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The Indo-European family tree and its split –
a report from the workshop The Indo-European family tree1

Słowa klucze: drzewo języków indoeuropejskich, rozpad praindoeuropejskiej wspólnoty językowej,
italo-celtycki, greko-ormiański, języki germańskie
Keywords: Indo-European family tree, split off of PIE, Italo-Celtic, Graeco-Armenian, Germanic

Streszczenie
W niniejszym przyczynku autor prezentuje kilka schematów drzewa języków indoeuropejskich wziętych z aktualnych podręczników indoeuropeistyki i kontrastuje je z rezultatami warsztatów The Indo-European family tree (Uniwersytet Kopenhaski, 15–17 lutego 2017). Szczególną uwagę poświęca argumentom za przyjęciem istnienia podgrup italo-celtyckiej oraz greko-ormiańskiej, jak również pozycji
gałęzi języków germańskich. Wspomina także użycie nowych metod archeologicznych, kladystyki
obliczeniowej oraz badań DNA i ich ewentualnego znaczenia dla językoznawstwa historycznego.

There is little doubt today about the fact that Proto-Indo-European was spoken in
the steppes of what today is Ukraine (the Pontic-Caspian hypothesis), a hypothesis
that was recently re-corroborated in the works of Chang et al. (2015) and Haak et al.
(2015). However, there is still some disagreement as to which branches of the Indo-European family tree split and in which order. The goal of this contribution is to
show the newest trends in the research on the split off of the Indo-European languages and on the family tree of the language group, especially in light of a work1

I would like to thank here Eirik Tengesdal for his great assistance, both linguistic and technical
during the writing process. I remain solely responsible for all errors of fact and interpretation.

10

Piotr Garbacz

shop held at the University of Copenhagen: The Indo-European family tree 15–17 February 2017 within the Roots of Europe project.
The outline of the paper is as follows. First, I present the standard opinions on
the structure of the Indo-European tree and the split of the different branches as it
is shown in a number of recent textbooks. Then, I refer to some of the topics that
were discussed during the workshop and present the result of the discussions, before
I conclude with a short summary and a discussion.
1. The Indo-European tree in some recent textbooks
To be able to provide a brief overview of how the split off of several branches of the Indo-European language tree is presented in today’s textbooks in Indo-European studies, I have taken a closer look at four of them. The standard model is the so called Big
Bang-model, where no stand is taken on how and when the different branches separated from the stem. It is represented in some earlier works, e.g. Robinson (1992: 11–12).
This model has been somewhat modified, as it is commonly held among Indo-Europeanists that the Anatolian branch separated first from the ancestor language and that
the other branches separated later. That later model is sometimes called for the revised
Big Bang-model and is the one on which there is a broad consensus. Further, there
are a number of models with binary branching, but the main issue that remains is the
order in which the different branches split off and which post-Indo-European protolanguages can be assumed to have come into existence based on the comparative evidence. Another question is whether one can get help from archeology, DNA-studies
and other methods such as computational cladistics to determine the order of the split
off. There has long been a consensus on proto-groups such as Indo-Iranian or Balto-Slavic, whereas there is less consensus on whether proto-groups such as Italo-Celtic
or Graeco-Armenian can also be assumed to have resulted from the split off.
I have thus chosen four different, recent textbooks to examine how they deal with
the question of the split off of the Indo-European and the form of the Indo-European tree that they present: (1) an introduction to comparative Indo-European linguistics by Beekes (2011), (2) another introduction to Indo-European language and
culture by Fortson (2011), (3) a very recent introduction to Indo-European languages
by Kapović (2017) and I have also taken a closer look at (4) a handbook that deals
with the transition from Proto-Indo-European to Proto-Germanic (Ringe 2017).
1.1. Beekes (2011)
Beekes lists arguments that have been proposed throughout the history of comparative linguistics for establishing genetic relations between languages relevant for the
classification of the Proto-Indo-European evolution (2011: 14–15). He then moves on
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to present information about the Indo-European languages and subgroupings, giving a short overview of the different branches of Indo-European in the order of their
importance for the reconstruction of Proto-Indo-European (ibid.: 17–30). The order
is the following: (1) Indo-Iranian, (2) Greek, (3) Anatolian, (4) Balto-Slavic, (5) Italic,
(6) Celtic, (7) Germanic, (8) Tocharian, (9) Armenian, (10) Albanian, and (11) Minor languages which include (a) Phrygian; (b) Messapian; (c) Venetic; (d) Thracian;
(e) Macedonian; (f) Illyrian. There are some inscriptions substantiating Phrygian,
Messapian, and Venetic; there is hardly anything save names and glosses substantiating Thracian, Macedonian, and Illyrian. Next, he considers the splitting up of
Proto-Indo-European into dialects (ibid.: 30–31). Anatolian, represented by Hittite,
lacks several forms and categories that are routinely found in the other IE languages.
This lack is today often explained through the assumption that some of these missing grammatical categories never existed in Anatolian to begin with, and that the
other Indo-European languages jointly created them after the Proto-Anatolians had
left the Proto-Indo-European homeland. This shows that Beekes (ibid.: 31) assumes
that Anatolian did split off first. It is on the other hand uncertain whether Beekes
(ibid.) assumes the split off of Tocharian as the next division in the Indo-European
tree. Beekes also discusses (ibid.: 30–31) whether there are any reasons to postulate
the existence of a Proto-Balto-Slavo-Germanic subgroup, given some shared features (e.g. the dative and instrumental plural beginning with an m-, the adjectival
sk-suffix and others), but concludes that there is no pressing reason to conclude that
Germanic and Balto-Slavic underwent a common development. He still assumes the
existence of Proto-Balto-Slavic, given that both language groups share a host of developments in common, especially with respect to the accent (ibid.). Then, according to Beekes, the existence of an Italo-Celtic group (and thus Proto-Italo-Celtic) is
much more difficult to prove, as the basis for such a supposition is formed only by
a few sound changes and perhaps also morphological development. The Indo-European family tree in the view of Beekes (ibid.) would then have the following form:
Fig. 1. The Indo-European family tree according to Beekes (2011)
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1.2. Fortson (2011)
Fortson (2011: 9–11) lists the following ten Indo-European branches: (1) Indo-Iranian, (2), Greek, (3) Italic, (4) Celtic, (5) Germanic, (6) Balto-Slavic, (7) Armenian, (8)
Albanian, (9) Anatolian, and (10) Tocharian. He states that it is not clear whether
a few other clearly Indo-European languages, such as Phrygian, Thracian, and Messapic, belong to any of the ten recognized branches, or constitute separate branches
of their own (ibid.). Fortson represents the Indo-European family tree as a starburst,
where the ancestor language is placed at the top, with the ten branches radiating out
from it (ibid.: 10–11), see Fig. 2.
Fig. 2. The Indo-European family tree according to Fortson (2011)

Implicit in this diagram is the notion of a more or less simultaneous “breakup”
of the proto-language into ten or more dialect areas (resulting later in branches).
Fortson (ibid.: 11) then mentions that this notion has often come under attack. For
one thing, he says, the trees of most other language families tend to have a binary
branching structure. In addition, it has been speculated for a long time that certain
branches of IE should be grouped together into what are known as subgroups. For
example, it has been proposed that Indo-Iranian, Greek, and Armenian all descend
from one common dialect area of late Proto-Indo-European; and the same has been
proposed for Italic and Celtic, for which an Italo-Celtic subgroup has been suggested. Importantly, Fortson notes that although many pieces of evidence have been presented over the years in defense of one or another subgrouping model, unfortunately
the evidence is of varying quality and open to multiple interpretations. One example
he mentions is the difficulty in separating an innovation of one branch that spreads
by diffusion to the neighboring ones from a linguistic feature that is passed on from
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an earlier stage ancestor to geographically contiguous branches (ibid.). Another difficulty with trying to determine the inner subgrouping of the family tree is that,
by current estimates, the earliest documentation of IE languages (from the mid-second millennium BC) is still over two millennia later than the date of Proto-Indo-European itself (ibid.: 12). Fortson (ibid.) also mentions that some scholars claim
that some innovations are due to influences of substrate languages spoken by the
original non-IE-speaking populations of the territories into which IE speakers migrated, and not due to the usual processes of language-internal change.
1.3. Kapović (2017)
Like Fortson (2011), Kapović (2017: 3–5) lists the ten principal IE branches: (1) Indo-Iranian, (2), Greek, (3) Italic, (4) Celtic, (5) Germanic, (6) Balto-Slavic, (7) Armenian, (8) Albanian, (9) Anatolian, and (10) Tocharian. Furthermore, he divides fragmentarily attested IE languages into two basic groups: those that have at least one
attested text/inscription and those that are attested only through onomastics or individual words in texts written in other languages. Kapović notes that, when reconstructing Proto-Indo-European, it is very difficult to separate different layers and
determine whether an element should be reconstructed for Proto-Indo-European in
general, dialectal Proto-Indo-European, post-Anatolian Proto-Indo-European (i.e.
Proto-Indo-European after the early split of Anatolian), early Proto-Indo-European
(i.e. Proto-Indo-European including Anatolian), post-Proto-Indo-European time,
etc. (ibid.: 6). Other factors like sociolinguistic variables, dialect, gender, social status etc. also complicate the reconstruction. Kapović also considers the probability
that Proto-Indo-European had dialects, since it likely covered a substantial ground.
The dialectal picture of Proto-Indo-European is not completely clear because it is
sometimes difficult to distinguish Proto-Indo-European dialectal features from
post-Proto-Indo-European shared innovations and accidental independent innovations, he writes. Furthermore, he notes that it is now widely accepted that Anatolian
was the first branch to separate from the rest of Proto-Indo-European – and adds in
a parenthesis that Tocharian was the next (ibid.). He does not present a cladistic tree,
but we can assume that such tree would have binary branching of Anatolian and
Tocharian, as well as the Indo-Iranian and the Balto-Slavic subgroups. The tree as
seen by Kapović (ibid.) is rendered in Fig. 3.
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Fig. 3. The Indo-European family tree according to Kapović (2017)

