is served by a given strategy), c) subject: which global subject is initiated and followed by respective discursive strategies. As
a subordinate criterion, I adopt the selected strategies as belonging to one of four layers in Schulz von
Thun’s psychological model of communication: a) matter layer, b) self-revealing layer, c) relationship
layer, and c) appeal layer. It should be noted that the proposed method of describing strategies helps the
scholar identify both prototype strategies and those, more rare, which are off the standard, thought of
as a peripheral feature of business talk.
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Z HISTORII POLSKIEGO SŁOWNICTWA NAZYWAJĄCEGO KŁÓTNIĘ
Zjawisko kłótni traktujemy w niniejszym artykule jako gatunek mowy pozostający
w silnym związku z centralną kategorią gatunków mowy języka potocznego, a mianowicie z rozmową, od której jednak różni się zasadniczo naruszeniem zasad komunikacyjnych:
[...] naruszenie normy głośności komunikacji może oznaczać uzewnętrznienie konfliktu między ROZMÓWCAMI: rozmowa przeradza się w KŁÓTNIĘ (Sarnowski 1999: 21).

Tekstowa realizacja gatunku kłótni to powstająca spontanicznie, a zatem nieprzygotowana, dynamiczna sekwencja następujących po sobie aktów komunikacji
dwóch (lub więcej) skonfliktowanych podmiotów pragmatycznych, realizowana na
płaszczyźnie komunikacji ustnej, nieoficjalnej (potocznej). Sytuowana blisko sporu1
różni się od niego brakiem mentalnej weryfikacji prawdziwości sądów rozmówcy
lub motywacji jego poglądów oraz celem: „SPÓR zakłada zwycięstwo merytoryczne,
KŁÓTNIA zaś – psychiczne i moralne” (Sarnowski 1999: 24–25)2.
U podstaw tego rodzaju działań językowych leży konflikt (sprzeczność) zdań,
myśli, sądów, opinii, ocen, poglądów itd. W wypadku kłótni interlokutorzy nie dążą
1

Spór i kłótnia mają ten sam punkt wyjścia, ie. wiedzę na temat oceny obiektu. Por. analizy Anny
Wierzbickiej:
SPÓR

wiem, że ty myślisz o Z co innego niż ja
sądzę, że ty myślisz źle
mówię: ...
mówię to, bo chcę, żebyś ty myślał tak samo jak ja.
KŁÓTNIA

2

wiem, że ty myślisz o Z co innego niż ja
mówię: ty myślisz źle
mówię po to, bo chcę, żebyś wiedział, że mówiłeś źle (Wierzbicka 1983: 131).
Nadto, jak wykazują badania Michała Sarnowskiego (1999: 68–69), w kłótni schodzi na plan dalszy
komponent logiczny – wiedza, aktywizacja zaś komponentu pragmatycznego (czyli przekonań) deformuje ideę rozmowy oraz sporu; wówczas zadanie do rozwiązania (typowe dla sytuacji sporu) staje
się sprawą do załatwienia (typowe dla kłótni).
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do porozumienia, które jest prototypową cechą dyskusji, sporu czy szerzej – rozmowy. Podkreślenie (niejednokrotnie dosadne) różnic, jakie dzielą uczestników komunikacji, przy równoczesnym wyrażeniu dezaprobaty dla poglądu czy oceny współrozmówcy, należałoby uznać za wyróżnik gatunku kłótni.
Niniejszy artykuł jest próbą wskazania głównych tendencji rozwojowych w zakresie polskiego słownictwa nazywającego jeden z typów ustnej komunikacji – kłótnię. Omawiając sposoby jej nominacji w historii polszczyzny oraz utrwaloną w języku konceptualizację sytuacji kłócenia się, dążono także do opisu świadomości
gatunkowej kłótni, wychodząc z założenia, że
[...] kształtowanie się świadomości gatunkowej w historii można obserwować przede wszystkim na podstawie analizy nazw genologicznych (Zaśko-Zielińska 2002: 25).

W tym celu analizowano materiał wyekscerpowany z opracowań leksykograficznych: a) historycznych – tu przede wszystkim SPXVI3 oraz SL (w mniejszym zakresie SStp, Knapski oraz SWil i SW); b) współczesnych – ISJP, SWJP oraz słowników
synonimów i antonimów (DSS, SSyn, MSA, SA). Sięgnięto także do słowników etymologicznych (SEBań, SEBor, SESł), Słownika prasłowiańskiego (SPsł) oraz pracy
Danuty Moszyńskiej (Mosz). W niniejszym opracowaniu jednak – ze względu na
ograniczenia objętościowe tekstu – nie zostanie omówiony cały zgromadzony zbiór
jednostek leksykalnych, który stał się przedmiotem analiz, a tylko te jego elementy,
które w rozwoju polskiej leksyki nazywającej kłótnię odegrały znaczącą rolę.
1. Sposoby nominacji
Podstawowymi jednostkami leksykalnymi, jakich używano na oznaczenie procesu
kłótni, były w historii polszczyzny następujące leksemy: spór, sprzeczka, zwada,
waśń, swar, kłótnia. Przyjrzyjmy się pochodzeniu tej grupy i powstałym na jej podstawie formacjom.
Spór to rzeczownik odczasownikowy powstały na prasłowiańskiej podstawie
*sъperti sę ‘wejść w spór’ (pol. spierać się), co pochodzi od czasownika *perti,
*pьrQ, tj. (przeć4) ‘wywierać nacisk, cisnąć, gnieść, uciskać, ściskać; postępować
wbrew czemuś, sprzeciwiać się’ (SEBor). W historii polszczyzny znajdujemy również takie formacje, jak: prza, spora, sporka, wspor, wspora.
Współcześnie zaświadczone leksemy sprzeczka i sprzeczać się wywodzą się od
czasownika przeczyć (ps. *perčiti, a ten od przymiotnika *perkЪ ‘poprzeczny, leżący w poprzek, naprzeciwko czegoś’). Formacje pochodne: przeczać się, przeczanie,
przecza, przeczka, przecznica, sprzeczanie.
Źródłosłowem czasownika wadzić się jest prasłowiańska forma *vaditi sę o znaczeniu ‘sprzeciwiać się, sprzeczać się, spierać się’. Od niego pochodzi także czasownik przedrostkowy zwadzić się, który dał już czternastowieczne zwada ‘kłótnia, spór,
3
4

Objaśnienia skrótów na końcu artykułu.
Por. znaczenie staropolskiego czasownika przeć – ‘skarżyć, toczyć spór sądowy; domagać się czegoś’ (SEBor).
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zatarg’. W tej grupie odnotujemy również leksem waśń, który, zdaniem Wiesława
Borysia (SEBor), wywodzi się z prasłowiańskiego *vad-snъ, będącego dewerbalną
(od *vaditi) nazwą czynności, która da interesujące nas tu formacje czasownikowe:
waśnić się, zwaśnić się. Derywaty to m.in.: powadzać się, powadzić się.
Następną jednostką leksykalną nazywającą zjawisko kłócenia się jest rzeczownik
swar (dialektalne swara) poświadczony w XIV w. w znaczeniu ‘sprzeczka, spór’
wywodzący się z prasłowiańskiej postaci *svarъ/*svara ‘upominanie, karcenie,
strofowanie; sprzeczka, kłótnia, niezgoda’, na bazie której powstał czasownik swarzyć się, tj. ‘spierać się’ (SEBor). Formacje pochodne to m.in.: poswar, poswarek,
poswarka, poswarzać się, poswarzyć się, poswareczek.
Kłótnia ‘spór, sprzeczka, zwada’ istnieje w polszczyźnie od XVI w., choć na
przestrzeni XVI i XVII stulecia notowana jest także w starszym ze znaczeń ‘zamieszanie, zamęt, niezgoda’. Czasownik kłócić, na którego podstawie powstał wyraz kłótnia, pierwotnie oznaczał ‘gwałtownie mieszać, bełtać, wstrząsać’, w dobie
staropolskiej też ‘kołatać’, w XVI w. ‘niespokojnie chodzić, szastać się, miotać się
[po czym]’ (SPXVI), a od XVII w. ‘mącić, burzyć, wprowadzać niepokój’ (SESł).
W gwarach używany zwykle w znaczeniu ‘ubijać śmietanę na masło’ (SEBań). Dopiero w XVIII w. mamy kłócić się ze znaczeniem ‘spierać się, waśnić się’ (SL).
Wszystkie wymienione wyżej czasowniki mają recyprokalny charakter (Greń
1994: 190−192). Omówione jednostki leksykalne: spór – spierać się, sprzeczka –
sprzeczać się, waśń, zwada – wadzić/waśnić się, kłótnia – kłócić się stały się słowotwórczymi podstawami dla licznych formacji żywotnych zwłaszcza na przestrzeni
XVI−XVIII w., które wyszły dziś z użycia bądź notowane są w słownikach współczesnej polszczyzny z kwalifikatorem przestarzałe, książkowe, archaiczne (por.
kwalifikatory w DSS dla jednostek spierać się, waśń, swary, zwada, wadzić się,
swarzyć się).
Nieobecne we współczesnej polszczyźnie są też jednostki fasoł i gomon (gomonić się), które od doby staropolskiej aż po wiek XIX używane były w znaczeniu
‘kłótnia’ (gomonić się – ‘kłócić się’) (por. SPXVI, SL, SWil, SW) i występowały
w charakterystycznych szeregach: zamieszania i fasoły; skwierk a gomon; gomon,
zgiełk. Możemy przypuszczać, że w przypadku wyrazów: fasoł, gomon i warchoł
(‘kłótnia, spór’, warcholić ‘wywoływać kłótnie, zakłócać spokój’) mamy do czynienia z jednostkami dźwiękonaśladowczymi.
Osobną grupę nazw kłótni stanowią derywaty zaprzeczone, spośród których za
charakterystyczne i trwałe w historii polszczyzny należałoby uznać: nieprzyjaźń ‘niezgoda, waśń; gniew, nieporozumienie, niejednomyślność’ (SPXVI) oraz niezgoda
‘brak jedności, jednomyślności, porozumienia, różnica zdań; niesnaska, spór, swar;
nieprzyjaźń, wrogość’ (SStp, SPXVI, Knapski, SL); a z innych: niestwora ‘niezgoda, niekarność, kłótnia’ (SPXVI, Knapski, SL); niestworność ‘niezgoda, niekarność,
kłótnia’ (SStp, SPXVI, Knapski, SL); nieustawiczność ‘różnica zdań, niejednolitość
przekonań, brak jednomyślności, niezgoda’ (SPXVI).
Spośród słownictwa nazywającego kłótnię warto jeszcze wskazać na trzy kierunki nominacji: 1) formacje pochodne od targać – zatarg, XVIII w. zatarga, stp.
roztargnienie o znaczeniu ‘spór, brak zgody prowadzący do zwady’; 2) derywaty od
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przymiotnika różny: (po)różnić się, różnica zdań; 3) leksyka zwracająca uwagę na
„teatralność” kłótni: scena (złości, zazdrości...), widowisko, komedia itd.
Na zakończenie wskażmy na czasownik czubić się (od czub), który w znaczeniu
‘kłócić się’ dokumentowany jest w polszczyźnie od drugiej połowy XVII w., zdaniem Andrzeja Bańkowskiego (SEBań) zrodzony na drodze uniwerbizacji od brać
się za czuby.
Charakterystyczną cechą omawianego zbioru jednostek leksykalnych jest używanie niektórych z nich wyłącznie (lub przeważnie) w liczbie mnogiej, co ilustrują współczesne opracowania leksykograficzne (ISJP, SWJP): niesnaski (dziś tylko
w l. mn., a w XV w. notowane w l. poj. niesnaska – ‘zatarg, kłótnia’ SStp, Knapski; SPXVI podaje szeregi głównie w l. mn.: niesnaski i bunty (a. buntowania) //
niesnaski i niestworności // niezgody i (domowe) niesnaski // rozerwanie i niesnaski // rozterki a niesnaski // walki i niesnaski // niesnaski i zgorszenia // niesnaski
a zwady); kwasy (potocznie: ‘kłótnie, pretensje, nieporozumienia psujące stosunki
między ludźmi’); nieporozumienia (l. mn: ‘spory lub drobne kłótnie, niesnaski’);
targi (w l. poj. w znaczeniu ‘spór o cenę towaru’, a w l. mn. ogólniej: ‘spory w jakiejś sprawie’); częściej waśnie niż waśń. Polszczyzna historyczna dostarcza także
wielu przykładów; i tak poza wyżej wymienionymi znajdujemy: gniewy ‘niesnaski,
kłótnie’ (SPsł); czuby ‘bójka, kłótnia’ (druga połowa XVIII w.) i iść z kimś w czuby
‘wszczynać kłótnię, stawać do bójki’ (XVIII w.) (SEBań).
Zapożyczenia stanowią w historii polszczyzny istotną część słownictwa nazywającego kłótnię, jednak niewiele z nich pozostało do dziś w polszczyźnie ogólnej; przywołajmy przykładowo: awantura (w znaczeniu ‘przygoda’ – druga połowa
XVIII w. z języka francuskiego; dopiero w drugiej połowie XIX w. ze znaczeniem
‘kłótnia’) (SEBań); burda (ze staroczeskiego burda ‘zwada, walka’; XVI w. – zapasy, turnieje, por. SESł, Knapski); chryja (od XIX w., greckie) (SESł); draka (od
XVII w., ukraińskie) (SEBor); granda – język przestępczy, z języka francuskiego
(SESł) lub włoskiego (SEBań), może też slangowe, uczniowskie ‘o przygodzie zakończonej wielką burą’ – z języka francuskiego (SEBań); komeraż – ‘powaśnienie,
nieporozumienie, kwas, różnica, intryga, plotka waśniąca ludzi’ z języka francuskiego (SW); pożyczki niemieckie: handryczyć się, hadrunek ‘spór, swar’ XVI wiek,
hadrunkować się ‘kłócić się’. Osobno warto przywołać zapożyczenia łacińskie, które albo wyszły z użycia, albo zasilają dziś rejestry specjalne polszczyzny: konflikt,
konfrontacja, kontrowersja ‘spór, zatarg, nieporozumienie’, kontrowertować ‘toczyć
spór przed sądem’, kontradykcyja ‘sprzeciw’ (SPXVI); alterkacyja ‘spór’, ekscytarz
‘kłótnia, sprzeczka, pozew sądowy’, litygant ‘kłótnia, proces’ (Mosz).
Przeważająca część słownictwa nazywającego kłótnię/kłócenie się ma rodowód
rodzimy. Odziedziczone z prasłowiańszczyzny jednostki leksykalne stanowią punkt
wyjścia dla dalszych procesów nazewniczych – tu przede wszystkim neosemantyzacji oraz zabiegów słowotwórczych. W wypadku zmiany znaczeń za charakterystyczne dla omawianego słownictwa należałoby uznać odrywanie się od znaczeń
konkretnych, metaforyzację, nadawanie wyrazom konkretnym sensów przenośnych,
abstrakcyjnych; często są to zmiany niewielkie. Z kolei przy tworzeniu leksykalnych jednostek wieloelementowych – frazeologizmów – korzysta się z realiów życia codziennego: tu obserwujemy nominacje na wzór ludzkich zachowań typowych
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w sytuacji walki, polowania, handlowania (np. iść na noże/udry, drzeć z kimś kota/
koty/lisy) lub zachowań typowych dla zwierząt (np. kochać się jak pies z kotem). Interesujące, że w tym bogatym zbiorze polskiej leksyki wyrazy zapożyczone cechuje
względnie krótki czas żywotności.
2. Konceptualizacja kłótni
Na zdeterminowany kulturowo i utrwalony w języku koncept kłótni zwracał już
uwagę Michał Sarnowski (1999: 83−88), odnosząc się do jej wizualizacji jako obrazu ROZDARCIA (np. drzeć się, draka czy zerwać rozmowy – por. ps. rdzeń *dьr-),
(gwałtownego) ZETKNIĘCIA FIZYCZNEGO (np. spór, spierać się; por. ps. rdzeń *pьr-)
czy WOJNY (np. wojować, ściąć się, ciąć się, utarczka słowna, też czubić się: etymologicznie od czub; od walki kogutów bądź ptaków w ogóle). Zgadzając się z poczynionymi już ustaleniami, zwróćmy uwagę na inne jeszcze zamknięte w słowach
sposoby pojmowania kłótni.
W językowo utrwalonym postrzeganiu kłótni często korzysta się z obrazu
PRZESZKODY (= SPRZECZNOŚCI/RÓŻNICY), odwołując się – po pierwsze – do przedmiotu
sporu, a zatem „przeszkodą” jest to, co różni, kłóci osoby; po drugie – może nią być
sama kłótnia, w której toku ujawniane są sprzeczności/różnice między rozmówcami, co potocznie odbierane jest zwykle jako przeszkoda w komunikacji, w społecznym współistnieniu i współdziałaniu ludzi (por. zgoda buduje, niezgoda rujnuje).
Dla przykładu przywołajmy następujące jednostki leksykalne: wadzić się, zwadzić
się, zwada, waśń, waśnić się; szereg derywatów powstałych na bazie czasownika
przeczyć – przecza, przeczka, przeciwność, przecznica, sprzeczka, sprzeczanie się,
sprzeka, sprzeczność. Postrzeganiu kłótni jako PRZESZKODY sprzyjają też formacje
utworzone na bazie różnić się, np. (po)różnić się, poróżnienie czy frazeologizm rożnica zdań.
Sytuacja negatywnego w skutkach konfliktu werbalnego utożsamiana jest
z HAŁASEM, z przekroczeniem norm dobrej komunikacji obligującej rozmówców do
realizacji swych wypowiedzi w określonym tempie i z odpowiednim natężeniem
głosu (nie za cicho i nie za głośno). Cecha – ZBYT GŁOŚNO (też: GWAŁTOWNIE/SZYBKO
w dźwiękach) – znajduje swe odzwierciedlenie w następujących jednostkach leksykalnych nazywających kłótnię (kłócenie się): burza, burzka (SPXVI), burzyć się
‘grzmieć, zbierać się na burzę’, dial. burzyć (też ~ się) ‘stukać, kołatać, walić, hałasować’ (już w XVI w. ‘kołatać, stukać, dobijać się’); gomon ‘wrzawa, hałas, zgiełk’,
od XVI w. ‘zwada, kłótnia, awantura’, gomonić ‘hałasować’ (XVI−XVIII wiek: gomonić się – ‘kłócić się’) (SPsł); można by też zaliczyć tu rzeczownik swar (‘[głośne] wypowiadanie czegoś’ por. SEBor) i od niego pochodne: swarzyć się, swarek,
poswarek itp.
Ostrą wymianę zdań, w której rozmówcy szybko, naprzemiennie zabierają głos
lub czynią to równocześnie, wzajemnie się przekrzykując, utożsamiano z RUCHEM
– powodowaniem ruchu, wprawianiem w ruch (np. toczyć/wieść [od wieść, wiodę – ‘iść na czele, przewodzić prowadzić’ SEBor] spór, wodzić się za łby), co jest
także widoczne w wyżej już wskazanej konceptualizacji (gwałtownego) ZETKNIĘCIA
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FIZYCZNEGO. Przy czym, co ważne, chodzi tu nie tylko o ruch „zderzający” dwie postawy czy opinie, ale o ruch, który wprowadza chaos, zamieszanie i niszczy ustalony
porządek, por. przykłady: kłócić ‘gwałtownie mieszać, bełtać, wstrząsać; kołatać’
(SEsł), mieszać, mącić (przen. ‘czynić niepokój’); zamieszanie, zamieszka (SPXVI),
rozruch(-y), rzucać się.