1.4. Ringe (2017)
Ringe gives a short introduction to Proto-Indo-European, stating that there is strong
evidence pointing to the river valleys of Ukraine in the centuries between 5000 and
4000 BC (2017: 5). He states that there is currently a consensus among Indo-Europeanists that the Anatolian subfamily is, in effect, one-half of the IE family, all the
other subgroups together forming the other half. Furthermore, it is beginning to
appear that within the non-Anatolian subgroup, Tocharian is the outlier against all
other subgroups (ibid.). He gives a probable cladistic tree of the IE family, rendered
below in Fig. 4.
Fig. 4. The Indo-European family tree according to Ringe (2017: 7)
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The Central subgroup contains the other branches, i.e. Germanic, Balto-Slavic,
Indo-Iranian, Armenian, Greek, and probably Albanian, but Ringe is cautious about
subgrouping these. He notes, however, that “it seems possible that Indo-Iranian, Balto-Slavic and Germanic were parts of a dialect chain at a very early date” (ibid.: 6).
1.5. Summary
There is also wide consensus about Anatolian being the first branch to split off,
followed by Tocharian. As for the rest, some of the above-mentioned authors assume clustering of some language families, normally Indo-Iranian and Balto-Slavic,
whereas others, like Ringe (ibid.), also propose an Italo-Celtic proto-group. Furthermore, the possible connection between Greek, Armenian and Indo-Iranian is mentioned by Fortson (2011) and another link between Indo-Iranian, Balto-Slavic and
Germanic by Ringe (2017).
2. (Some) topics discussed at the workshop
The topics discussed can be divided into two subgroups: the first one is the question
of whether computational cladistics is a useful tool for Indo-European studies (and
diachronic linguistics in general), the second one the position of different languages
or language groups: Anatolian, Tocharian, Italo-Celtic, Germanic, Greek and Armenian, Indo-Iranian, Albanian, and Balto-Slavic. As many arguments have been
advanced against the use of cladistics in diachronic linguistics – one of the major
obstacles being the irregularity of changes in terms of time and borrowings between
languages, e.g. Evans, Ringe and Warnow (2006) and Chang et al. (2015) – I will
focus on the problems of split off of different Indo-European branches and the subgrouping of these.
Two of the main arguments for assuming that Anatolian split off first are (1) the
lack of a number of grammatical categories in Anatolian, which are present in the
rest of Indo-European (especially in the tense system of the verb, but also in the
nominal inflection), and (2) retained archaisms such as the presence of the Proto-Indo-European laryngals, h2 and h3, in Hittite and Luvian. As for Tocharian, one argument for reckoning that the group did split off after Anatolian could be the lack of
s-aorist in the group (e.g. Jasanoff 2003: 175), at the same time as Tocharian is much
less archaic compared to Anatolian (the PIE laryngals are lost, for example, and the
case system in Proto-Tocharian is strongly reduced compared to the PIE system2).
2

I speak here of the four cases in Tocharian inherited from PIE, the so-called primary cases, not of
the later developed secondary cases.
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The rest of the groups, Armenian, Albanian, Balto-Slavic, Celtic, Germanic,
Greek, Indo-Iranian, and Italic, can be clustered together because of the fact that
a coherent, inherited verb system (the Cowgill-Rix verb) can be reconstructed for
these (Ringe 2017: 6). This inherited verb system cannot be reconstructed for Hittite
and Tocharian (Jasanoff 2003).
As for the Italo-Celtic, many arguments in favor of assuming this subgroup were
put forth by Schrijver (2017) during the workshop. The arguments come from common phonetic and morphologic development in Italic and Celtic, as e.g. Dybo’s rule
(shortening of long vowels before resonant followed by a stressed vowel), development of word-initial stress (also present in Germanic), development of *CHC into
*CaC (cf. lat. animus ‘soul, spirit’ < *anam- < PIE *h2enh1m- > PCelt. *anamū > Middle Breton eneff ‘soul’), creating superlative of adjectives and nouns with the suffix
*-ismHo-, genitive singular of o-stems on *-osjo, and many others. Schrijver (ibid.)
suggests that the Italo-Celtic group split into Proto-Italic and Proto-Celtic and that
Proto-Celtic is thus a sister group of Proto-Italic, especially given the development
of syllabic nasals, the long vowel system, and the PIE mediae aspiratae. Also archeological evidence points in this direction, as Schrijver (ibid.) views the Canegrate culture as intrusive and connected to the Urnfields cultures in what today is Western
Italy, Southeastern France and Northwestern Switzerland. He concludes thus that
the Celtic homeland was located most probably south of the Alps, not north of it.
The Germanic branch is difficult to place together with any other branch of Indo-European. There are many lexical similarities between Germanic and Balto-Slavic3,
and some morphological similarities: the above-mentioned m-case, i.e. dative and
instrumental plural beginning with an m-, and the adjectival sk-suffix, changing of
accusative case into genitive case in the presence of sentential negation (Streitberg
1905/06) and others, but these can also be considered areal features, while shared
developments are not sufficient to determine the exact place of Germanic within the
tree. Still, the centum-reflexes of PIE palatovelars before a syllable containing a resonant in Balto-Slavic4 (Kortlandt 2013) may be one of possible arguments in favor of
grouping Germanic together with Balto-Slavic and Indo-Iranian (cf. Ringe 2017: 6,
mentioned above).
Another question discussed at the workshop is whether one could assume Graeco-Armenian. The idea dates back to the beginning of the 20th century, but it has not
gained support among the majority of Indo-Europeanists. At the workshop, Olsen
(2017) advocated this view. Many of the similarities between Greek and Armenian
3
4

Mostly loans: many Germanic loans into Balto-Slavic, but few Balto-Slavic loans into Germanic,
the Gothic verb plinsjan ‘dance’ (< OCS plęsati) being one of these few exceptions (Lehmann 1986:
273).
Polish krowa ‘cow’ < PIE *ḱorh2-ueh2 (with a centum-reflex of PIE *ḱ) and Polish sarna ‘row’ <
< PIE *ḱrh2-neh2 (with a satem-reflex of PIE *ḱ), both etymologies according to Derksen (2008:
236, 485).
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may point to a common development between these groups, but some may also be
considered areal phenomena. To the discussed genetic similarities belong for instance palatalization of labiovelars, i-epenthesis, Greek iteratives in -/k/- and Armenian “weak aorists” in cc < *-sí-, *-m›t-stems, the suffix *-ōdēs, and others, especially
many lexical-morphological correspondences.
The concluding discussion resulted in positive and negative results. On the positive side, there was a general agreement that Anatolian must have been the first
branch to split off and that there are relatively good reasons to assume Italo-Celtic.
The negative results are the general conviction that computational cladistics is not
very useful, that Graeco-Armenian is not self-evident, and that any binary-branching tree after split-off of Anatolian rests on little evidence. Further, the assembly
agreed that Tocharian, Germanic, Indo-Iranian, and Balto-Slavic are difficult to
place and that the position of Albanian within the tree is uncertain.
If one would like to sketch an Indo-European family tree after the workshop,
the model would be the following: Anatolian is the first branch to split off from
the proto-language, thereafter a post-Anatolian Proto-Indo-European (PIE-1) is proposed, from which seven lines are drawn (from left to right): (i) Tocharian; (ii) Proto-Italo-Celtic divided further into Italic and Celtic; (iii) Germanic; (iv) possibly
Proto-Graeco-Armenian divided further into Greek and Armenian; (v) Albanian;
(vi) Proto-Indo-Iranian divided further into Indic and Iranian; (vii) Proto-Balto-Slavic divided further into Baltic and Slavic. Importantly, the model is based on
shared innovations. This is shown in Fig. 5 below.
Fig. 5. The Indo-European family tree as agreed upon during the workshop