3. Świadomość genologiczna kłótni
Zgromadzony materiał dokumentuje postrzeganie kłótni/kłócenia się jako zjawiska
polegającego na rozmowie charakteryzowanej cechami: głośna, dynamiczna, zderzająca racje/emocje, wprowadzająca zamęt, tj. niejednomyślność (= niezgodę),
niszcząca dobre relacje, mogąca przerodzić się w bójkę.
Współczesne opracowania leksykograficzne sytuują kłótnię w opozycji do rozmowy/dyskusji (MSA) oraz porozumienia (SA); natomiast czasownik kłócić się
przeciwstawiany jest zgadzać się, współżyć, a także rozmawiać (por. MSA). W ten
sposób jednostka leksykalna kłótnia staje się synonimem konfliktu, a czasownik kłócić się – graniczący z rozmawiać, jest synonimem słowa walczyć (SSyn, DSS).
Śledząc historię polskiego słownictwa nazywającego kłótnię, obserwujemy narastające wśród użytkowników polszczyzny przekonanie, że kłótnia jako typ ustnej
wypowiedzi jest zjawiskiem niepożądanym5. Świadomość ta skutkuje dwiema zasadniczymi tendencjami rozwojowymi w zakresie analizowanej leksyki:
a) pierwsza z nich dąży do eufemizacji kłótni, co jest widoczne w praktyce nazywania jej np. dyskusją (por. autorzy DSS wskazują na używane w znaczeniu ‘kłócić
się’ dyskutować); przejawami tej tendencji są też zabiegi nazwotwórcze bagatelizujące przedmiot i skutki sporu, np. burza w szklance wody; poprztykać się; sprzeczka;
utarczka (wymienione jednostki zawierają w swych znaczeniach sens ‘drobna kłótnia, mało znacząca, o błahym przedmiocie sporu’);
b) druga tendencja polega na pełnym ekspresji, dosadnym nazywaniu kłótni, co
jest typowe dla rejestru potocznego, np. awantura, burda, chryja, draka, granda;
wymienione leksemy niosą w swym znaczeniu sens ‘spór mogący przerodzić się
w bójkę’; przejawem tej tendencji jest animizowanie i reifikowanie kłócenia się/
kłótni, ad exemplum: kąsać się (dawniej: kęsać się), gryźć się, żreć się oraz pieklić
się, pienić się, pyskować, pyskówa, pyskówka, przepychanka.
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Szerzej na temat stereotypu kłótni jako zjawiska niepożądanego por. Sarnowski 1999: 99−101.
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From the history of Polish vocabulary referring to quarrel (kłótnia)
Summary
The article focuses on ways of referring to quarrel from the Old Polish era to the present. Its original
assumption it that quarrel implies a specific type of speech, a socially and culturally determined type of
oral communication. An analysis of naming patterns for this act of communication showed the richness
of the Polish language which included inherited proto-Slavic vocabulary, neosemantization, derivation,
borrowing, and phrase-building. Selected features are presented of the linguistically established notion
of quarrel, followed by a description of the genological awareness of language users. It is pointed out
that there are two developmental trends in the subject in question, one tentatively called euphemization,
the other reflecting colloquiality and bluntness involved in quarreling.
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KRAKÓW

JĘZYK KAZNODZIEJSKI JAKO PRZYKŁAD POLSZCZYZNY MÓWIONEJ
(WYBRANE ASPEKTY)
Język kaznodziejski, należący do języka religijnego, sytuuje się jednocześnie blisko
polszczyzny używanej w przemówieniach (Wojtak 2002: 414)1, powinien zatem być
językiem mówionym w odmianie oficjalnej (inaczej: starannej, opracowanej)2. Przez
wieki refleksja homiletyczna traktowała go również jako język zbliżony do języka
przemówień świeckich. Już od czasów św. Augustyna postulowano wykorzystanie
w kaznodziejstwie zdobyczy retoryki (Augustyn 1979: 99). W XX w., między innymi w związku z Soborem Watykańskim II, nastąpiło w homiletyce przesunięcie
akcentów w stronę teologii wraz z przyjęciem postawy nieufności wobec retoryki,
rozumianej wówczas jako maniera językowa, pustosłowie itd. Jednocześnie postulowano zbliżenie języka kazań, a zwłaszcza homilii3, do języka codziennego, jako
swoisty powrót do pierwszych wieków chrześcijaństwa4. W ostatnich latach ponownie wzrasta zainteresowanie retoryką (nie bez związku z tendencjami w całej kulturze), ale retoryką w rozumieniu szerszym, obejmującym różne sfery użycia języka.
Polscy homileci wyraźniej uświadamiają sobie potrzebę przystosowania tekstu do
odbioru słuchowego (np. Adamek 1992: 196−221; Staniek 1997: 83−84), powołują
się na artykuł Mariana Kucały, Kazanie jako język mówiony (Kucała 1987; zob. np.
Siwek 1992: 90).

1

2
3

4

Za prototypowe użycie języka religijnego uważa się bowiem modlitwę, zwłaszcza liturgiczną (Wojtak 1992: 90−92).
O wymienionych terminach zob. Kurzowa, Śliwiński 1994.
Przez homilię rozumie się obecnie najczęściej wypowiedź kaznodziejską wykazującą ścisły związek
z liturgią, między innymi z czytaniami liturgicznymi przeznaczonymi na dany dzień. Bywa ona rozumiana jako odmiana kazania albo jako odrębny gatunek kaznodziejski (np. Zdunkiewicz-Jedynak
1996: 12). W niniejszym opracowaniu przyjmiemy, że homilia jest odmianą kazania.
„Homilia ma być krótka, prosta i swobodna, bez retoryki” (Rzeszewski 1967: 52). „Homilia [...]
oznacza etymologicznie zwyczajną rozmowę. Proste, swobodne przekazanie orędzia zbawienia”
(Tschuschke 1973: 4).
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Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jak problematyka ta jest realizowana
w praktyce kaznodziejskiej na przykładzie około 120 kazań nagranych w 44 parafiach krakowskich w ciągu ostatnich 14 lat (od 1994 r.).
Wciąż nie są rzadkością kazania odczytywane przez kaznodziejów z kartki – a zatem tylko wtórnie mówione (Wilkoń 1987: 42); sprzyja temu praktyka korzystania
z tzw. pomocy kaznodziejskich, które są obecnie bardzo łatwo dostępne (można je
znaleźć np. w Internecie). W ostatnim czasie na ten temat toczyła się obszerna dyskusja (m.in. w prasie) wywołana przez opublikowanie tomu referatów z sympozjum
homiletycznego pod znamiennym tytułem Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do
homilii i kazań (Kubiak, Przyczyna 2008).
Abstrahując jednak od problemów etyczno-prawnych, trzeba powiedzieć, że homileci współcześni, choć dopuszczają korzystanie z materiałów kaznodziejskich, to
nie zalecają odczytywania cudzego tekstu in extenso, ani nawet przygotowania całości kazania na piśmie, to ostatnie proponując jedynie dla jego najważniejszych fragmentów (Siwek 1994: 208−209). Również niektóre pomoce kaznodziejskie mają
charakter szkicu, który w założeniu powinien zostać przez kaznodzieję przetworzony bądź co najmniej dostosowany do aktualnej sytuacji komunikacyjnej. Niektórzy
duchowni lekceważą jednak potrzebę takiej adaptacji, co między innymi uniemożliwia nawiązanie kontaktu z słuchaczami. W badanym materiale znalazły się kazania
rozpoczynane np. w taki sposób:
jest w naturze człowieka dążenie do znaczenia// [...]

albo:
coraz częściej środki masowego przekazu/ donoszą o zatrutym środowisku naturalnym człowieka/ kiedy rozmyślnie człowiek niszczy świat/ stworzony przez Boga// [...]

Na początku pojawia się zatem zdanie o referencji ogólnej, zastępujące nawiązanie kontaktu z słuchaczami na przykład za pomocą formy adresatywnej, brak też odniesień do aktualnej sytuacji komunikacyjnej – sygnałów wskazujących na nadawcę,
odbiorcę, czas lub miejsce mówienia, które to sygnały są właściwe wypowiedziom
mówionym.
W niektórych wypadkach w całym tekście kaznodzieje posługują się polszczyzną
zbliżoną do języka rozprawy naukowej, w tym charakterystyczną dla niego bezosobowością, jak w poniższym przykładzie:
[...] kiedy mówi się o przykazaniach Bożych/ często spotyka się z taką argumentacją// [...]

Zauważmy użycie form nieosobowych i abstrakcyjnego wyrazu argumentacja.
Należy podkreślić, że w innych kazaniach ta sama myśl bywa wyrażana dużo prościej i bardziej konkretnie, np. ktoś z nas może powiedzieć...; ktoś z tu obecnych może
myśli, że..., albo nawet w 2 os.: myślisz może, że... Są to różne sposoby wprowadzania dialogu wirtualnego, czyli domniemanych uwag odbiorców, znane w retoryce
jako anteoccupatio (STL: 400). Kazanie cytowane wyżej jako przykład użycia form
nieosobowych, jak się okazuje, w całości zbliża się stylem do wykładu czy traktatu
naukowego, także przez użycie długich zdań podrzędnie złożonych, abstrakcyjnego
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słownictwa, jak również przez brak konkretnych wskazań moralnych. W całym tekście nie ma ani jednej formy adresatywnej. Oto inny fragment tego kazania:
[...] a więc jedyna droga prowadząca rzeczywiście do prawdziwego życia/ to droga poznania prawa Bożego/ doskonałego wypełnienia tego prawa// [...] bo nie jest ono przeszkodą/ ale pomocą//
nie zniewala/ ale otwiera perspektywę wolności// [...]

Charakterystyczne jest także zakończenie cytowanego kazania, przybierające postać wniosku z rozważań:
[...] tak więc sprawiedliwość godna Królestwa zaczyna się od rzeczy pozornie małych/ według
ocen czysto ludzkich//

Tekst kończy się zatem jak rodzaj rozprawy, tymczasem na ogół zakończenie kazania zawiera wezwanie do przyjęcia pewnej postawy, niekiedy wplecione w modlitwę. Jak obszerniej pisałam w innym miejscu, wezwanie to może być konsekwencją
pewnego wniosku, ale przede wszystkim jest strukturą tekstową o funkcji dyrektywnej explicite (Sieradzka-Mruk 1997).
W zebranym materiale pojawiają się więc z jednej strony kazania wtórnie mówione, odczytane bez zmian z kartki, a także mówione, ale w istocie posługujące się
stylem pisanym. Z drugiej strony można tu znaleźć teksty najwyraźniej improwizowane. Jak się jednak przekonamy, zależność stylu od tego, czy tekst był pierwotnie
pisany, nie zawsze jest oczywista.
Autorzy tekstów mówionych bez przygotowania nierzadko ujawniają liczne
przejawy nieporadności językowej, ale, co ciekawe, niekiedy jednocześnie próbują
nadać swojemu wystąpieniu oficjalny charakter5, np. przez użycie abstrakcyjnego
słownictwa, nacechowanej książkowo frazeologii oraz skomplikowanej składni.
W takich wypadkach jednocześnie możemy obserwować cechy języka mówionego
i pisanego. Oto przykładowy fragment:
[...] gdybyśmy prześledzili Ewangelię/ zobaczymy jak Pan nasz/ Jezus Chrystus/ ma relacje
z ludźmi// właściwie każdy przedstawiciel ówczesnego społeczeństwa/ przewija się w zderzeniu
z Jezusem Chrystusem// i to nie tylko ma odniesienia czasowe/ terytorialne/ ale/ jakbyśmy zobaczyli/ to pewne schematy się powtarzają// widzimy, że w jednym ze zderzeń/ jakie Ewangelia
nam przekazuje/ to jest spotkanie z ludźmi/ którzy nie chcą zmienić własnej mentalności// bo
Pan nasz przyszedł na świat/ abyśmy mieli orientacje najwłaściwsze// [...]

Jak widać, zwykle powoduje to liczne wykolejenia składniowe i kontaminacje
frazeologiczne, a w konsekwencji negatywnie wpływa na zrozumiałość wypowiedzi.
Do najbardziej typowych błędów składniowych, oczywiście występujących nie
tylko w języku kaznodziejskim, należą konstrukcje z imiesłowem przysłówkowym,
który nie odnosi się, tak jak powinien, do podmiotu zdania nadrzędnego, np.:
[...] aby wychodząc stąd/ ta światłość stała się najważniejsza dla naszego życia// [...]

Jak wiadomo, imiesłowy przysłówkowe są rzadkie w mowie spontanicznej i stąd
biorą się trudności mówiącego.
5

O różnych funkcjach stylizacji na język pisany pisze Jana Hoffmannová (1992), nie wymienia jednak
wyżej wspomnianej.

Rak_Polszczyzna mowiona_J.indd 359

2010-01-05 15:38:47

360

Agnieszka Sieradzka-Mruk

Zdarzają się w badanym materiale konstrukcje analityczne typowe dla polszczyzny pisanej, które, jak się wydaje, również zostały wprowadzone w celu nadania
tekstowi wrażenia pewnej oficjalności, np.:
[...] jesteśmy wezwani do wpływania na kształtowanie naszego życia społecznego// [...],

zamiast po prostu: jesteśmy wezwani do kształtowania naszego życia społecznego,
a w niektórych kontekstach nawet: wpływajmy na życie społeczne albo kształtujmy
życie społeczne.
Spotyka się jednak także teksty posługujące się polszczyzną mówioną sensu
stricto, cechujące się prostotą składni, konkretnym słownictwem (a w konsekwencji
plastyką opisu) i powiązaniem z sytuacją komunikacyjną. Co ciekawe, niekiedy są
to kazania oparte na drukowanych pomocach kaznodziejskich. Porównajmy tekst
pochodzący z książki Rekolekcje dla dzieci (Skowron 1996: 177) z kazaniem rekolekcyjnym na nim opartym.
[...] Kiedy św. Jan Vianney został wyświęcony na kapłana, to biskup skierował go do pracy
w małej wiosce w Ars. Wyruszył więc w drogę, ale niestety nie wiedział, jak dotrzeć do tej małej
miejscowości. Kiedy spotkał po drodze chłopca, zatrzymał go i zapytał [...]

Już sam powyższy fragment, zaczerpnięty z materiałów kaznodziejskich, jest
napisany językiem bardzo prostym, w zasadzie niezawierającym wykładników stylu pisanego, natomiast zobaczymy, że w rzeczywistym kazaniu ksiądz rekolekcjonista dodatkowo wprowadza wyraźne elementy mowy spontanicznej:
[...] kiedy św. Jan Vianney został wyświęcony na kapłana/ to ks. biskup skierował go do takiej
małej wioski Ars/ ale // no i ks. Vianney wybrał się do tej wioski/ ale nie wiedział za bardzo jak
tam dojść/ do tej wioski// więc po drodze spytał się takiego małego chłopca// [...]

Zwróćmy uwagę między innymi na typowe dla języka mówionego użycie wyrazu
taki jako zaimka nieokreślonego, a nie wskazującego w wyrażeniu takiego małego
chłopca oraz użycie kataforyczne w wyrażeniu takiej małej wioski Ars (Miodunka
1974: 54, 56), a także na powtórzenia leksykalne, np. wyrazu wioska.
Podobne zjawiska można zauważyć, gdy kaznodzieja własnymi słowami oddaje treść odczytanego uprzednio fragmentu Pisma Świętego6. Porównajmy fragment
Ewangelii z lekcjonarza (opartego na Biblii Tysiąclecia) z tekstem homilii:
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go
kroczącego po jeziorze, zlękli się [...] i ze strachu krzyknęli. [...] (Mt 14, 24−26).

A oto odpowiedni fragment homilii:
[...] oto płyną sobie środkiem jeziora/ jest ciemno/ ponieważ jest noc// wieje silny wiatr// jest
wysoka fala// i nagle widzą/ a po jeziorze ktoś idzie// i przestraszyli się// niektórzy nawet krzyknęli ze strachu// [...]

Zwróćmy uwagę, w jaki sposób kaznodzieja przekształca konstrukcję składniową
z imiesłowami zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, której w homilii odpowiada
konstrukcja współrzędna i nagle widzą, a po jeziorze ktoś idzie. Interesujące jest
6

Pisałam o tym szerzej w innym miejscu (zob. Sieradzka-Mruk 2007).
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także użycie czasu teraźniejszego (tzw. praesens historicum) w celu uplastycznienia
opowiadania. Również w dalszej części tego tekstu są obecne podobne przekształcenia formy, np.:
Ewangelia: [...] Gdy zaczął tonąć, krzyknął [...],
homilia: [...] zaczął tonąć i wtedy krzyknął [...].

Jak widać, hipotaksa, a zwłaszcza zdania okolicznikowe czasu i ich równoważniki, są zastępowane przez konstrukcje współrzędne, co należy uznać za przejaw
celowego wprowadzania języka mówionego.
Należy zauważyć, że zdarzają się także materiały kaznodziejskie, które mają charakter stylizacji na język mówiony, np.:
[...] Podły jest ten Piłat. Wie, że Jezus jest zupełnie niewinny, a jednak wydaje na niego wyrok. Wyrok śmierci. Jakież to niesprawiedliwe! Jakież wstrętne! Robi to, bo boi się o własną skórę7 [...].

Zwróćmy uwagę na typowe dla języka mówionego wysunięcie rematu na początek zdania (Wilkoń 1987: 51): Podły jest ten Piłat, na usamodzielnienie intonacyjne
członu zdaniowego Wyrok śmierci, który staje się odrębnym równoważnikiem zdania, na wypowiedzenia wykrzyknikowe i nacechowany potocznie frazeologizm bać
się o własną skórę. Jak się wydaje, wspomniane elementy języka mówionego mają
tu przede wszystkim funkcję ekspresywną.
Językoznawcy dość często krytykują kolokwializmy w kazaniach (np. Sambor
1988; Miodek 1994). W ocenie tego typu zjawisk należy jednak zawsze uwzględniać
kontekst – bowiem inne oceny należy stosować do partii, które funkcjonują jako
przytoczenia, np. w exemplach, czyli przykładach z życia, a zwłaszcza w przytoczeniach wypowiedzi bohaterów albo też w sytuacji, kiedy kaznodzieja przedstawia
domniemane reakcje słuchaczy. Oto fragment exemplum z przytoczeniem wypowiedzi bohaterów:
[...] i pytają go/ gdzie znalazłeś tą perłę? gdzie znalazłeś? on się zawahał/ bo nie chciał zdradzić tego miejsca/ i mówi tak// no// no wiecie/ yy znalazłem w lesie/ w lesie jak jak/ y ścinałem
klona // [...]

Wobec staranności języka całego kazania fragment ten nosi cechy świadomej
stylizacji. Obok kolokwializmów fleksyjnych, takich jak: tą perłę, ścinałem klona,
można zauważyć naśladowanie składni mówionej, powtórzenia, pauzy wypełnione:
wiecie, yy, operator metatekstowy no jako sygnał otwarcia, spójnik jak występujący
zamiast bardziej precyzyjnego kiedy.
Przeanalizujmy inny przykład:
[...] jeżeli nie zobaczysz mistyki gór/ nie zobaczysz mistyki Kościoła/ nie zobaczysz, że to nie
tylko/ zobaczysz tylko jakieś zewnętrzne/ nie wiem/ polityczne/ instytucjonalne/ kulturowe czy
jakieś tam inne uwikłania/ ale nie zobaczysz płomienia// który tutaj jest i który sprawia/ że jacy
jesteśmy marni/ to przecież On do nas przychodzi// w słowie Pisma/ w tym opłatku/ który tak

7

Fragment ten zaczerpnięty jest nie z materiału do kazania, ale z materiału do rozważań drogi krzyżowej (Ważny 2003: 86), jest to jednak gatunek tekstu, który można zaliczyć do szeroko rozumianych
materiałów kaznodziejskich (podobnie traktuje materiały tego typu: Staniek 1997: 133).
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mizerny/ a tak pełen jest mocy/ i tyle w nim płomienia prawdziwej miłości// Bóg mówi// czy
potrafisz umilknąć?// [...]

W powyższym fragmencie kazania występują liczne cechy języka mówionego,
między innymi przerwanie i autokorekta. W budowie składniowej widać przede
wszystkim brak zdania głównego w stosunku do początkowego łańcucha zdań okolicznikowych warunku. Pojawia się usamodzielnienie intonacyjne członów zdaniowych. Wszystkie te zjawiska potęgują wrażenie zaangażowania emocjonalnego
kaznodziei. Należy także dodać, że mistrzowsko różnicował on tempo i głośność.
Fragment ten nosi więc również znamiona zamierzonej stylizacji. Zjawiska takie
były znane w retoryce – m.in. anakolut opisywano jako figurę retoryczną (STL).
Jak należało się spodziewać, w szerszym zakresie język mówiony jest wykorzystywany w kazaniach adresowanych do dzieci. W jednym z nich ksiądz opowiada
o Kainie i Ablu. Tak oto przedstawia monolog wewnętrzny Kaina:
[...] o temu to się zawsze udaje/ zawsze ma lepiej// nawet u Pana Boga ma lepiej// lepszy se
zawód wybrał/ bo łatwiejszy/ [...] o jeszcze się cieszy/ o głuptok jeden// no ja mu dam/ niech się
cieszy!// [...]