If one would like to merge the tree illustrated above with the line of argument
and the tree presented by Ringe (2017), the result would be slightly different. Most
importantly, the Italo-Celtic subgroup would split off after Anatolian and Tocharian, but before the rest of branches. Indo-Iranian, Balto-Slavic and Germanic would
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be placed adjacent to each other, in order to take into consideration the idea of dialectal chain (ibid.: 6), but without forming of any subgroup. The last two groups
would be Graeco-Armenian (possibly) and Albanian. The result would be as follows,
see Fig. 6.
Fig. 6. The Indo-European family tree given the view of Ringe (2017) and the results of
the workshop

It is important to keep in mind that one has arrived at the results shown above
almost exclusively on the basis on language-internal evidence. However, the newest
tendencies in the Indo-European studies try to make greater use of both archaeo
logy and of DNA-studies of human remains (e.g. Allentoft et al. 2015 and Jones et al.
2015). If one can argue convincingly that there is a plausible historical connection
between the DNA-profile and the language spoken by the individual(s), the DNA-analysis together with archaeological evidence and the methods of diachronic linguistics could give impressive results in the future. Such attempts have already been
made, one recent example being Haak et al. (2015). The study can show that a major
migration to Europe from the steppes north of the Black and Caspian Seas, connected to Yamnaya-culture and Corded ware-culture took place about 4,500 years
ago. However, the authors are conscious of the fact that “the findings from ancient
DNA are silent on the question of the languages spoken by preliterate populations”
(ibid.: 210), but they also see a clear parallel between this migration and the supposed
spread of the Indo-European languages assumed on the base of language-internal
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data. Therefore, this may be the direction in which research is going, although this
road is not always devoid of traps along the way.
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The Indo-European family tree and its split –
a report from the workshop The Indo-European family tree
Summary
The paper provides an overview of a number of recent presentations of the Indo-European family
tree and the split off its branches, as found in standard textbooks on the topic. These views are contrasted against the results of a workshop, The Indo-European family tree (University of Copenhagen,
15–17 Feb. 2017). Our account specifically addresses whether there are reasons to assume the existence
of Italo-Celtic, Graeco-Armenian and what is the position of the Germanic branch in the tree. The
use of new archaeological methods, computational cladistics and DNA-studies and their possible importance for diachronic linguistics are also mentioned.
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O „cudownych formacjach”, czyli rzecz o językach kreolskich1
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Wprowadzenie
Języki kreolskie to języki mieszane, które formują się w społecznościach wielokulturowych i wielojęzycznych. Ta najbardziej ogólna, powszechnie znana definicja wydaje się jednak zdecydowanie niewystarczająca dla zrozumienia istoty tych języków
i wymaga kilku wyjaśnień. Wiadomo, że w dzisiejszym świecie, jak nigdy dotąd, dochodzi na co dzień do rozmaitych kontaktów językowych. Postępująca globalizacja
sprzyja kontaktom międzyludzkim i powoduje, że coraz częściej zarówno poszczególne jednostki, jak i całe grupy społeczne stykają się ze sobą w różnych sytuacjach
życia codziennego. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że wielojęzyczność
stała się dziś normą. Czy to jednak oznacza, że żyjemy w czasach sprzyjających formowaniu się kreoli? Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście negatywna. Skoro zatem języki kreolskie powstają w wyniku kontaktów językowych, jak wytłumaczyć
to, że w pewnych sytuacjach dochodzi do ich formowania, w innych zaś nie? Jakie
warunki okazują się sprzyjające ich powstawaniu? Jaki jest proces ich formowania?
Czy kształtowanie się kreoli to zjawisko uniwersalne czy może właściwe dla jakieś
1

Hugo Schuchardt, austriacki językoznawca uważany za ojca współczesnej kreolistyki, w swych
licznych pracach na temat języków kreolskich nazywał je „cudownymi formacjami”.
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epoki czy miejsca? Jaka jest ich geneza? Które z nich są najbardziej rozpowszechnione na świecie? Czy można im przypisać jakieś cechy charakterystyczne? Oto kilka
podstawowych pytań, na które postaramy się znaleźć odpowiedź.
Co to są języki kreolskie?
Zdecydowana większość badaczy uważa, że język kreolski stanowi kolejny etap
w procesie ewolucji pidżynu2. Z tego powodu nazywa się go ekspidżynem. Tak więc
kreol to pidżyn, który stał się językiem ojczystym jakiejś grupy społecznej. To właśnie status języka ojczystego wyraźnie odróżnia kreole od innych języków typu mieszanego, tzw. języków wehikularnych3, do których należą pidżyny, lingua franca
i sabiry. Jak wiadomo, języki wehikularne używane są jako środki porozumienia
jedynie w szczególnych, nagłych sytuacjach komunikacyjnych, nigdy jednak nie zastępują języka ojczystego.
Skoro język kreolski wywodzi się z pidżynu, pojawia się pytanie: kiedy dochodzi
do takiej zmiany? Ilu nowych użytkowników musi się nim posługiwać jako językiem ojczystym, aby mógł stać się on językiem kreolskim? Dyskusja na ten temat
pozostaje wciąż otwarta. Niektórzy (np. Hall 1996) twierdzą, że to przejście musi
mieć charakter społeczny, a więc pidżyn powinien funkcjonować w społeczności
charakteryzującej się znaczną liczbą użytkowników, dla innych to przejście może
mieć nawet charakter indywidualny (tak np. Bickerton 1984). W tym drugim wy2