W cytowanym fragmencie uderzają elementy wyraźnie nacechowane potocznie,
takie jak forma zaimka se, lub nawet formy gwarowe, jak fonetyczna postać wyrazu
głuptok 8. Stylizacja ta służy do negatywnej charakterystyki Kaina.
Z kolei inny kaznodzieja naśladuje język dziecka, łącznie z seplenieniem, w opowiadaniu o św. Augustynie, który nad brzegiem morza spotyka bawiącego się chłopczyka:
[...] św. Augustyn [...] pochylił się nad dzieckiem i zapytał/ co robisz?// a ono mu na to// wies
co?// ja chce do tego dołka pselać to moze// św. Augustyn/ że był mądry/ mówi/ dziecko drogie/
to jest niemożliwe// [...] a on [sic!] mówi na to// wies co?/ predzej ja pseleje to moze do tego
malutkiego dołka/ niż ty zrozumiesz/ na czym polega tajemnica Trójcy Świętej/ [...]

Zauważmy, że gdy okazuje się, że dziecko należy do świata nadprzyrodzonego,
seplenienie znika.
Oczywiście trudno powiedzieć, że wszystkie cechy języka mówionego można
zaakceptować w wypowiedzi kaznodziejskiej. Przykładowo, pewien duchowny nie
może powstrzymać się od używania eufemizmu kurcze, stosowanego bądź jako pauza wypełniona, bądź jako wykrzyknik. Mimo że w funkcji wykrzyknika odgrywa on
pewną rolę w konstrukcji tekstu, to jednak zbyt jaskrawo narusza zasadę decorum.
Wiadomo również, że wykolejenia składniowe w mowie są zjawiskiem normalnym,
ale ich nadmierna ilość utrudnia rozumienie wypowiedzi.
W świetle badanego materiału język kaznodziejski okazuje się bardzo niejednorodny: oscyluje między odmianą mówioną wyłącznie wtórnie, czyli pisaną z jej
właściwymi cechami, a mówioną potoczną. Jednocześnie ze względu na zjawisko
stylizacji nie zawsze rzeczywiste przygotowanie na piśmie lub jego brak jest rozstrzygające dla formy językowej wypowiedzi.
8

Zjawiska fonetyczne są raczej rzadko wykorzystywane do celów stylizacyjnych, zapewne jako słabo
uświadamiane przez kaznodziejów. Z tego powodu w niniejszym opracowaniu poświęcam im stosunkowo niewiele miejsca (na temat fonetyki języka kaznodziejskiego zob. Kurek 1994).
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Znany homileta Gerard Siwek twierdzi, że:
Zasada swobodnego mówienia nie może być uważana za sprawę specjalnego talentu. Od młodości przecież wszyscy swobodnie wypowiadamy to, co nam leży na sercu. Trudność polega na
tym, że podczas studium przyzwyczajamy się do pisemnego formułowania i wyrażania myśli.
Swobodne mówienie jest powrotem do tego, co jest właściwością każdego człowieka, gdyż jest
mu wrodzone (Siwek 1994: 209).

W innym miejscu autor twierdzi że kaznodzieja nie powinien zachowywać się na
ambonie inaczej niż w normalnej rozmowie (Siwek 1994: 195). Czy można zgodzić
się z tą opinią? Istotnie, niektórzy mówcy, nabrawszy nawyków posługiwania się
słowem pisanym, potrzebują swoistego powrotu do stanu natury, aby ich język był
komunikatywny. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, odmiana oficjalna (staranna, opracowana) języka mówionego nie jest czymś danym nam od dziecka. Uczymy się jej
między innymi przez lata nauki szkolnej i nie wszyscy użytkownicy polszczyzny
nawet w wieku dorosłym opanowują ją w stopniu zadowalającym. Gerard Siwek
nie proponuje jednak improwizacji na ambonie. Wręcz przeciwnie, zaleca bardzo
staranne kilkudniowe przygotowanie, proponując interesującą metodę głośnego myślenia (powtarzanego kilkakrotnie, dla lepszego pamięciowego utrwalenia kazania
z ewentualnym utrwaleniem kluczowych fragmentów na piśmie). Tak staranne przygotowanie, uwzględniające także wymogi odbioru słuchowego, pozwala zarazem
uniknąć trudności konstruowania dłuższej wypowiedzi mówionej.
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Preachers’ language as an example of spoken Polish (selected aspects)
Summary
The article attempts to answer the question to what extent the Polish used in contemporary sermons
may be considered spoken language. An analysis of some 120 preaching utterances recorded in 44
Krakow parishes in the years 1994-2008 helps show varieties in written and spoken language. Much
attention has been given to styling as spoken and written language and the uses of such styling. Difficulties are highlighted in judging the linguistic correctness of colloquial expressions in the language
of sermons. The results of the analysis are confronted with homiletic theory.
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POLSZCZYZNA POTOCZNA JAKO TWORZYWO WSPÓŁCZESNEJ POWIEŚCI
NA PRZYKŁADZIE BIAŁO-CZERWONEGO DAWIDA BIEŃKOWSKIEGO
Czytając najnowsze powieści (np. Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną
Doroty Masłowskiej [2003] czy Biało-czerwonego Dawida Bieńkowskiego [2007]),
zauważamy, że różnią się one językowo pod wieloma względami od powieści klasycznych (np. Lalki Bolesława Prusa albo Nocy i dni Marii Dąbrowskiej). Mimo że
każdy z czytelników wyczuwa intuicyjnie te odmienności, to nie potrafi określić, na
czym one polegają, z czego wynikają, co jest ich przyczyną. Językoznawcy wiedzą
też, że dawne dzieła wybitnych twórców były wzorem starannej polszczyzny i służyły Polakom m.in. do oceny poprawnościowej innowacji językowych.
Kryterium autorytetu kulturalnego, w tym tzw. kryterium literacko-autorskie, do
czasów drugiej wojny światowej pomagało rozstrzygać, czy dane formy językowe
są poprawne, jak też dyskwalifikować pewne konstrukcje na podstawie odwołania
się do tekstów znakomitych mistrzów pióra. Po drugiej wojnie światowej zrezygnowano ze stosowania tego miernika ocen, głównie z powodu zmian, jakie zaszły już
to w samej literaturze, już to w odgrywanej przez nią roli w życiu społecznym (por.
Sinko 1977; Gajda 2001a, 2001b; Gajda, Adamiszyn 1991; Anusiewicz, Nieckula
1992; Witosz 1996; Kornhauser 1999; Rybicka 2000; Sławkowa, Witosz, Wojtak
2001; Moch 2004; Dyszak 2006; Pięta 2008). Literatura – w przeciwieństwie do czasów minionych – przestała bowiem kształtować świadomość społeczeństwa. Harmonijny dotąd rozwój literatury i jej związków z życiem duchowym narodu został
zahamowany, a obie dziedziny (kulturalna i społeczno-świadomościowa) zaczęły
funkcjonować oddzielnie.
W artykule spróbujemy zastanowić się, co było między innymi przyczyną tego,
że dzisiejsze powieści nie mogą aspirować do rangi swych poprzedniczek – tekstów
wzorcowych i stylistycznie nienagannych. Ponieważ powodów tej sytuacji jest wiele,
dlatego skupimy się tu na wybranych czynnikach socjolingwistycznych i komunikatywnych, decydujących o cechach konkretnych wypowiedzi językowych. Bierzemy
pod uwagę osiem parametrów lingwistycznych, wypracowanych w długiej dyskusji
językoznawców o zróżnicowaniu współczesnej polszczyzny (por. Klemensiewicz
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1953; Urbańczyk 1956; Furdal 1973; Skubalanka 1976; Dunaj 1981, 1985, 1994;
Buttler 1982; Gajda 1982, 2001a, 2001b; Markowski 1992a; Pisarek 1994, 2002;
Wilkoń 1979, 2000; Warchala 2003), takich jak etniczność, czas występowania, stopień ogólności, sytuacja komunikacyjna (typ kontaktu), styl wypowiedzi, sposób
komunikacji (kanał przekazu), odmiana funkcjonalna, gatunek wypowiedzi.
Zastosowane do wskazanego obiektu językowego parametry, kontrastujące binarnie (plusowo lub minusowo) rozpatrywane wypowiedzi, decydują, że np. powieść Noce i dnie przyjmuje następujący zestaw cech:
– reprezentuje język polski (+), a nie np. rosyjski czy angielski;
– język starszy, przedwojenny (+), a nie współczesny;
– język ogólny (+), a nie regionalny bądź gwarowy;
– sytuację komunikacyjną oficjalną (+), a nie nieoficjalną;
– styl staranny (+), a nie swobodny;
– język pisany (+), a nie mówiony;
– język występujący w odmianie funkcjonalnej artystycznej (+), a nie np. naukowej;
– powieść klasyczną (+), a nie np. współczesną,
a zwykła rozmowa przybiera znowu takie oto cechy:
– przedstawia język polski (+), a nie np. czeski;
– język współczesny (+), a nie np. dawny, historyczny;
– język ogólny (+), a nie np. regionalny bądź gwarowy;
– sytuację komunikacyjną nieoficjalną (+), a nie oficjalną;
– styl swobodny (+), a nie staranny czy neutralny;
– język mówiony (+), a nie pisany;
– język występujący w odmianie funkcjonalnej potocznej (+), a nie np. urzędowej;
– rozmowę prywatną przy stole (+), a nie np. gratulacje czy kondolencje.
Powieść klasyczna i rozmowa prywatna to typowe gatunki charakterystyczne dla
dwu przeciwstawnych, wyraźnie zarysowanych modeli komunikacyjnych: ogólnego oficjalnego starannego (czy neutralnego) i ogólnego nieoficjalnego swobodnego.
Ten pierwszy wariant bywa określany w starszych ujęciach językoznawczych mianem języka literackiego, drugi zaś nosi nazwę języka potocznego.
Mamy więc w wypadku owych dwu modeli do czynienia z układami czystymi:
typem a, gdy sytuacja komunikacyjna oficjalna warunkuje użycie stylu starannego
(lub neutralnego), oraz typem b, gdy sytuacja komunikacyjna nieoficjalna pociąga
wystąpienie stylu swobodnego. Natomiast zasadniczo odmienny układ komunikacyjny pojawia się, kiedy w grę wchodzi powieść współczesna. Wówczas bowiem
zostaje naruszony zarówno kategorialny model typu a, jak i przeciwstawny mu kategorialny model typu b.
Analizowany gatunek literacki (powieść współczesną) można także scharakteryzować za pomocą podanych wcześniej parametrów lingwistycznych, których rozkład wygląda następująco:
– wskazuje na język polski (+), a nie np. węgierski;
– język współczesny (+), a nie dawny, historyczny;
– język ogólny (+), a nie np. regionalny czy gwarowy;
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– sytuację komunikacyjną oficjalną (+), a nie nieoficjalną;
– styl swobodny (+), a nie staranny bądź neutralny;
– język pisany (+), a nie mówiony;
– język występujący w odmianie funkcjonalnej artystycznej (+), a nie np. publicystycznej;
– powieść współczesną (+), a nie np. klasyczną.
Porównanie trzeciej serii wskaźników plusowych z ustalonymi poprzednio dla
wariantów podstawowych (typy a i b) przekonuje, że zachodzi przede wszystkim
brak zgodności między sytuacją komunikacyjną, a stylem wypowiedzi językowej,
gdyż w wypadku kontaktu oficjalnego pojawia się swobodny styl wypowiedzi,
przewidzianej dla kontaktu nieoficjalnego. Dochodzi więc tutaj do wykształcenia
wariantu mieszanego typu c: w sytuacji komunikacyjnej oficjalnej występuje styl
swobodny, luźniejszy. Skrzyżowanie dwu wykluczających się kategorii: socjolingwistycznej i stylowej doprowadziło do powstania swoistej hybrydy komunikacyjnej, dokumentowanej przez współczesną powieść.
Sytuacja komunikacyjna oficjalna wynika z braku bezpośredniego kontaktu
nadawcy z odbiorcą tekstu literackiego, a także stąd, że każdorazowo powieść adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców.
Druga z kategorii, stylowa, okazuje się bardziej skomplikowana. Wymaga ona
ustalenia elementów językowych, które decydują o wartościach artystycznych badanego utworu. W związku z tym należy zwrócić zasadniczo uwagę na cechy leksykalno-syntaktyczne (systemowe) i kompozycyjno-tekstową organizację materiału
słownego w powieści (tzw. uporządkowanie naddane, niekonieczne dla celów zwykłej komunikacji językowej).
Przedmiotem analizy stylistycznej czynimy trzy wybrane rozdziały powieści
D. Bieńkowskiego Biało-czerwony: pierwszy, przedstawiający powrót prawnika
Pawła z pracy do domu i spowodowanie przez niego wypadku drogowego, ostatni,
ukazujący wizytę policjantów w mieszkaniu głównego bohatera i małą uroczystość
z okazji wręczenia Pawłowi odznaczenia za jazdę po pijanemu oraz jeden z rozdziałów środkowych, którego tematem jest oglądanie meczu piłkarskiego w kręgu
przyjaciół.
Poszczególne rozdziały powieści koncentrują się wokół rozwijanych zagadnień
tematycznych, pól językowych (por. Trier 1931, 1968; Porzig 1934, 1982; Buttler
1967; Pisarek 1967; Pisarkowa 1972; Miodunka 1980; Tokarski 1984; Cygal-Krupa 1986, 1990; Markowski 1992b), gromadząc materiał leksykalny składający się
przede wszystkim na:
1) fizyczny opis postaci, np.: broda, brwi, brzuch, czoło, dłoń, głos, głowa, kolana, nogi, oczy, palce, policzki, ręce, uszy, włosy, wzrok, zęby;
2) psychiczny opis postaci, np.: dojrzały, dyskretny, obejmować kogo, odporny,
poczuć co, pomóc komu, popłakać się, porozmawiać, przytulać się, rozdrażniać, słuchać kogo, śmiać się, wściekłość na kogo/na co, wzdychać, zadowolona;
3) dom i jego urządzenie, np.: apartament, apartamentowiec, barek, dom, drzwi,
garaż, hol, krzesełko, mieszkanie, piętro, rynna, salon, sofa, taras, telewizor, zasłonka;
4) posiłki, pożywienie i napoje, np.: alkohol, apetyt, bigos, butelka, czkawka,
kieliszek, kompania, koniak, łyk, miseczka, naczynie, nałożyć, napełnić, odrobina,
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pachnieć, pić, podnosić, polewać, popijać, porcja, posilić się, przechylić, przepijać,
rozlewać, smakowicie, toast, wódka, wypijać, zagryzać, zjeść;
5) zawody i stanowiska, pracę, np.: decyzja, dokument, gabinet, kancelaria,
klient, konsekwencje, mecenas, odpowiedzialny, opinia, pomoc, praca, pracować,
prawo, prawnik, prawniczy, prawodawca, projekt, renoma, robota, sąd, segregator,
sprawa, status, sukces, umowa, ustalenie, wersja, wizerunek, właściciel, wniosek,
wykładowca, wyrok, zaniedbać, zatrudniać, za wolny, zawód;
6) podróż i środki komunikacji, np.: blacha, bok, droga, drzwi, dynamicznie, garaż, gaz, jazda, jechać, hamulec, kierować, kierowca, kierownica, kluczyki, lusterko, mechaniczny, nawierzchnia, nie zauważyć, odjechać, opona, pedał, pisk, pojazd,
prędkość, prowadzić, przewód, samochód, silnik, skręcić, skrót, sprzęgło, sunąć,
szyba, taksówka, trasa, uderzyć, wgnieciony, wracać, wyposażenie, zakręt, zatrzymać się, zdarzenie, zgasnąć;
7) miasto, ulicę, instytucje, np.: apartament, apartamentowiec, chodnik, jezdnia,
kamery, krawężnik, nawierzchnia, policja, słupek, szkoła, szosa, taksówka, uczelnia,
ulica;
8) czas i pogodę, np.: ciepło, doba, dwudziesta, dzisiaj, godzina, lato, noc, piątek,
piątkowy, rano, tydzień, wieczór;
9) sport i urządzenia sportowe, np.: akcja, asysta, atak, biegać, boisko, bramkarz,
cofnąć się, czekać, futbol, gol, gra, gwizdek, kryć kogo, mecz, murawa, napastnik,
nieobstawiony, obrona, piłkarz, piąstkowanie, podać ‘przekazać piłkę’, poprzeczka,
przerzut, rozbieg, sędzia, siatka, skrzydło ‘bok, strona’, strzał, trafić, transmisja, trener, ustawić się, wygrać, zagranie, zaklaskać, zawodnik, zespół;
10) uroczystości, rozrywki i zabawy, np.: alkohol, brawo, butelka, całować, cieszyć się, dostać, gościć, gość, kieliszek, klepać kogo, kompania, kultywować, nagroda, napić się, obejmować kogo, pić, promil, propagować, radować się, skakać,
tradycja, wódka, wręczyć, wyróżnienie, zaszczycić, zdrowie.
Przedstawione pola leksykalne (tematyczne) łączy to, że opisują one od strony zewnętrznej i wewnętrznej człowieka, a także jego codzienne zajęcia i rozrywki, a więc cechuje je głównie antropocentryzm i konkretność słownictwa, tj. właściwości, które konstytuują od strony kulturowej zjawisko stylu potocznego (por.
Bartmiński 2001). Wszystkie wymienione struktury leksykalne cechuje ponadto
przynależność do rejestru neutralnego (według Jerzego Bartmińskiego) bądź tzw.
wspólnoodmianowość (zdaniem Andrzeja Markowskiego).
Rejestrowi neutralnemu przeciwstawia się skala uzupełniających go elementów
nacechowanych, emocjonalnych, które dla większości lingwistów współtworzą właśnie tę funkcjonalną odmianę języka. W naszej powieści rejestr emocjonalny realizowany jest m.in. za pomocą:
1) deminutywów, np.: abeesik, beczułka, bigosik, braciszek, browarek, buteleczka, głosik, kieliszeczek, kolejeczka, koniaczek, lakierek, lodóweczka, malutki, mamusia, meczyk, milutki, piwko, porcyjka, samochodzik, siostrzyczka, szybciutko, troszeczkę, wódeczka, zydelek;
2) hipokorystyków, np.: Majeczka, Majka, Pawcio, Pawełek, Wiktorek;
3) słownictwa i frazeologii emocjonalno-ekspresywnej, np.: bingo pot., browar
‘piwo’ pot., drobiazg pieszczot., dzierżyć książk. lub żart., funkcjonariusz książk.,
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kretynka obelż., łapa rub. żart., łyski ‘whisky’, napaplać pot., przeskrobać pot., rechotać rub., rozchodniaczek neol. pot. ‘toast spełniany na pożegnanie przed odejściem’, stacyjka pot., szczebiotka pieszczot., szwendać się posp., truchtać pobł., won
‘precz’ posp., wygodnicka iron., zwyknąć książk., dodać gazu, do wesela się zagoi,
mieć rozorany cały prawy bok, prowadzić (pojazd) bez trzymanki, przemówić komu
do rozumu, ręce komu latają, robi się komu od czego gęsia skórka, skosić słupki,
walenie do drzwi, wszystko stanęło na głowie;
4) wyrazów dosadnych i wulgarnych, np.: cholera, cholerny, dupa, gówno, gówniarz, fajfus, kurwa, pieprzyć, pochwiak, smród, staruch, zadupie, wisior;
5) emocjonalnych wyrażeń metatekstowych, np.:
[...] a policję i promile jak każdy prawdziwy mężczyzna to miałem wtedy gdzieś! Promile, też
mi coś, promile! (s. 14);
Hoc, hoc, będzie zabawa! Niech będzie, jak to Dziadek mawia, w galopie, po ułańsku (s. 15);
No, tak! Jasne! To przecież Majka tak mówiła: milutkie to, milutkie tamto, i przecież wcale nie
tak dawno tak właśnie mówiła (s. 5);
O nie! Niech się pocałują, tam gdzie słońce nie dochodzi, jak to także zwykł mawiać Dziadek,
a być może Ojciec w jednej osobie (s. 14).

Oba rejestry stylu potocznego: neutralny i emocjonalny nie sięgają nigdy – co
warto podkreślić – do złóż regionalnej polszczyzny potocznej. Nie znaczy to wcale,
że wariant ogólnej polszczyzny potocznej nie jest dodatkowo rozbudowany. Naturalne rozszerzenie zasobów leksykalnych tej odmiany języka stanowią socjolekty
i profesjolekty. W powieści pojawia się najczęściej bezpośrednio związana z fabułą
terminologia zawodowa prawników, np.: ekspertyza, kodeks, konsultacje, odnośnik,
okólnik, opinia, orzeczenie, paragraf, postanowienie, pozew, protokół, przekształcenie własnościowe, przepis, sytuacja prawna, uchwała, ustawa, wykładnia prawa,
wyrok; inżynierów (mechaników, informatyków), np.: abeesik, brak oprogramowania, komórka, luksusowe wyposażenie, monitor, opcja, oprogramowanie, plik,
plazma, pojazd mechaniczny, przeszukiwać dysk, silnik z wtryskiem bezpośrednim,
telefon komórkowy, twardy dysk, zero opcji, zestaw głośnomówiący, zresetować;
i policjantów, np.: aparatura, kamera, mieć półtora promila alkoholu we krwi, miejsce zdarzenia, numer rejestracyjny, prowadzenie pojazdu, przekroczyć dwukrotnie
ograniczenie prędkości, styl prowadzenia pojazdu, ucieczka z miejsca zdarzenia,
uszkadzać słupki chodnikowe, właściciel pojazdu, wypaść z jezdni na chodnik, a społeczną gwarę środowiskową ilustruje wysoce ekspresywny język kibiców sportowych, którzy obrzucają piłkarzy wyzwiskami, np.: cieć, ciul, eunuch, kastrat, matoł,
muł, ślepy, używają niewybrednych porównań, np.:
A nie tak, bawią się tą piłką jak fajfusem w gaciach! (s. 241);
[...] bo się ruszają, jakby mieli, jak to Dziadek mówi, pełne galoty (s. 237);
Ten Smolina gra, jakby jaj nie miał (s. 238),

operują fachowymi terminami, np.: brama ‘gol’, dyktować rzut karny, karny, korner,
kryć kogo ‘utrudniać przeciwnikowi grę’, ktoś stoi nieobstawiony, obrona ‘ostat-
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ni zawodnicy przed swoją bramką’, pole karne, przestrzelić ‘nie trafić do bramki’,
przyłożyć ‘mocno kopnąć piłkę’, uliczka ‘podanie przed nadbiegającego przeciwnika’ oraz zdaniami wykrzyknikowymi, np.:
Idzie, no, idzie, idzie! Po lewym idzie! Zapałka idzie! (s. 236);
No idziesz! Idziesz! No, podaj mu po swoim! Podaj, podaj, przecież go widzisz! (s. 236);
No, co on robi?! No, popatrzcie, co on robi! (s. 236);
Cicho, lepiej patrzcie! Idą! Idą! (s. 237).

Widać zatem wyraźnie, że centrum stylowe omawianej powieści stanowi polszczyzna potoczna, wokół niej sytuuje się warstwa socjo- i profesjolektalna, najbardziej zewnętrzną otulinę, czyli peryferie, kształtuje krąg figur retorycznych i zastosowanych rozwiązań kompozycyjnych. Wśród środków obu rodzajów dominują
głównie:
– powtórzenia, np.:
gdzie te cudowne czasy? (s. 5); Paweł, ty jesteś cudowny, jesteś taki cudowny [...] (s. 5); milutkie
czasy (s. 5); w milutkim garażu (s. 5); w milutkim apartamentowcu (s. 5); milutkie to, milutkie
tamto (s. 5); Ach, Pawciu, jaki ty jesteś milutki (s. 5), Pawcio, mój milutki Pawcio [...] (s. 5);
i pierwszy, zawsze pierwszy jestem (s. 6), bo nade wszystko pierwszy (s. 6); a przede wszystkim
Twardość, o, jaka Twardość mnie cechuje! (s. 6); Na pojedynek, żeby honor, z honorem, nad
honorem i w honorze! (s. 288);

– anafory, np.:
Gdzie te czasy, gdzie te czasy, gdzie te milutkie czasy, gdzie te cudowne czasy?! (s. 5);
No, ale trzeba jednak wyjść z pojazdu [...] / No, tak! Jasne! / No ale gdzie te czasy, gdzie te
czasy (s. 5);
Drogi Pawle, to ja. Mama dzwoni (s. 8)
– Pawle, to nie jest rozmowa na telefon −/ Pawle – to nie jest sprawa na telefon – (s. 8);

– emfatyczne konstrukcje wykrzyknikowe, np.:
Przemówi jej do rozumu! Już to widzę! (s. 10);
[...] ludzie mają lepsze rzeczy do robienia niż szwendać się po ulicach. Czyli pusto! Nikogo!
No, to szybka męska decyzja! Przekręciłem kluczyki w stacyjce, puściłem dynamicznie sprzęgło
i z piskiem opon odjechałem z miejsca zdarzenia. I bingo! I udało się! (s. 15);
Biedny tylko mój ukochany samochodzik! Lakierek zdarty do żywego. Blacha wgnieciona na
cały bok! Lusterko urwane! Płacz, Paweł, płacz! Każdy mężczyzna płakałby na twoim miejscu!
(s. 15);

– pytania retoryczne, np.:
Ale jak to się mogło stać, że ja kierowca taki doświadczony, taki pewny i twardy w prowadzeniu
pojazdu, mogłem zrobić coś takiego? (s. 7);
Mogłem oczywiście założyć sobie zestaw głośnomówiący, ale czy ja jestem jakiś zwisior, żeby
przez to rozmawiać? (s. 7);
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Czego ci tutaj chcą? Czy coś przeskrobałem, czy ktoś złożył na mnie skargę, czy coś może jedna
albo druga kretynka im napaplała? (s. 284);

– refreniczność, np.:
Gdzie te czasy, gdzie te czasy, gdzie te milutkie czasy, gdzie te cudowne czasy?! (s. 5) [...]
No, ale gdzie te czasy, gdzie te czasy? (s. 5);
Płacz, Paweł płacz. O mój biedny samochodzik! (s. 5) [...]
Płacz, Paweł, płacz, nawet Dziadek płakał, kiedy mu ukochanego ogiera trafili w dupę pod
Stoczkiem (s. 7);
− Pawle, to nie jest rozmowa na telefon − kontynuowała tym swoim spokojnym, ciepłym głosem
[...] (s. 9).
− Pawle, to nie jest sprawa na telefon – powtórzyła jeszcze raz [...] (s. 9);