3

Zwróćmy uwagę na wielką różnorodność sytuacji socjolingwistycznych, w których dochodzi do
ewolucji pidżynu. Biorąc pod uwagę stopień złożoności jego struktury, a także warunki społeczne, w których funkcjonuje, wyróżnia się kilka faz jego rozwoju: pidżyn nieustabilizowany, czyli
żargon, pidżyn ustabilizowany oraz pidżyn rozpowszechniony. Przejście od pidżynu nieustabilizowanego do pidżynu rozpowszechnionego Robert Hall Jr. (1962) nazywa „cyklem witalnym”.
Prowadzi on zazwyczaj do formowania się języka kreolskiego. Cykl przejścia od pidżynu do języka kreolskiego nie musi się jednak w pełni zrealizować, jak wskazują przykłady kreoli, które
uformowały się w świecie. Język kreolski z Pitcairn, największej wyspy Polinezji, wskazuje na
możliwość formowania się kreolu bezpośrednio z fazy pidżynu nieustabilizowanego. Angielski
kreol z Torres Strait Islands, grupy wysp położonych między Australią i Papuą-Nową Gwineą,
prezentuje typ formowania się języka kreolskiego, w którym pidżyn w fazie nieustabilizowanej
przekształca się w pidżyn ustabilizowany, ale nie przechodzi przez fazę rozprzestrzenienia. Trzeci
typ, reprezentowany przez większość kreoli, powstaje w drodze pełnego „cyklu witalnego”. Trzeba jednak zauważyć, że nie w każdym wypadku efektem końcowym cyklu jest uformowanie się
języka kreolskiego. Czynnikiem decydującym o wszystkich jego etapach pozostają zawsze warunki społeczne, które implikują kolejne przejście lub blokadę ewolucji. Przykładem sytuacji, w której
pidżyn ustabilizowany całkowicie zaniknął i nie przekształcił się w kreol, może być język annamicko-francuski, tâi bôi, używany przez mieszkańców regionu Kochinchina w południowym
Wietnamie, będącego w XIX w. częścią kolonii francuskiej w Indochinach (Hlibowicka-Węglarz
2013: 30–34).
Na temat pidżynów i innych języków wehikularnych zob. Hlibowicka-Węglarz 2017.
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padku wystarczyłoby nawet jedno dziecko, które zaczęłoby używać pidżynu jako
języka ojczystego, by móc go uznać za język kreolski.
Istotnym kryterium, które wyraźnie odróżnia kreole od innych języków naturalnych, jest także czas, w którym się one kształtują. Podczas gdy większość języków naturalnych formuje się w drodze ewolucji przez wiele stuleci, języki kreolskie
powstają stosunkowo szybko, nawet w przeciągu stu lat, a to dlatego, że ich proces
formowania się przebiega w nietypowych warunkach społecznych. Włączając się
do polemiki dotyczącej pochodzenia kreoli, Derek Bickerton (1988: 268) wyróżnia
dwa sposoby pojawiania się nowych języków: gradualny i katastroficzny. Tak więc
większość języków naturalnych, ukształtowanych w procesie ewolucji, można by zaliczyć do pierwszej grupy. W stosunku do języków kreolskich wspomniany autor
jest zdecydowanym zwolennikiem hipotezy katastroficznej4. Kreole uformowały się
bowiem w okresie wielkiego chaosu językowego i braku jednego ukształtowanego
języka, który mógłby służyć jako narzędzie komunikacji dla wszystkich.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że języki kreolskie to języki mieszane
społeczności wielojęzycznych, które kształtują się w stosunkowo krótkim czasie,
w określonych warunkach społecznych i które z jakichś powodów przekształciły się
w języki ojczyste danych społeczności.
Warunki sprzyjające powstawaniu kreoli
Cechami łączącymi wszystkie języki kreolskie, a jednocześnie odróżniającymi je
od innych języków naturalnych, są z jednej strony specyficzne warunki społeczne,
w których się formują, z drugiej zaś wspólne cechy strukturalne. Proponujemy rozpocząć od analizy pierwszego z wymienionych czynników. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie kontakty wielojęzyczne sprzyjają powstawaniu kreoli, a jeśli nie, to z jakich powodów. W tym celu przeanalizujmy następującą sytuację5.
Nietrudno dziś wyobrazić sobie warunki panujące na budowie gdzieś w małym
miasteczku w Europie, gdzie obok osób kierujących budową pracuje wielu cudzoziemców pochodzących z różnych krajów, posługujących się odmiennymi językami.
Robotnicy, którzy najczęściej nie należą do osób z wysokim wykształceniem, zazwyczaj nie znają języka angielskiego, będącego dziś narzędziem ułatwiającym komunikację w środowiskach wielojęzycznych. Dlatego w codziennych kontaktach zarówno robotnicy, jak i pracodawcy potrzebują jakiegoś innego narzędzia komunikacji,
ale pracodawcy z całą pewnością nie będą uczyć się języków swoich pracowników.
Wybór jednego z języków robotników też nie rozwiąże problemu, gdyż pozostali
4
5

To, co Bickerton (1984) nazywa katastroficznym sposobem formowania się kreoli, inni (np. Perei
ra 2006) nazywają kryzysem językowym.
Przykład zainspirowany przez Dulce Pereirę (ibid.: 27).
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nadal nie mogliby uczestniczyć w kontaktach. Najprostszym rozwiązaniem dla robotników jest zatem nauka języka kraju, w którym pracują, dzięki czemu stałaby się
możliwa komunikacja zarówno między poszczególnymi robotnikami, jak i między
robotnikami a pracodawcami. Znajomość języka kraju pobytu pozwoliłaby robotnikom dodatkowo nawiązywać nowe kontakty poza miejscem pracy. Tak więc po
pewnym czasie nauki robotnicy, choć popełniają wiele błędów, są w stanie w stopniu podstawowym porozumiewać się ze sobą i z pracodawcami. Zwróćmy uwagę,
że w opisanej sytuacji nie dochodzi do mieszania się języków. Pracujący robotnicy mają bowiem łatwy dostęp do języka, którego chcą się nauczyć. Mogą korzystać
z wszelkich współczesnych środków przekazu (radia, telewizji, prasy) oraz wielu innych udogodnień wspomagających ich znajomość języka (słowniki, podręczniki).
Ponadto ich dzieci mogą uczęszczać do różnego rodzaju szkół. Mimo że wspomniana sytuacja odnosi się do grupy wielokulturowej i wielojęzycznej, nie sprzyja mieszaniu się języków.
Aby zrozumieć specyfikę uwarunkowania społecznego, które sprzyja mieszaniu
się języków i powstawaniu kreoli, porównajmy opisaną wyżej sytuację z tą, która spowodowała, a nawet niejako „wymusiła”, pojawienie się większości języków
kreolskich. W tym celu przyjrzyjmy się warunkom, w których formował się jeden
z najstarszych języków kreolskich na świecie, to jest język kreolski z Wysp Zielonego Przylądka, tzw. caboverdiano. Gdy w 1462 r. Portugalczycy dotarli do pierwszej
z wysp archipelagu, później nazwanych Wyspami Zielonego Przylądka, były one
niezamieszkałe. Ich położenie geograficzne na rozdrożu trzech kontynentów: Europy, Afryki i Ameryki wydawało się niezwykle sprzyjające prowadzeniu działalności
handlowej. Portugalczycy szybko zdali sobie sprawę z faktu, że budowa na wyspie
przystani dla statków handlowych pływających wzdłuż wybrzeża afrykańskiego
może przynieść duże korzyści. Tak więc z czasem archipelag, zwłaszcza pierwsza
odkryta i zaludniona przez Portugalczyków wyspa Santiago, stał się ważnym ośrodkiem handlowym, uczestniczącym w życiu ekonomicznym niemal całego ówczesnego świata. Główną działalnością Portugalczyków w regionie stał się handel niewolnikami, którego rozkwit przypada na XVI w. Już w poprzednim stuleciu w celu
zaludniania wysp zaczęto sprowadzać czarnych niewolników z zachodniego wybrzeża Afryki. Pochodzili oni z różnych grup etnicznych i posługiwali się odmiennymi
językami. Część niewolników w niedługim czasie odsprzedawano i eksportowano
do Europy i Ameryki Południowej. Ci, którzy pozostawali na wyspie, pracowali
w domach kolonizatorów, uprawiali ziemię, produkowali potrzebne towary.
Pierwsza faza pobytu na wyspach, zwana „okresem zasiedlania”, dawała niewolnikom możliwość większego kontaktu z osadnikami i kolonizatorami portugalskimi, a w konsekwencji z językiem portugalskim. W późniejszym okresie, zwanym
„okresem plantacji”, kiedy niewolnicy pracowali głównie na plantacjach lub w manufakturach i cukrowniach, ich kontakt z Portugalczykami i językiem portugalskim
był bardziej ograniczony. W tych nowych warunkach niewolnicy mieli już mniejszy
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kontakt nie tylko ze swoimi właścicielami, ale również ze sobą. Ze względu na swoje
bezpieczeństwo, w obawie przed buntami i rewoltami, właściciele dobierali bowiem
do pracy niewolników w taki sposób, aby pochodzili oni z różnych grup etnicznych
i językowych. Nic więc dziwnego, że wszelkie kontakty stały się bardzo utrudnione,
wręcz niemożliwe. Niewolnicy, którzy zostali odizolowani od swoich kultur i języków, wymieszani między sobą, a jednocześnie mający sporadyczny kontakt z kolonizatorem portugalskim, znaleźli się w sytuacji tzw. kryzysu językowego. Ich języki stały się niefunkcjonalne, zaś język kolonizatora bardzo trudno dostępny. Takie
warunki wymusiły poszukiwanie nowego narzędzia komunikacji, doprowadzając
początkowo do formowania się pidżynu, który następnie – wraz z pojawieniem się
nowej generacji użytkowników (potomstwa niewolników) – przekształcił się w język
kreolski. Zauważmy, że sytuacja w innych regionach, gdzie uformowały się języki
kreolskie, była co do zasady bardzo podobna.
Tak więc, powracając do naszego przykładu opisującego warunki na budowie,
można by przypuszczać, że gdyby stworzyć warunki analogiczne do tych nakreślonych przez historię (odcięcie od rodzimych języków, sporadyczny dostęp do języka
dominującego), mogłyby one również doprowadzić do mieszania się języków. Oczywiście w dzisiejszych czasach taka sytuacja jest niezwykle trudna do wyobrażenia,
choć teoretycznie możliwa.
Jak widzimy, izolacja, odcięcie od rodzimych języków jest ważnym czynnikiem
warunkującym formowanie się kreoli. Nic więc dziwnego, że badacze zwracają
uwagę na fakt, iż powstają one głównie w środowiskach mieszanych, uformowanych na wyspach, najczęściej uprzednio niezamieszkałych. Wyspy zapewniają bowiem w naturalny sposób odcięcie i oddalenie mieszkańców od rodzimych kultur
i języków. Ten czynnik, zwany „wyspiarskością”, uważa się za niezwykle sprzyjający
powstawaniu kreoli. Zauważmy, że zdecydowana ich większość ukształtowała się
na wyspach, a nie na kontynencie. Jako przykład można by tu wymienić choćby te
najbardziej znane, do dziś funkcjonujące na świecie, do których należą języki kreolskie z Haiti, Jamajki, Filipin, Bahamów, Hawajów, Seszeli, Wysp Dziewiczych, Wysp
Świętego Tomasza i Książęcej, Wysp Zielonego Przylądka i wielu innych.
Mimo że warunki panujące na wyspach zdecydowanie sprzyjają powstawaniu
kreoli, odnotowujemy również ich obecność w krajach kontynentalnych. Można
by się zatem zastanowić, czy „wyspiarskość” jest czynnikiem obligatoryjnym, który warunkuje pojawianie się kreoli, czy też nie. Otóż „wyspiarskość” należy rozumieć bądź dosłownie, bądź przenośnie, oznacza ona bowiem pewien określony typ
uwarunkowania społecznego, które towarzyszy pojawianiu się kreoli, i odnosi się do
symbolicznego oddalenia i izolacji.
Znakomitym przykładem kraju, w którym ukształtował się język kreolski,
a który nie jest krajem wyspiarskim, jest położona w zachodniej Afryce Gwinea
Bissau. Przedstawiając krótko warunki, w jakich ukształtował się tam język kreolski, tzw. guineense, postaramy się wyjaśnić, jak można nieco inaczej, przenośnie,