– rymy, np.:
Paweł, co się z tobą dzieje! Mały ma ogromnego guza i siniaka!
− A myślałem, że ogromnego siusiaka! – Alex zatoczył się na jednego z funkcjonariuszy
(s. 291);
− Co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie! (s. 240);
I nie wiem, jak tu wyjść, żeby koledzy i sąsiedzi nie zauważyli, że wychodzę w trakcie meczu,
ale przecież Święta Drzemka jest mi niezbędna i koledzy, i sąsiedzi zrozumieją, na pewno zrozumieją (s. 244);

– słowa pisane dużą literą, np.:
W końcu jestem Prawnikiem, mężczyzną Prawnikiem, a na spotkaniach zwracają się do mnie
panie mecenasie, i sukces, sukces, sukces, bo nade wszystko pierwszy, a przede wszystkim Twardość, o, jaka Twardość mnie cechuje! (s. 6);
I setki stron przedawnionych orzeczeń, ustaleń i wyroków, I Prawo, Z Prawem, dla Prawa, przy
Prawie, na Prawo. A klient każdego dnia ciężarówkami przywozi coraz to nowe pudła pełne
segregatorów z kolejnymi dokumentami. A my analizujemy i interpretujemy, stosujemy Prawo,
używamy Prawa, dopasowujemy Prawo (s. 12);
− to może po jeszcze jednym – mówię, bo wyraźnie Wódeczka Ukochana mi pomaga i chcę
zwiększyć moc tej pomocy (s. 235);

– przytoczenia i parafrazy innych tekstów, np.:
I na monitorze pojawiło mi się jeszcze zdanie „O Matko, co jasnej bronisz Częstochowy”, więc
milczę od tego wszystkiego i zaciskam zęby (s. 10–11);
− Pijesz ty, piję ja, kompanija cała – zaintonował Poseł i Minister. – A kto nie wypije, tego we
dwa kije! (s. 297);
− Szanowne zebrane w tym zacnym domu obywatelstwo! – krzyknął nagle Dziadek. – Czas nam
Poloneza zacząć! – Dziadek ma chyba już nieźle w czubie, oj, nieźle (s. 297);

– uprzedmiotowienie (reifikacja) umysłu ludzkiego, traktowanego w wielu wypadkach jako procesor myślowy.
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Stoimy na stanowisku, że polszczyzna potoczna jest głównym tworzywem, budulcem rozpatrywanej powieści, uobecnionym nie tylko w przytoczeniach dialogów
postaci literackich, ale także w sferze narracji subiektywnej (wewnętrzne rozważania bohatera) i obiektywnej (relacja o zdarzeniach świata przedstawionego). W grę
wchodzi tu stylizacja językowa na potoczność, czyli wprowadzenie do tekstu literackiego istotnych właściwości innego stylu, wzorca językowego, traktowanego jako
obcy w oficjalnej sytuacji nadawczej (por. Sławiński 1976: 427).
Taki sposób kształtowania wypowiedzi bywa określany w opracowaniach stylistycznych mianem stylizacji kolokwialnej (kolokwializacji) lub stylizacji potocznej
(potocyzacji). Naszym zdaniem, należałoby odróżnić propozycję terminologiczną
węższą, w której zostaje zaakcentowana wprost mówioność (kolokwialność) użytych
środków językowych, od propozycji szerszej podkreślającej ich charakter potoczny
bez rozstrzygania, czy występują one w mówionej czy pisanej postaci tekstu. Wydaje
się, że pojemniejsze treściowo (a więc ogólniejsze) i niewywołujące dodatkowo niepotrzebnych skojarzeń (a więc neutralniejsze) terminy „stylizacja potoczna” lub „potocyzacja” lepiej odzwierciedlają zjawiska obserwowane w analizowanej powieści
niż konkurencyjny odpowiednik, odsyłający jednoznacznie do realizacji mówionej.
Powieść Biało-czerwony zawiera również nieliczne ustępy pisane polszczyzną literacką (staranną), przypada na nie maksymalnie 1/4 materiału wyrazowego. W przedziale form reprezentujących styl staranny (wysoki) należałoby wskazać słownictwo
z potocznego rejestru neutralnego, krąg figur retorycznych oraz elementy leksykalne
i frazeologiczne, współtworzące narrację obiektywną, np.: kultywowanie kawaleryjskich i szlacheckich tradycji, lektura ‘czytanie’, melodia czyjegoś głosu, mieć w życiu swój krzyż, płeć męska, podnieść prawą dłoń w geście pożegnania, pokazać styl
szlachecki i polski, poruszać się jak na zwolnionym filmie, renomowana uczelnia,
składać dłonie jak do modlitwy, skończyć Wydział Praw, udzielić wsparcia duchowego małżeństwu, wstyd pali kogo w policzki, wyzywać na pojedynek.
Stylizacja występująca w analizowanym utworze ma charakter złożony, gdyż
obejmuje dwa rodzaje komplementarnych zjawisk modyfikacyjnych: jedno, przebiegające w płaszczyźnie diachronicznej, i drugie, zachodzące w układzie synchronicznym. Stylizacja pierwszego rodzaju, właściwa procesowi historycznoliterackiemu, polega na wprowadzaniu do współczesnej powieści (głównie lat 80. i 90.) stylu
swobodnego, mówionego, potocznego ogólnego, zamiast wypowiedzi o stylistyce
starannej, literackiej, niepotocznej, znamiennej dla powieści klasycznej. Ten rodzaj
przekształceń stylizacyjnych, obserwowany w dzisiejszej prozie prowadzi do zastąpienia dawnego, centralnego układu form podawczych dzieła tworzywem nowym,
mowy potocznej jako przekaźnikiem dialogów, narracji subiektywnej i obiektywnej. Pojawiająca się w badanym utworze polszczyzna potoczna dominuje ilościowo
(3/4 całego materiału językowego) nad językiem zakwalifikowanym jako reprezentant stylu starannego, wysokiego, literackiego (1/4 bazy materiałowej). Przewaga ilościowa żywiołu mowy potocznej w powieści powoduje, że z diachronicznego punktu
widzenia nabiera on cech neutralnego układu stylistycznego, neutralizuje się, w tej
sytuacji nacechowany staje się w tekście opozycyjny układ mniejszościowy. W planie synchronicznym natomiast zaznacza się tutaj inny niż poprzednio typ modyfika-
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cji językowej, mianowicie stylizacja na wypowiedź staranną, literacką, niepotoczną,
utrwaloną w świadomości czytelniczej przez powieść klasyczną.
Cykl rozwojowy generowanych typów stylizacji zamyka się, dopełnia, ponieważ
w płaszczyźnie diachronicznej dany tekst był stylizowany na swobodny, potoczny
ogólny, w płaszczyźnie synchronicznej zaś na staranny, wysoki, literacki. Tak więc
zarówno punktem wyjścia, jak i punktem dojścia przekształceń językowych okazuje się w naszym przypadku ta sama odmiana języka, tj. polszczyzna staranna, literacka.
Sytuacja znamienna dla prozy literackiej schyłku XX i początków XXI w. musi
niepokoić filologów, chodzi bowiem o poziom języka przekazywany czytelnikom
współczesnych powieści (już teraz nieelegancki język zraża wielu inteligentów do
sięgania po dzisiejszą beletrystykę). Jeżeli autorzy poszliby krok dalej w mimetycznych tendencjach upotoczniających język artystyczny (Warchala 2003: 186),
naśladowali wypowiedzi schizofreników, popkulturowców lub rozbijali system języka sposobami przejętymi z poezji lingwistycznej, to w przyszłości tworzywem
wypowiedzi prozatorskiej mogłyby się stać różne odmiany polszczyzny potocznej
(mówionej) bez rejestru neutralnego. Literatura najnowsza ze względu na kreowany
typ języka bez wątpienia traciłaby licznych odbiorców, a krąg czytelników zostałby – co prawdopodobne – zacieśniony do grupy recenzentów i jakichś fanklubów
czytelniczych. W istniejącym dotąd modelu komunikacyjnym literatury sytuacja
oficjalna zmieniłaby się w mniej oficjalną. Gdyby ta postmodernistyczna tendencja
została jakoś powstrzymana (na przykład stosowano by częściowo stylizację na polszczyznę staranną, literacką albo redagowano by narrację obiektywną, posługując
się językiem niepotocznym, niekolokwialnym), wtedy – być może – wróciłaby poczytność tekstów beletrystycznych. Warto jednak pamiętać, że wszelkie granice eksperymentu artystycznego, pęd ku nowatorskiej kreatywności światów fikcjonalnych
wyznaczają przede wszystkim zrozumiałość i poziom estetyki wypowiedzi.
Metody lingwistyczne pozwoliły – jak widać – uchwycić najistotniejsze składniki
struktury językowo-stylistycznej badanej powieści, tj. potoczność, socjolektalność,
profesjolektalność, figuratywność, wielostylowość, typy stylizacji. W owym ujęciu
oceny utworów artystycznych, z natury subiektywne, stają się bardziej zobiektywizowane, sprawdzalne i porównywalne w zbiorze przedmiotowo tożsamym. Nie podjęliśmy w pracy innych ciekawych zagadnień stylistycznych, na przykład mieszania
konwencji stylistycznych czy funkcji komediowo-ironicznego i sarkastycznego tonu
powieści, pozostawiając je do rozpatrzenia w odrębnych opracowaniach.
Na koniec zgłaszamy postulat szerszego, systematycznego badania dwudziestowiecznych tekstów literackich (dramatycznych, lirycznych i epickich prozatorskich)
pod kątem stopniowego nasycania ich polszczyzną potoczną i równoczesnego odchodzenia od wariantu polszczyzny ogólnej oficjalnej starannej.
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Colloquial Polish as fabric in contemporary novel
on the example of Biało-czerwony by Dawid Bieńkowski
Summary
The author begins by presenting communicative and sociolinguistic differences between classical novel, colloquial speech, and contemporary novel. Contemporary novel exhibits incongruence between
communicative situation and spoken style, since formal contact often features the loose parlance typical
for informal contact. Then the article characterizes D. Bieńkowski’s Biało-czerwony novel for complementary registers of colloquial style: neutral and emotional, with additional sociolectal and professiolectal elements. The central style in the novel, which is colloquial Polish, is surrounded by a number
of artistic and compositional devices like figurativeness, multi-style prose, and style types applied. The
style mechanism used in the book comprises two kinds of complementary modifying techniques: one
diachronic (beginning in careful, literary style and drifting toward the colloquial), one synchronic (from
an original loose style to the careful, literary). The closing remarks encourage a wider, more systematic
inquiry into 20th-century literary texts for their gradual saturation with colloquial language.
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PIOTR ZBRÓG
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO
KIELCE

O NARUSZANIU NORMY JĘZYKOWEJ W OGÓLNEJ POLSZCZYŹNIE
MÓWIONEJ

1. Ustalenie, w jaki sposób naruszana jest norma językowa w polszczyźnie mówionej, wymaga przynajmniej krótkiej refleksji nad tym, na czym polega naruszanie
normy. Normę językową definiowano w różnoraki sposób (np. Kurkowska 1977;
Buttler 1985; Miodek 2001; Pisarek, Reczek 1993; Markowski 2006), wiążąc ją częstokroć z pojęciem błędów językowych. Nie przestrzegać normy to znaczy popełniać błędy językowe, a błąd to naruszenie normy językowej. Zwykle przy definiowaniu błędu zastrzega się, że to nieświadome odstępstwo od normy, ma być on zatem
wynikiem nieznajomości reguł posługiwania się językiem (Pisarek, Reczek 1993;
Markowski 2006). Kłopotliwe bywa jednak, zwłaszcza w sytuacjach rzeczywiście
dyskusyjnych, jasne i obiektywne określenie, czy dana forma, dane wyrażenia, typ
wymowy to błąd.
1.1. Zdaniem niektórych językoznawców opinię o naruszaniu normy językowej
wydają sami odbiorcy – użytkownicy danego języka – gdy usłyszą, że ktoś nie mówi
tak, jak się powinno mówić (Pisarek, Reczek 1993: 226). Jeśli zatem ktoś powie czytem zamiast czytam, można sądzić, że Polacy odczują, że została naruszona norma,
ponieważ nie mówi się czytem. Więcej kłopotów, przynajmniej niektórym użytkownikom, sprawią dwie poprawne formy nekropolia i nekropola. Wariant nekropolia
zapewne zaakceptują wszyscy, natomiast formę nekropola wiele osób może uznać
za błąd (Zbróg 2002).
W większości Polacy zaakceptują następujące dwa niepoprawne ciągi: *wypowiedź odnośnie podwyżek płac czy *pisać protokół z posiedzenia, a ze zdziwieniem
przyjmą informację, że zgodnie z Wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny PWN
(2004) można powiedzieć tylko: wypowiedź odnośnie do podwyżek płac i pisać protokół posiedzenia.
1.2. Uzasadnianiu opinii o naruszaniu normy służyć też mogą kryteria poprawności środków językowych (np. Doroszewski 1950; Kurkowska 1977). Nie są one
jednak dobrym narzędziem, gdyż, jak wykazano, istnieje duża dowolność wyboru
poszczególnych kryteriów, ustalenia ich hierarchii i interpretacji (Walczak 1995;
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Bobrowski 1998). W wypadku wielu – np. kryterium autorytetu kulturalnego, estetycznego – trudno w ogóle mówić o naukowości czy racjonalnych związkach
z językoznawstwem. Podważać też można inne kryteria – wydawałoby się bardziej
językoznawcze – np. historyczne czy kryterium zgodności z systemem. Wydawane na ich podstawie sądy nie są racjonalne, mają charakter arbitralny, a dyskusyjne
kwestie rozstrzygane są subiektywnie. Zgodnie z kryterium historycznym, jak postuluje Witold Mańczak (2003), poprawnie powinniśmy mówić, że coś się wydarzyło w roku dwutysięcznym ósmym tylko dlatego, że tego typu formy obecne były
w polszczyźnie aż do wieku XIX. Wtedy to pojawiły się warianty odmiany typu
w roku tysiąc dziewięćset dwunastym (zalecane we współczesnej polszczyźnie jako
jedynie poprawne).
Odnośnie zaś do kryterium zgodności danej formy z systemem, kluczowego
narzędzia oceny niektórych innowacji, także można mieć istotne zastrzeżenia. Jak
wiadomo, w językoznawstwie nie stosuje się wyjaśniania nomotetycznego, ponieważ nie istnieje fizycznie obiekt, z którym moglibyśmy porównywać nasze opisy
i weryfikować ich poprawność lub nie (Bobrowski 1998: 140). Język dostępny jest
w formie bezpośredniej obserwacji przejawów synchronicznie (wypowiedzi, teksty)
lub diachronicznie (teksty). Sprawia to, że tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda
system języka, a nasze wypowiedzi o nim mają charakter jedynie przypuszczalny.
Każdy może zatem konstruować swój obraz budowy i zasad funkcjonowania języka.
Dlatego opinie, że na przykład dana forma jest zgodna czy niezgodna z systemem
języka, są nieuprawnione, ponieważ nikt systemu języka nie widział. Uznanie więc
tej czy innej formy za błędną w danym czasie, nie oznacza wcale, że nie będzie poprawna później (wystarczy wspomnieć średniopolskie całkowicie poprawne zdanie
Ani ja, ani on przyszliśmy, którego dziś nikt nie zaakceptuje). Również to, że dana
forma była kiedyś uznawana za zgodną z systemem, nie oznacza, że będzie uznawana za taką dziś lub za kilka lat (np. przedwojenna wymowa [kapitan] dziś jest
niepoprawna).
1.3. Badać zgodność określonych form z normą można też najprościej, wykorzystując poradniki i słowniki poprawnej polszczyzny. Została w nich przedstawiona norma skodyfikowana, mająca przede wszystkim wskazywać zalecane elementy
języka, zdaniem językoznawców poprawne i godne polecenia (np. Buttler 1985).
Wystarczy jednak porównać niektóre rozstrzygnięcia, aby wykazać, jak dalece owe
zalecenia mogą się różnić. Zgodnie z Wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny
PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego (2004) mamy mówić: Jadłem dziś
w McDonaldzie (nie: *w McDonald’sie), zgodnie ze Słownikiem nazw własnych Jana
Grzeni (1998) tylko: Jadłem dziś w McDonald’sie (nie: *w McDonaldzie). Poniżej
przytaczam także rozbieżne zalecenie odnośnie do wymowy rzeczownika drzwi:
Doroszewski, Kurkowska (1973)
[dżwi, nie: d-żwi]
Karaś, Madejowa (1977)
[dż-żwi/d-żwi, nie: dżwi]
Lubaś (1990)
[d-żwi/dż-żwi/dżwi]
Kucała (1995)
[dżwi]
Markowski (2004)
[dżwi], pot. [dż-żwi], nie: [d-żwi].
1.4. W rzeczywistości więc, po przeprowadzeniu badań jakościowych i ilościowych wśród użytkowników języka polskiego, należałoby ograniczyć językoznawcze
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wypowiedzi na przykład do takich: W polszczyźnie część Polaków mówi zjadłem
kotlet, część – zjadłem kotleta.
W konsekwencji kulturę języka bądź językoznawstwo normatywne należałoby postawić na równi z doradztwem w zakresie mody czy savoire-vivre’u i w tym
miejscu zamknąć kwestię oceny wielu form gramatycznych, sposobów wymawiania
wyrazów albo składni z uwagi na płynne kryteria, niemające racjonalnych podstaw,
subiektywne, arbitralne (autorami słowników są przecież wybrani językoznawcy,
mający swe poglądy, reprezentujący z gruntu tylko pewien punkt widzenia na poprawność i błąd).
Nie można jednak tego uczynić z bardzo ważnego powodu – zapotrzebowania
społecznego na opinie dotyczące poprawności językowej. Oczekiwanie użytkowników polszczyzny na porady jest bodaj największym wyzwaniem dla językoznawców, którzy, jak dowodzą obserwacje działalności poradni językowych i forów internetowych, niejednokrotnie zmagają się z niezwykłą aktywnością w szukaniu przez
Polaków odpowiedzi na pytania dotyczące języka. Niezależnie od wewnętrznych
dyskusji językoznawców mają oni na ten temat wiele spostrzeżeń, wątpliwości i, co
najważniejsze, z ciekawością słuchają uwag o funkcjonowaniu języka. Mimo że,
jak krótko to wykazałem, brak racjonalnych kryteriów do wskazywania jednoznacznych błędów, z całym poświęceniem należy krzewić poradnictwo językowe, choćby
nawet odmawiano przy tym „naukowości” sądom o języku „językoznawców kulturystów”.
2. W niniejszym artykule przeanalizuję wybrane przykłady naruszania normy
językowej w ogólnej polszczyźnie mówionej. Punktem odniesienia w kwalifikacji wyekscerpowanych form jako błędnych były współczesne słowniki poprawnościowe i języka polskiego (m.in. WSPP; USJP; ISJP; SNW). Nie chodzi mi jednak
o kolejną listę usterek, które można wynotować, słuchając codziennych wypowiedzi
Polaków: tych bardziej i mniej oficjalnych rozmów, dyskusji, relacji dziennikarskich
radiowych i telewizyjnych, kazań, wystąpień publicznych itp. Przedmiotem będzie
raczej krytyczna ocena adekwatności słownikowych wskazówek wobec zwyczaju,
który stanowi podstawę rozstrzygnięć normatywnych. Warto się na przykład zastanowić, czy rzeczywiście użycie pewnych środków językowych nienależących do
normy narazi autora na opinię, że mówi źle, błędnie, nie tak, jak to jest przyjęte
(np. Markowski 2006)1, czy rzeczywiście do normy skodyfikowanej w słownikach
należą elementy akceptowane przez zdecydowaną większość wykształconych Polaków (Buttler 1985) i czy nie należy rozważyć akceptacji dla niektórych form, które
obecnie są dyskwalifikowane.
W tym celu skonfrontowałem wynotowane błędy ze zwyczajem językowym wykształconych Polaków (przebadałem ponad 1500 polonistów z różnych regionów
Polski, także dziennikarzy i naukowców reprezentujących inne dziedziny). Zwyczaj
bowiem jest wyrazem normy językowej, jak i jednym z podstawowych (niemal zawsze nawet rozstrzygającym) kryteriów poprawności językowej,
1

O normie językowej rozumianej jako zbiór zaaprobowanych przez dane społeczeństwo jednostek
języka oraz reguł pisali: najpierw Halina Kurkowska (1977), później także – m.in. Walery Pisarek
i Józef Reczek (1993), Jan Miodek (2001).
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[...] jeżeli bowiem jakiś wyraz, wyrażenie lub zwrot uzyska wysoki stopień rozpowszechnienia, to choćby przeciw niemu przemawiała tradycja językowa, prawidła gramatyczne, zasada
logiczności itp., z czasem najprawdopodobniej usankcjonuje go norma językowa. Aby mogło
do tego dojść, dana forma językowa musi występować dostatecznie często w różnych tekstach
(pisanych i mówionych) w różnych środowiskach i w różnym czasie (Pisarek 1993: 412).

Badaniem objąłem polszczyznę mówioną, częściowo tę, na którą zdaniem Mariana Kucały (1993: 137) składa się głównie język potoczny − służący ludziom na
co dzień, mniej staranny od literackiego, z pewnymi cechami regionalnymi. Jest
ona bardziej spontaniczna, mniej sformalizowana niż odmiana pisana, ma też inną
składnię (WSPP: 1587). Niezależnie od różnic między polszczyzną pisaną i mówioną należy podkreślić, że polszczyzna mówiona może, a czasem powinna być także
staranna. Mówi się przecież o starannej odmianie języka mówionego, która ma cechować przemówienia, kazania, wykłady, orędzia, wystąpienia sejmowe, dyskusje
telewizyjne (WSPP: 1588).
Obecnie jednak silnie zaciera się granica między sytuacjami, w których przestrzega się normy wzorcowej, a w których wykorzystuje się normę użytkową (według rozróżnienia A. Markowskiego [2006: 37]). Wskazania sytuacji oficjalnych
(z obowiązującą normą wzorcową) i mniej oficjalnych (z obowiązującą normą użytkową) pozostają jedynie w teorii. Należałoby raczej rozróżniać tych, którzy mówią
wzorcowo, i tych, którzy mówią raczej potocznie (swobodne przechodzenie między
obydwoma poziomami normy może dotyczyć niewielkiej części sprawnych językowo użytkowników języka polskiego).
Polszczyznę ogólną mówioną chciałbym tu rozumieć jako odmiany oficjalną
i nieoficjalną, jednak, ogólnie rzecz biorąc, bez gwar środowiskowych, zawodowych czy regionalnych wariantów. Choć te ostatnie mieszczą się czasem na poziomie normy użytkowej, badania dowiodły, że formy takie akceptowane w regionach
i środowiskach poza nimi uznawane są za błędne. Choć więc norma w odniesieniu
do języka mówionego bywa luźniejsza i łatwiej zaakceptować pewne mniej staranne
warianty ze względu na spontaniczność oraz brak możliwości odniesienia się do
wypowiedzianego tekstu i jego korekty, jednak i tu obowiązują reguły, nawet dość
surowe, których przekroczenie naraża mówiącego na negatywną ocenę.
3. Wynotowane z wypowiedzi mówionych przykłady naruszania normy, jak już
wspomniałem, zostały zaklasyfikowane jako błędy na podstawie zaleceń słowników
poprawnościowych i języka polskiego. Następnie formy te zestawiłem z wariantami
poprawnymi w różnych kontekstach i konfiguracjach i przeprowadziłem intuicyjne
badanie polegające na notowaniu ocen usłyszanych form, zdań itp. przez nauczycieli
języka polskiego i innych respondentów. Otrzymywali oni – wyrażone explicite lub
implicite – polecenie użycia w wypowiedziach wskazanych form, wyrażenia opinii
o zdaniach, wyrazach, przytaczanych w kontekście nienarzucającym jednoznacznie,
że mają zwrócić uwagę właśnie na ten czy inny wyraz, zwrot albo wyrażenie.
Badania nad zwyczajem są z natury trudne, nawet a priori odrzucane jako źródło
formułowania normy skodyfikowanej. Dodatkowo więc skonfrontowałem niektóre
rozstrzygnięcia badanych osób z sugestiami językoznawców z poradni, niejednokrotnie odmiennymi zarówno od siebie, jak też w stosunku do zaleceń słownikowych.
Zawsze bowiem warto zestawić zwyczaj z normą skodyfikowaną, aby proponowane
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w słownikach rozstrzygnięcia nie były literalną reprodukcją poprzedników (nawet
w zakresie przykładów) albo arbitralnym dopuszczaniem jednych, a odrzucaniem
innych nowych form pojawiających się w języku.
3.1. W pierwszej grupie znalazły się te błędy, które pojawiały się dość często
w wypowiedziach Polaków i jednocześnie zostały wskazane przez badanych jako
naruszenie normy językowej. Odbiorcy odczuwali, że tak się nie mówi, i często zdecydowanie to werbalizowali, sygnalizując jednocześnie częste występowanie wskazanych usterek. Można więc w tym wypadku mówić o zgodności między normą skodyfikowaną a zwyczajem. Pojawiające się usterki reprezentują różne typy błędów
językowych. Poniżej wymieniam niektóre z nich, m.in.:
− błędy w wymowie, np.:
*[dzisiej] (popr. [dzisiaj]), *[tutej] (popr. [tutaj]), *[wezne] (popr. [wezme]),
*[d-żem] (popr. [dżem]);
− błędy fleksyjne, np.:
*[kompe], *[kłame] (popr. [komp’je], [kłam’je])2, *kontrol (popr. kontrola),
*swetr (popr. sweter), *poszłem (popr. poszedłem), *umią, rozumią (popr. umieją,
rozumieją), *na kserze (popr. na ksero), *lubiałem (popr. lubiłem);
− błędy składniowe, np.:
*Co pisze na tablicy? (popr. Co jest napisane na tablicy?); *Był głodny, dlatego
bo nie jadł od trzech dni (popr. dlatego że); *my żeśmy przyszli (popr. myśmy przyszli); *półtorej chleba (popr. półtora chleba); *zjeść torta (popr. zjeść tort); *zrobić
coś na marca (popr. zrobić coś na marzec); *puść mi sygnała (popr. puść mi sygnał);
− błędy leksykalne, np.:
*miesiąc czasu, *rok czasu (popr. miesiąc, rok), *bardziej grzeczniejszy (popr.
bardziej grzeczny).
3.2. Druga grupa błędów nie była już tak jednoznacznie oceniana, zdania na
ich temat były wśród odbiorców podzielone. W większości (około 80% badanych)
stwierdzano m.in. świadomość, że „poprawna jest inna forma, ale ta – podana w zdaniu – słyszana jest często i nie razi”. Wielu respondentów (około 60%) dodawało też,
że „tak się mówi potocznie”, że „tak też można powiedzieć”. Odbiorcy poprawiali
zatem niektóre błędne formy, ale większość niepoprawnych wariantów zaakceptowaliby. Poniższe przykłady reprezentują część materiału i obejmują naruszenia normy:
− w zakresie wymowy, np.:
*[branzoletka] (popr. [bransoletka]), *[p’entnaście] (popr. [p’etnaście]);
− w zakresie fleksji, np.:
*w Zakopanym (popr. w Zakopanem), *pięć złoty (popr. pięć złotych), *tysiąc wat
(popr. tysiąc watów), *nienawidzieć (popr. nienawidzić), *domyśleć się, *wymyśleć
(popr. domyślić się, wymyślić), *dziesięć gram (popr. gramów), *kebaba (popr. kebabu), *kiślu (popr. kisielu), *meczy (popr. meczów), *w cudzysłowiu (popr. w cu-