26

Barbara Hlibowicka-Węglarz

rozumieć pojęcie wyspiarskości. Portugalczycy dotarli na tereny dzisiejszej Gwinei
Bissau w 1446 r. W odróżnieniu od sytuacji na Wyspach Zielonego Przylądka zastali
tam uformowaną społeczność afrykańską, składającą się z wielu odmiennych grup
etnicznych posługujących się różnymi językami. Przez wiele lat kontakt pomiędzy
portugalskim najeźdźcą a tubylczą ludnością był bardzo ograniczony. Portugalczycy, w obawie o swoje bezpieczeństwo, prowadzili jedynie drobny handel wzdłuż
wybrzeży rzek Gwinei, nie opuszczając swych statków. Mała liczba kolonizatorów
w stosunku do zorganizowanej siły wrogo nastawionych tubylców nie pozwoliła
Portugalczykom na osiedlanie się na terytorium kraju. Na domiar złego gorący klimat Afryki, choroby nękające Portugalczyków i brak odpowiedniego przygotowania
nie pozwalały na zorganizowanie własnej administracji. Dopiero w XVI w. zaczęto budować małe administracyjne osady. Wokół tych osad, które stały się centrami
handlowymi ówczesnej Gwinei Bissau, działali pośrednicy różnych narodowości,
znający różne języki, dzięki czemu mogli pomagać Portugalczykom w prowadzeniu
handlu. To właśnie doprowadziło do mieszania się języków, a w konsekwencji do
ukształtowania się języka kreolskiego. Otóż owe ośrodki handlowe mogą uchodzić
za wyizolowane „kontynentalne wyspy”, na których warunki społeczne towarzyszące powstawaniu kreoli były podobne do tych na wyspach. Mieszanie się języków
dotyczyło więc jedynie wyizolowanych miejsc, gdzie zbierała się wielokulturowa
i wielojęzyczna społeczność.
Gdzie i kiedy formowały się języki kreolskie?
Znając nieco dokładniej okoliczności towarzyszące powstawaniu kreoli, nie dziwimy
się, że ich kształtowaniu sprzyjały warunki, jakie stwarzała epoka wielkiej ekspansji
zamorskiej. To właśnie w dobie wielkich odkryć geograficznych, kiedy Hiszpania,
Portugalia, Francja, Anglia i Holandia kolonizowały Afrykę, Amerykę i Azję, doszło
do powstania największej ich liczby. Kontakty między kolonizatorami a ludnością
tubylczą stwarzały warunki społeczne sprzyjające ich formowaniu.
Robert Chaudenson, francuski badacz języków kreolskich, do czynników społeczno-historycznych, które prowadzą do tworzenia się kreoli, dodał „egzogeniczność populacji”. Jak pisze:
[…] kreolizacja jest tragedią społeczną i ludzką, którą charakteryzuje reguła trzech
jedności, tak jak francuską tragedię klasyczną: jedność miejsca – wyspa; jedność
czasu – około jednego wieku; jedność akcji – kolonialne społeczeństwo niewolnicze
(Chaudenson 1992: 37, tłum. – B. H.-W.).

Nazwy poszczególnych języków kreolskich wskazują na język dominujący, będący ich bazą leksykalną. Mówimy więc o językach kreolskich powstałych na bazie
leksykalnej języka angielskiego, portugalskiego, francuskiego lub krócej – o an-
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gielskich, portugalskich, francuskich językach kreolskich. Wiadomo, że w procesie
mieszania się języków najszybciej „przejmowane” są zawsze elementy leksykalne,
które podobnie jak cechy fonetyczne są zdecydowanie mniej stabilne w porównaniu z elementami składniowymi, stanowiącymi „szkielet” każdego języka. Z tego
względu stosunkowo łatwo jest rozpoznać pochodzenie danego kreola, zawiera on
bowiem większość jednostek leksykalnych z języka grupy społecznie dominującej.
Poza określeniem wskazującym na pochodzenie kreoli większość z nich zachowała
swoje nazwy własne, jak np.: negerhollands, język kreolski na bazie leksykalnej języka holenderskiego lub holenderski język kreolski, czy principense, portugalski język
kreolski z Wyspy Książęcej.
Gdyby prześledzić szlaki podróży zamorskich dawnych kolonizatorów, z łatwością można by zauważyć, że zdobyte przez nich tereny pokrywają się z tymi, na których ukształtowały się, a nawet do dziś funkcjonują poszczególne języki kreolskie.
W początkowym okresie ekspansji to Hiszpanie i Portugalczycy dzielili między sobą
zdobyte posiadłości. Wielkie imperium hiszpańskie powstało głównie w Ameryce
Środkowej i Południowej (poza Brazylią). Statki Kolumba docierały kolejno do wysp
Ameryki Środkowej, m.in. na Kubę. Najaktywniejsi w poszukiwaniu nowych dróg
morskich byli jednak Portugalczycy. Opłynęli oni zachodnie wybrzeża Afryki i dopłynęli do Indii, kierując się dalej aż do Japonii. W miejscach, gdzie zatrzymywali
się na dłużej (Wyspy Zielonego Przylądka, Gwinea Bissau, Wyspa Świętego Tomasza, Wyspa Książęca, Cejlon, Goa, Daman, Diu, Malakka i in.), wprowadzali swoją
administrację. Na zdobytych terenach dochodziło do kształtowania się społeczności
wielojęzycznych, mieszania się języków i pojawiania się kreoli. Nieco później do rywalizacji włączyły się Anglia, Francja i Holandia. Do dziś na brytyjskich terytoriach zamorskich, np. na Wyspach Dziewiczych, Bermudach, Kajmanach, na wyspie
Pitcairn, na Hawajach, są używane powstałe w przeszłości języki kreolskie.
Francja, która imperium kolonialnym stała się na początku XVII w., do dziś zachowała departamenty zamorskie (Gwadelupę, Martynikę, Reunion, Gujanę Francuską) oraz terytoria zamorskie (Nową Kaledonię i Polinezję Francuską). Wszędzie tam panujące w XVII w. warunki doprowadziły do uformowania się języków
kreolskich.
Głównym obszarem ekspansji Holandii był Daleki Wschód, tzw. Indie Wschodnie, niezwykle ważny ze względu na drogocenne towary. Z racji znacznie łagodniejszych warunków panujących w koloniach holenderskich w porównaniu z tymi,
jakie stworzyli inni kolonizatorzy, powstało w nich zdecydowanie mniej języków
kreolskich, a te, które przetrwały, są już w całkowitym zaniku.
Trzeba jeszcze zauważyć, że niektóre regiony przechodziły spod jednego panowania pod inne, a wraz ze zmieniającymi się warunkami historyczno-społecznymi
zmieniały się również wpływy językowe. W takich okolicznościach uformowany
wcześniej kreol mógł ulegać leksykalnym wpływom nowych języków, z którymi
wchodził w kontakt. Z oczywistych powodów w regionach wpływów różnych po-
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tęg europejskich tworzyły się języki kreolskie wykazujące cechy tych wszystkich
języków, które brały udział w ich formowaniu. Na przykład papiamento, kreol uformowany na bazie leksykalnej języka portugalskiego i hiszpańskiego, używany w regionie Morza Karaibskiego, głównie na wyspach Aruba, Bonaire i Curaçao (wyspy
ABC). Poza wyraźnymi wpływami języka hiszpańskiego i portugalskiego papiamento zawiera ponadto liczne zapożyczenia leksykalne holenderskie, angielskie,
francuskie oraz z wielu dialektów afrykańskich.
Postarajmy się teraz wymienić najbardziej znane języki kreolskie powstałe w dobie wielkiej ekspansji zamorskiej, w wyniku kolonizacji Afryki, Azji i Ameryki przez
wielkie potęgi europejskie. Zacznijmy od portugalskich i hiszpańskich kreoli, które
powstały najwcześniej.
Do najbardziej rozpowszechnionych języków kreolskich utworzonych na bazie
leksykalnej języka portugalskiego należą: caboverdiano6, guineense 7, santomense8,
principense 9, angolar 10, anobonês 11, ceilonês 12, korlaiense 13, papia kristang 14, macaense 15.
6

7
8
9
10
11
12

13

14

Język kreolski z Wysp Zielonego Przylądka, jeden z najstarszych, jakie uformowały się w wyniku mieszania się języka portugalskiego z wieloma afrykańskimi językami rodziny niger-kongo,
z grupy mande (mandingo, bambara, soninke itp.) oraz z grupy zachodnioatlantyckiej, takimi jak
wolof, temne, fula itp. (Hlibowicka-Węglarz 2013).
Język kreolski z Gwinei Bissau. Należy wraz z caboverdiano do kreoli z tzw. Górnej Gwinei. Ze
względu na wspólną historię oraz długotrwałe kontakty między dwoma regionami obydwa języki
kreolskie wykazują wiele podobieństw (ibid.).
Język kreolski z Wyspy Świętego Tomasza. Należy wraz z principense do grupy kreoli z regionu
Zatoki Gwinejskiej (ibid.).
Kreole z Zatoki Gwinejskiej ukształtowały się w wyniku kontaktu języka portugalskiego z afrykańskimi językami z rodziny niger-kongo z grupy kwa (edo) oraz z grupy bantu, takimi jak kimbundu i kikongo (ibid.).
Zwany również moncó, ngola, lunga. Język kreolski, który współwystępuje wraz z santomense na
Wyspie Świętego Tomasza. Wykazuje znacznie więcej cech charakterystycznych dla języków bantu (ibid.).
Zwany również fá d’ambú, czyli język z Wyspy Ano Bom (później – Annobón, od 1973 – Pagalu).
Należy do grupy kreoli z Zatoki Gwinejskiej. Od 1968 r. wyspa należy do Gwinei Równikowej,
której językiem oficjalnym jest język hiszpański (ibid.).
Język kreolski ze Sri Lanki (dawniej Cejlon). Jest wynikiem obecności Portugalczyków w tym
regionie od początku XVI do połowy XVII w. Używany przez społeczność Batticaloa na wschodzie wyspy. Wykazuje duże wpływy języków tubylczych, syngaleskiego i tamilskiego. Poddany w późniejszym okresie wpływom holenderskim i angielskim. Dziś w zaniku (Hlibowicka-Węglarz 2003).
Język kreolski z małej miejscowości Korlai w Indiach, na północ od Bombaju. Z tej samej rodziny
kreoli co te z Damanu, Diu i Goi. Powstał w XVI w. w wyniku mieszania się języka marata z portugalskim. Mimo że Portugalczycy opuścili ten region w 1740 r., tzw. korali pozostał w formie,
jaka ukształtowała się w XVI w. Jego odkrycie w XX w. było wielką sensacją w świecie kreolistów
(Couto 1996).
Znany również jako portugalski kreolski z Malezji. Powstał w wyniku kontaktów Portugalczyków
głównie z językiem malajskim. Używany jeszcze dziś, choć w fazie zaniku, w Malakce, Kuala
Lumpur, Singapurze oraz na Jawie. Nazwa oznacza język chrześcijański – papia kris tang. Choć po
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Stosunkowo mniej kreoli powstało na terytoriach zajmowanych przez Hiszpanów. Wśród uformowanych języków kreolskich na bazie leksykalnej języka hiszpańskiego należy wymienić: wspomniany już papiamento 16, chabacano 17
i palenquero 18.
Wśród francuskich kreoli należy wspomnieć o językach kreolskich z Antyli19
(Martynika, Gwadelupa, Marie-Galante, Les Saintes, Saint-Barthélemy, Saint Thomas, Dominika, Saint Lucia, Grenada, Trynidad i Tobago): haitiano20, reunion21,
seychelles 22.
Angielskimi kreolami są np. języki kreolskie z Antyli (Wyspy Dziewicze,
Saint Croix, Saint Kitts i Nevis, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Antigua i Barbuda, Montserrat, Dominika, Saint Lucia, Saint Vincent, Barbados, Grenada, Trynidad i Tobago): belize 23, guianense 24, jamaican creole english25, krio26, ndjuka27,