2

Poza terenami Kielecczyzny, na której te warianty są rozpowszechnione i nie budzą negatywnych
odczuć.
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dzysłowie), *w Śląskim (popr. w Śląskiem), *liściami (popr. liśćmi), *jeden winogron
(popr. jedno winogrono);
− w zakresie składni, np.:
*większość ludzi przyszło (popr. przyszła);
− w zakresie słownictwa, np.:
*druszlak (popr. durszlak), *za wyjątkiem (popr. z wyjątkiem), *w miesiącu styczniu, maju (popr. w maju, styczniu).
Zasadniczo zaobserwowałem tendencję do akceptacji wyrównywania form nieregularnych, ujednolicania wyjątków (*w Zakopanym, *w Śląskim, *liściami, *kebaba), ekonomizacji poprzez użycie nieznacznie krótszych wariantów fleksyjnych
(*dziesięć gram, *tysiąc wat *pięć złoty) oraz sankcjonowania form błędnych, ale od
dawna obecnych w uzusie i rozszerzających zakres użycia (*w cudzosłowiu, *nienawidzieć, *kiślu, *meczy, *wymyśleć, *druszlak).
Najciekawsza interpretacja dotyczyła błędnej fleksji czasowników typu *[włanczam] (popr. [włonczam]). Poloniści przyznawali z niekłamanym zdziwieniem, że
mają silną świadomość dotyczącą niepoprawności wymienionych wariantów odmiany, ale przyzwyczaili się do nich, ponieważ słyszą je nagminnie w wypowiedziach
uczniów, innych nauczycieli, w telewizji. Zwykle nie poprawiają więc błędnych czasowników i nawet sami ich używają.
3.3. W następnej grupie zamieściłem błędy, które nie wzbudziły negatywnej oceny praktycznie u żadnego z odbiorców (około 95% badanych), ktoś ewentualnie się
wahał, czy można powiedzieć to inaczej, albo wskazywał, że słyszał inny wariant
przedstawionej konstrukcji lub wyrazu. W opinii badanych są to wyrażenia, zwroty,
zdania poprawne pod względem językowym. Oto kilka przykładów ilustrujących
omawiane zjawisko (tu bez grupowania w mniejsze całości):
*adres zamieszkania (popr. adres), *czytać i interesować się książkami (popr.
czytać książki i interesować się nimi), *państwo Boksa (popr. państwo Boksowie),
*na polu którego (popr. na którego polu), *zakładać sweter (popr. nałożyć sweter),
*protokół z zebrania (popr. protokół zebrania), *należy podrzucić ciasto do góry
(popr. należy podrzucić ciasto), *dzwonić na numer (popr. pod numer), *oddziaływujący (popr. oddziałujący/oddziaływający), *Mamy uwagi odnośnie planu zajęć
(popr. odnośnie do planu zajęć), *bardziej miły (popr. milszy);
*tym niemniej (popr. niemniej jednak/niemniej), *mecz w piłkę nożną (popr. mecz
piłki nożnej), *na około dwunastą (popr. mniej więcej na dwunastą).
Aprobata użytkowników polszczyzny dla powyższych form oznaczonych
gwiazdką dowodzi, że niekiedy zwyczaj niezwykle mocno odbiega od skodyfikowanej normy. Należałoby z tego wnosić konieczność rozważenia, czy dotychczasowe rozstrzygnięcia uznające je za błędy językowe są zgodne ze zwyczajem i czy
nie dopuścić ich jako wariantów potocznych. Co ważne bowiem, poprawne formy,
podawane w dalszej części badania jako kontrastowe, zwykle były również akceptowane.
3.4. Na końcu, jako swoistą ciekawostkę badawczą, zaproponowałem pewnej
grupie badanych ocenę kilkudziesięciu najzupełniej poprawnych zdań, zawierających wyrazy, zwroty, wyrażenia zgodne ze współczesną normą skodyfikowaną. Zostały one jednak wybrane nieprzypadkowo, gdyż nawet intuicyjnie czytelnicy słow-
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ników mogli wątpić w ich społeczną akceptację. Okazało się, że w wielu wypadkach
tak było w istocie – odbiorcy oceniali je jako naruszenie normy językowej. Poniżej
wymieniłem kilkanaście takich przykładów.
3.4.1. Odbiorcy odczuwali jako błędne warianty regionalne, wyraźnie dystansowali się od nich, zwłaszcza poza terenami ich występowania (około 90% badanych).
W słownikach aprobowano je jako regionalne. Przykłady naruszające zdaniem badanych normę językową postawiłem na pierwszym miejscu: śmieli się/śmiali się;
leli wodę/lali wodę; z Tychów/z Tych; oglądnąć mecz/obejrzeć mecz. Wydaje się, że
warto w słownikach wyraźniej przestrzegać, iż używanie form regionalnych może
narazić nadawcę na negatywną ocenę jego wypowiedzi w sytuacjach, w których należałoby użyć form charakterystycznych dla ogólnego języka mówionego.
3.4.2. Poprawne i staranne warianty wzbudzały duże wątpliwości, skłaniając nawet użytkowników języka do uznania ich za błędy językowe (ponad 70% badanych
uznało, że pierwszy wariant nie jest poprawny), np.:
− p.o. dyrektor (potoczne wyrażenie – p.o. dyrektora – nie wzbudzało kontrowersji);
− Chłopaki przegrały mecz (mówiono, że raczej przegrali);
− postaci (mówiono, że naturalne są tylko postacie, a postaci to jakaś nowa forma);
− z dwoma kobietami (skłaniano się do twierdzenia, że poprawnie będzie tylko
z dwiema kobietami, ponieważ tylko z dwoma mężczyznami).
3.4.3. W skrajnych wypadkach z dwóch równorzędnych poprawnych wariantów
(w słownikach nie stawiano przy nich żadnych kwalifikatorów) wybierano jeden,
który oceniano jako naruszenie normy, niedopuszczalny nawet w polszczyźnie potocznej (ponad 85% badanych wyraziło taką opinię). Stawiam je na pierwszym miejscu w poniższym wyliczeniu, np.:
– sańmi/saniami;
– z pięciu mężczyznami/z pięcioma mężczyznami;
– nadwerężyć/nadwyrężyć;
– zaśmiardnąć/zaśmierdnąć;
– kęsek/kąsek;
– śmiecie/śmieci;
– rupieci/rupiecie;
– nekropola/nekropolia.
Trudno jednoznacznie ocenić zaobserwowane zjawisko. Negatywne oceny poprawnych wariantów są niepokojące i zdają się zaprzeczać adekwatności opisowej
słowników, w których należałoby być może umieścić odpowiednie kwalifikatory
przy dyskusyjnych wariantach, które przecież niejednokrotnie odczuwa się jako
rzadsze, przestarzałe.
4. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w codziennej – mniej
lub bardziej oficjalnej – ogólnej polszczyźnie mówionej naruszana jest norma językowa. Dodać należy – skodyfikowana norma językowa, czyli zalecany przez językoznawców wybór tych form, połączeń, które ich zdaniem są najlepsze, poprawne,
czasem zależnie od sytuacji komunikacyjnej. W wypowiedziach Polaków pojawiają
się przykłady praktycznie wszystkich błędów wymienianych przez badaczy normy
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(m.in. błędy w wymowie, fleksji, składni, leksyce). Wiele z tych błędów użytkownicy polszczyzny rozpoznają i odczuwają jako naruszenia normy. Tak będzie, gdy
usłyszą m.in. *[se] zamiast [sobie] albo *jak żeś to zrobił zamiast jak to zrobiłeś.
Istnieje jednak grupa błędnych form i połączeń budzących niejednoznaczne odczucia, np.: *pięć złoty zamiast pięć złotych, *w cudzysłowiu zamiast w cudzysłowie.
Wynika to zapewne z rozpowszechnienia ich w zwyczaju i „osłuchania” się z nimi
do tego stopnia, że nie wywołują od razu albo wcale wrażenia naruszenia normy.
Często w takim wypadku użytkownicy akceptują zarówno formy błędne, jak i poprawne, nawet słyszane w nieodległych kontekstach.
Wiele szerzących się przykładów naruszania skodyfikowanej normy językowej
nie wzbudza negatywnego odczucia u odbiorców. Uważają oni, że tak się powinno
mówić, np.: *zakładać sweter zamiast nałożyć sweter, *pisać protokół z zebrania
zamiast protokół zebrania, *dzwonić na numer zamiast pod numer. Nawet jeśli akceptują podane w kontekście warianty poprawne, nie uważają, że – tu oznaczone
gwiazdką – konstrukcje to błędy językowe. Krańcowym przykładem jest brak akceptacji form poprawnych, uznawanie ich za przykłady naruszenia normy.
Przeprowadzone badania wskazują na to, że w niektórych miejscach wyraźny
jest rozdźwięk między normą skodyfikowaną i normą rozumianą jako „zbiór zaaprobowanych przez dane społeczeństwo jednostek językowych” (Buttler 1971: 18).
Norma traktowana obecnie jako część języka daje użytkownikom wybór elementów
jego systemu (Markowski 2006). Powinno to skłaniać językoznawców do nieustannego badania zwyczaju językowego Polaków, w którym ów wybór się przejawia.
Kodyfikacja normy bez takiej podbudowy formalnej prowadzona będzie w sposób
intuicyjny, subiektywny, tylko z określonej perspektywy. Nawet szczytny cel – norma skodyfikowana zachowuje trwałość i integralność języka (Buttler 1985) – stawia
taką normę nieco na marginesie w stosunku do realnego stanu. W takim ujęciu pełni ona funkcję zewnętrzną wobec języka, nakazowo-restrykcyjną, od której językoznawcy starali się odejść (por. Markowski 2006). Nie zdaje ona zatem sprawy
z aprobowanych społecznie zasad posługiwania się polszczyzną i nie jest wspomnianym „zbiorem zaaprobowanych przez dane społeczeństwo jednostek językowych”.
Norma skodyfikowana powinna silnie nawiązywać do zwyczaju nie tylko ze
względu na zgodność z takim, a nie innym sposobem posługiwania się środkami
językowymi w danym okresie jego rozwoju. Przede wszystkim chodzi o to, aby
użytkownicy polszczyzny mieli aktualny obraz tego, jak poprawnie mówić i jak nie
narazić się na opinię, że nie mówią tak, jak się mówić powinno. A jest na przykład
tak, że nie zostanie oceniona jako naruszenie normy błędna konstrukcja odnośnie
czegoś (popr. odnośnie do czegoś), a za takie naruszenie uznane zostanie poprawne
wyrażenie: z siedmiu chłopakami. Polacy mają w związku z tym liczne wątpliwości
odnośnie do tego, które formy są poprawne, które zaś błędne. Inaczej się mówi,
a inne są słownikowe zalecenia. Wynika to niejednokrotnie z dysonansu między
wciąż zmieniającym się zwyczajem a normą skodyfikowaną w słownikach, często
z przyczyn formalnych (czas opracowania), także z powodu braku akceptacji językoznawców-autorów haseł nieuwzględniających wspomnianych zmian w zwyczaju.
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Ponieważ nie warto się łudzić, że kiedykolwiek zaistnieje stan równowagi między normą skodyfikowaną a zwyczajem, ważne są ciągłe starania o większą adekwatność opisową słowników poprawnościowych.
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Piotr Zbróg

On violations of language norm in general spoken Polish
Summary
Many spoken utterances contain language errors detected not only by linguists, but also by average
speakers of Polish. Situations happen where it is difficult to offer a rational explanation why such errors
are pointed out to one. The contemporary codified language norm does not reflect the Poles’ customary usage. Hence an utterance conforming to the norm may be thought by users to be inconsistent with
custom, and thus erroneous, or vice versa, expressions with elements accepted by custom may be in
violation of the norm.
In order to identify examples of such discrepancies, I conducted a survey of about 1500 educated
Polish speakers to define tendencies in customary language usage. In the article, I discuss examples of
substandard usage which respondents, and codified publications, detected and classified as erroneous
(e.g., *dzisiej, * , *swetr, instead of dzisiaj, sobie, sweter), but also those which respondents were
seriously unsure should be considered incorrect and suggested they be recognized as correct (e.g. *sto
gram vs. sto gramów, *kiślu vs. kisielu, *w cudzysłowiu vs. w cudzysłowie), or simply expressed opinions contradicting dictionary recommendations (e.g., they believed incorrect such variants as nekropla,
zaśmiardnąć, and correct *oddziaływujący, *protokół z zebrania, *mecz w piłkę nożną).
It seems, on the one hand, that a large part of non-standard expressions listed could be accepted owing
to their wide circulation among educated Poles, and on the other, it is worth considering removing from
dictionaries some variants allowed by the committee which nevertheless offend users of Polish.
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