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

Portugalczykach przybyli w te regiony Holendrzy, to poza kilkunastoma słowami nie pozostawili
większych śladów językowych (Hlibowicka-Węglarz 2003).
Zwany również patoá, língua macaísta. Powstał w wyniku kontaktu portugalskiego z chińskim.
Portugalczycy przybyli do Makau w 1553 r. i zarządzali tym terenem aż do 1999 r. (ibid.).
Zwany też papiamentu i papiamen (Couto 1996).
Nadal używany przez ok. 300 tys. osób na Filipinach (ibid.).
Powstały w Ameryce Południowej w wyniku kontaktu z czarną społecznością Kolumbii. Używany w miejscowości San Basilio de Palenque w północnej części Kolumbii (Granda 1978).
Na Antylach powstało bardzo wiele kreoli różnego pochodzenia. Wymienione języki kreolskie
powstały w wyniku mieszania się języka francuskiego z językami tubylców (Couto 1996).
Kreol o największej liczbie użytkowników (ok. 5 tys.), zarazem jeden z najbardziej znanych. Warunki, w jakich powstał, są bardzo podobne do tych, które przyczyniły się do powstania języka
kreolskiego na Wyspach Zielonego Przylądka (ibid.).
Jest najbliższy językowi francuskiemu w porównaniu z wszystkimi innymi kreolami ukształtowanymi na Oceanie Indyjskim. Dawniej wyspa, na której powstał, nosiła nazwę Bourbon (ibid.).
Język kreolski z Seszeli na Oceanie Indyjskim, zwany również seychellois lub seselwa. Wyspy zostały zaludniane przez Francuzów czarnymi niewolnikami przywiezionymi z wyspy Mauritius
w XVIII w. W późniejszym czasie przeszły pod panowanie angielskie (ibid.).
W Belize, byłym Hondurasie Brytyjskim, używa się angielskiego języka kreolskiego powstałego
w XVII w., bardzo zbliżonego do kreola z Jamajki. W miastach jest on pierwszym językiem większości użytkowników. Mieszkańcy terenów wiejskich posługują się różnymi językami: hiszpańskim, maja, językami karaibskimi. Język kreolski funkcjonuje tam jedynie jako lingua franca dla
ułatwienia porozumienia pomiędzy wielojęzyczną ludnością (ibid.).
Język kreolski z Gujany, dawnej Gujany Brytyjskiej, wykazujący wiele podobieństw do tych z Barbadosu i Sierra Leone (ibid.).
Język kreolski na bazie leksykalnej języka angielskiego z Jamajki (ibid.).
Używany w Sierra Leone, jest językiem ojczystym ok. 200 tys. osób i jednocześnie lingua franca
w całym kraju. Uważa się, że powstał w okresie powrotu czarnej ludności z Jamajki do Sierra
Leone (ibid.).
Znany również jako djuka, aucaa alakuyana lub mekolo. Używany przez ok. 16 tys. czarnych
mieszkańców wzdłuż rzek Cottica i Maroni (między Gujaną Francuską a Surinamem). Wykazuje
wiele podobieństw z językami kreolskimi, takimi jak sranan i saramaccano (ibid.).
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San Andrés/Providencia 28, saramaccano29, tok pisin 30, torres strait english creole  31,
bush english32.
Stosunkowo najmniej języków kreolskich uformowało się na bazie leksykalnej
języka holenderskiego. Należą do nich: neherhollands 33, berbice 34 i skepi 35.
Jak już wspomniano, największa liczba kreoli powstała w czasie wielkich ekspedycji zamorskich ze względu na fakt, że ten właśnie okres charakteryzował się
sprzyjającymi warunkami społecznymi. Nie znaczy to jednak, że w innym czasie
języki kreolskie nie powstawały. Przykładem języka, który ukształtował się znacznie
później, jest język powstały w procesie kreolizacji pidżynu na przełomie XIX i XX w.
na Hawajach, w warunkach przypominających wszystkie poprzednie. Z powodu
braku rąk do pracy na hawajskich plantacjach trzciny cukrowej zaczęto kontraktować robotników różnego pochodzenia niemal z całego świata. Wśród przybyłych na
plantacje byli Europejczycy (Portugalczycy, Hiszpanie, Niemcy, Norwegowie, Rosjanie) i Azjaci (Japończycy, Koreańczycy, a także Chińczycy, posługujący się różnymi
dialektami języka chińskiego). Językiem społecznie dominującym był język angielski, natomiast najliczniej reprezentowanym – rodzimy język hawajski. Zmuszeni
do wspólnego życia i wspólnej pracy robotnicy musieli stworzyć sobie jakiś język
komunikacji. W tych warunkach początkowo powstał pidżyn, który następnie przekształcił się w angielski język kreolski.
Innym przykładem języka kreolskiego powstałego w znacznie późniejszym czasie może być liberia, kreol angielski, zwany również brokes, kwasai, waterside czy
waterside street english. Powstał w XIX w. jako rezultat kontaktu amerykańskiego
28 Język kreolski używany na kolumbijskich wyspach San Andrés y Providencia. Znany jako bendè
(ibid.).
29 Używany przez ok. 20 tys. bosnegers czy maroons w Surinamie. Niektórzy uważają, że jest to kreol
pochodzenia portugalskiego, którego słownictwo, w późniejszym czasie, uległo wpływom języka
angielskiego (Kihm 1987). Funkcjonuje jako jeden z trzech kreoli w Surinamie, obok sranan i ndjuka (ibid.).
30 Spotykany w Papui-Nowej Gwinei, zwany również pisin, melanesian, neomelanesian, melanesian
english. Używany przez 120 tys. osób jako język ojczysty, dla ok. 4 mln osób jest drugim językiem.
Pełni funkcję języka wehikularnego (Couto 1996).
31 Zwany również torres strait broken, cape york creole, lockhart creole. Używany przez ok. 5 tys.
osób na wyspach w Cieśninie Torresa, między przylądkiem Jork i Papuą-Nową Gwineą. Wykazuje
wiele podobieństw do tok pisin (ibid.).
32 Zwany również cameroons creole, west coast, broken english, weskos. Używany w Kamerunie przez
2 mln osób, także jako drugi język na wyspie Fernando Po i we wschodniej Nigerii. Wykazuje
wiele podobieństw do krio (ibid.).
33 Zwany również negro dutch. Kreol używany na Wyspach Dziewiczych, Saint Thomas, Saint Croix
i Saint John na Karaibach. Dziś w fazie zaniku (ibid.).
34 Zwany również berbice creole dutch. Używany w północno-wschodniej części Gujany, na granicy
z Surinamem. Powstały w XVII w., dziś w fazie zaniku (ibid.).
35 Jeden z trzech kreoli używanych w Gujanie. Bliższy negerhollands aniżeli berbice. W późniejszym
czasie ulegał znacznym wpływom języka angielskiego (ibid.).
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black english z pidżynem uprzednio funkcjonującym na wybrzeżu Liberii. Najbardziej konserwatywna wersja tego języka jest używana przez rybaków z grupy etnicznej Kru w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Wśród języków kreolskich są też takie, które powstały w efekcie kontaktów z językami krajów pozaeuropejskich. Można tu wymienić np. arabski kreol kinubi, język
kreolski z Oceanii, tzw. hiri motu, lub suahili shaba, który powstał w prowincji Shaba na południowym wschodzie Zairu (dzisiejsza Demokratyczna Republika Konga).
Pierwszy z nich, zwany również nubi, to kreol utworzony na bazie leksykalnej
języka arabskiego, używany przez jedną grupę etniczną w Ugandzie i Kenii. Językami substratu są tu języki bari z grupy nilotyckiej oraz maba z sudańskiej grupy
centralnej (Couto 1996: 236). Kinubi wykształcił się z pidżynu arabskiego z Dżuby,
gdzie został zawieziony przez grupę żołnierzy.
Drugi z nich, hiri motu, uznawany jest za język urzędowy Papui-Nowej Gwinei.
Używany jest do dziś przez 120 tys. użytkowników, a powstał w kontakcie języka
motu z językami tubylczymi.
Trzeci ze wspomnianych kreoli, suahili shaba, to kreol ukształtowany w pierwszych dekadach XX w. na bazie języka suahili w Zairze. Kiedy Belgowie zaczęli
w tym kraju eksploatować miedź, rekrutowali robotników z całej Afryki Środkowej.
Pracujący w kopalniach robotnicy posługiwali się afrykańskimi językami z grupy
bantu, głównie suahili. Począwszy od 1940 r., wraz z pojawieniem się pierwszych
generacji użytkowników nowego języka mieszanego, mówi się o języku kreolskim
powstałym na bazie suahili. Jeszcze dziś posługuje się nim 7,5 tys. osób w Afryce.
W tej grupie języków kreolskich trzeba również wymienić malaio baba, ukształtowany na bazie języka malajskiego, używany w Malakce i Singapurze, oraz inny język
kreolski uformowany na bazie języka suahili, zwany kingwana lub kongijskim albo
zairskim suahili. Ten ostatni zyskał status języka narodowego i jest używany przez
około tysiąc osób rdzennej ludności Zairu.
Co prawda największa liczba kreoli powstała w epoce ekspansji zamorskich
w wyniku mieszania się dominujących języków europejskich z afrykańskimi, azjatyckimi i amerykańskimi językami grup tubylczych o niższym statusie społecznym,
nie można jednak uważać, że powstawały one tylko w tym właśnie czasie za sprawą
europejskich kolonizatorów. Należy pamiętać, że to wydarzenia historyczne XVI–
–XVIII w. stworzyły niezwykle sprzyjające warunki do formowania się nowych społeczności mieszanych, które stanęły w obliczu „kryzysu językowego”. Ich rdzenne
języki okazały się niefunkcjonalne i w związku z tym wynikła potrzeba szybkiego
stworzenia nowego narzędzia porozumienia. Tak więc to nie wspomniana epoka
ani nie „sprawcy” tych sytuacji byli decydującym czynnikiem prowadzącym do
ukształtowania się języków kreolskich, lecz sprzyjające uwarunkowania społeczne.
Dlatego należy przypuszczać, że zawsze gdy zostaną stworzone określone warunki
społeczne, dojdzie początkowo do procesu pidżynizacji, a nieco później do procesu
kreolizacji pidżynu, w wyniku którego uformuje się język kreolski.
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Pochodzenie języków kreolskich
Jeśli założymy, że podobne warunki panujące w społecznościach wielojęzycznych
zawsze prowadzą do formowania się języków kreolskich, niezależnie od języka grupy dominującej i języków grupy o mniejszym prestiżu społecznym, można by przypuszczać, że w procesie kreolizacji działają jakieś uniwersalne mechanizmy akwizycji języka. To, że wszystkie kreole wykazują wiele wspólnych cech strukturalnych,
dodatkowo wydaje się potwierdzać tę hipotezę. Spróbujmy zatem zastanowić się nad
genezą języków kreolskich, aby zrozumieć zasady ich funkcjonowania. Już Hugo
Schuchardt w licznych pracach na temat języków kreolskich36 zwracał uwagę na
ich uniwersalny charakter, podkreślając, że kształtują się one według tego samego
schematu.
Jedną z teorii, jakie pojawiły się na temat pochodzenia języków kreolskich, była
hipoteza uniwersalna, zwana language bioprogram hipothesis (LBH), która powstała w środowisku generatywistów. Opiera się ona na założeniach teoretycznych
dotyczących akwizycji języka Noama Chomskiego i została sformułowana przez
D. Bickertona (1984). Bickerton starał się odpowiedzieć na pytanie o pochodzenie
języków kreolskich. Uważał, że dzieci, które nabyły język kreolski z pidżynu rodziców, posłużyły się w procesie akwizycji języka swoim bioprogramem językowym,
podobnie jak wszystkie inne dzieci. To jednak, co je wyróżnia spośród innych, to
fakt, że nie mogły korzystać z doświadczenia rodziców, gdyż ci nie posługiwali się
jeszcze językiem w pełni ukształtowanym. To właśnie dlatego struktury językowe
tworzone przez dzieci kreolskie powtarzają się i mieszają. Język tych dzieci nigdy
nie był korygowany przez rodziców, posługujących się jedynie pidżynem. Gramatyka języków kreolskich jest zatem znacznie bliższa bioprogramowi niż gramatyka
innych języków naturalnych, jest bowiem w znacznie mniejszym stopniu obciążona
czynnikami kulturowymi. Doświadczenia językowe, korekta struktur językowych
przez rodziców, to, czego zabrakło dzieciom kreolskim, oddalają gramatykę dziecka
od gramatyki podstawowej, czyli zasad i całego zespołu parametrów systemu językowego, tzw. core grammar (Hlibowicka-Węglarz 2013: 73–74). Hipoteza uniwersalna, chyba najbardziej radykalna i najoryginalniejsza spośród wszystkich hipotez na
temat pochodzenia języków kreolskich, spotykała się zarówno z uznaniem niektórych badaczy, jak i z negacją podstawowych jej założeń przez innych.
Inną hipotezą na temat pochodzenia kreoli była hipoteza monogenezy. Przypisuje ona zdecydowanej większości języków kreolskich jedno pochodzenie i dlatego
też wydaje się tłumaczyć, dlaczego kreole, funkcjonujące nawet w bardzo od siebie
oddalonych w rejonach, wykazują tak wiele podobieństw.
36 W latach 1881–1891 powstały trzydzieści trzy prace Schuchardta na temat języków kreolskich, publikowane w czasopismach: „Kreolische Studien”, „Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch” oraz „Beiträge zur Kenntnis des englischen Kreolisch”.
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Jedną z najbardziej rozpowszechnionych teorii monogenetycznych jest monogeneza portugalska, tzw. luzogeneza, która wyprowadza niemal wszystkie języki kreolskie Afryki, Azji, Ameryki i Oceanii z dawnego pidżynu portugalskiego, który miał
się uformować w XV w. wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki. Germán de Granda
(1978), jeden ze zwolenników tej hipotezy, tłumaczy, że to właśnie Portugalczycy byli
pierwszymi kolonizatorami zachodnich wybrzeży Afryki, a na zdobytych terenach
prowadzili szeroko zakrojoną działalność, co zdecydowanie sprzyjało rozpowszechnianiu się ich języka.
Inny badacz, J. Clancy Clements (1999), wysuwa hipotezę, że oprócz portugalskiego pidżynu, który uformował się w Afryce w XV w., w XVI w. powstał w Azji
inny portugalski pidżyn, który wykazywał wiele podobieństw do tego afrykańskiego mimo pewnych cech je różniących. Tak więc luzogeneza opiera się na poglądzie
o funkcjonowaniu w XVI w. dwóch pidżynów portugalskich, które z czasem stały się podstawą powstających później języków kreolskich. Granda twierdzi, że dowodem na luzogenezę jest to, iż językiem portugalskim aż do XVIII w. można się
było porozumiewać nie tylko na kontynencie afrykańskim, ale też na azjatyckim
i amerykańskim.
Innymi znanymi hipotezami na temat pochodzenia języków kreolskich są: eurogeneza (teoria superstratu) oraz afrogeneza (teoria substratu).
Hipoteza superstratu zakłada, że języki kreolskie uformowały się niemal wyłącznie na bazie języków społeczeństw dominujących, negując wpływ języków zdominowanych. Robert Hall Jr. (1966: 58) pisze, że „języki kreolskie są uproszczonymi
wersjami struktur europejskich, które zostały uzupełnione pewnymi elementami
języków substratu”.
José G. Herculano de Carvalho (1969: 50–51) twierdzi, że
języki kreolskie prezentują zmodyfikowane formy języków europejskich – portugalskiego, hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego, holenderskiego – używane przez
użytkowników afrykańskich czy azjatyckich (tłum. – B. H.-W.).

Hildo Honório do Couto (1996: 144) podkreśla, że hipoteza superstratu odzwierciedla ideologię kolonizacji, której można przypisać cechy świata widzianego przez
pryzmat ekspansji europejskiej na kraje Afryki, Azji i Ameryki. Nic więc dziwnego,
że wyznawcy tej teorii używają w odniesieniu do kreoli określeń o charakterze deprecjacyjnym, takich jak np.: broken english (łamana angielszczyzna), français corrompu (znieksztacony, zepsuty francuski), língua do preto (język czarnych), português
mal falado (zły portugalski), gíria ridícula (śmieszny żargon) i wielu innych.
Hipoteza języka substratu uznaje natomiast, że w procesie kształtowania się języków kreolskich podstawową rolę odegrały języki społeczeństw zdominowanych. Hipoteza ta pojawiła się pod koniec lat 50. XX w. Jednym z pierwszych badaczy, który
zwrócił uwagę na wpływ języka substratu na powstanie kreolu, był Douglas Taylor.
Odnosząc się do języków kreolskich, twierdził, że
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to, co Europejczykom wydaje się ordynarnym uproszczeniem ich modeli językowych,
może być w rzeczywistości zachowaniem [w tych modelach] wielu cech wspólnych
różnym językom zachodnioafrykańskim (Taylor 1956: 413; tłum. – B. H.-W.),

wskazując tym samym na najwcześniej formowane kreole w Afryce. W tym względzie poglądy Taylora wyraźnie nawiązują do teorii monogenetycznej.
Martha Baudet (1981), badając kreole z Jamajki i Haiti, potwierdziła opinię Taylora. Starając się udowodnić afrykańskie pochodzenie karaibskich kreoli, przedstawiła
wiele struktur gramatycznych, które są wspólne językom kreolskim z Karaibów i językom zachodnioafrykańskim: ewe, joruba, igbo oraz twi. Do podobnego wniosku
dochodzi też Hilda Koopman, która badając haitański język kreolski, zauważa, że
języki zachodnioafrykańskie charakteryzują się wieloma cechami wspólnymi
(zarówno leksykalnymi, jak składniowymi), które są wspólne również z językiem
kreolskim z Haiti (Koopman 1986: 246; tłum. – B. H.-W.).

Wszystkie wspomniane hipotezy, podobnie jak inne37, pozostają jednak hipotezami. Mimo że zostały oparte na pewnej dozie prawdopodobieństwa, trudno udowodnić, która z nich jest najbardziej uzasadniona i wiarygodna. Odnoszą się one bowiem do języków, które powstały wiele wieków temu i miały jedynie tradycję ustną.
Niemniej każda z nich zawiera pewne treści potwierdzone badaniami. Dlatego też
można by przyjąć, że w procesie formowania się języków kreolskich krzyżowały się
różne czynniki, które wpłynęły na ich ostateczny kształt.
Uwagi końcowe
Ogromne zainteresowanie badaczy pochodzeniem języków kreolskich wynika przede wszystkim z potrzeby wyjaśnienia licznych podobieństw strukturalnych między
nimi. Poszczególni autorzy sugerowali, że właśnie we wspólnej genezie kreoli należy
szukać odpowiedzi na pytanie o ich wspólne cechy. Zabierając głos w dyskusji, Alain
Kihm (1980) zaprezentował niezwykle ciekawą teorię, która przeszła do historii jako
„potrójny paradoks kreolski”38.
Głosiła ona, że po pierwsze, wszystkie języki kreolskie, niezależnie od tego, jaki
język stanowi ich bazę leksykalną, wydają się bardziej podobne do siebie niż każdy z nich do języka, po którym odziedziczył leksykę. Mówiąc innymi słowy, język
kreolski na bazie leksykalnej francuskiej i język kreolski na bazie leksykalnej portugalskiej są do siebie bardziej podobne niż pierwszy z nich do języka francuskiego,
a drugi do języka portugalskiego.
37 Np. teoria języka mieszanego H. Schuchardta, teoria baby talk Leonarda Bloomfielda, foreigner
talk Charlesa Fergusona, teoria akulturacji Roberta Chaudensona.
38 Tłumaczenie reguł tej teorii zob. Hlibowicka-Węglarz 2013: 60–61.
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Po drugie, języki kreolskie są bardziej podobne do siebie niż języki, z których
pochodzi ich słownictwo. Innymi słowy, język kreolski na bazie leksykalnej języka
francuskiego i język kreolski na bazie leksykalnej języka portugalskiego są bliższe
sobie (abstrahując od różnic leksykalnych) niż francuski i portugalski.
Po trzecie, języki kreolskie o tej samej bazie leksykalnej nie są do siebie bardziej
podobne niż języki kreolskie uformowane na bazie leksykalnej różnych języków,
np. może istnieć więcej różnic między dwoma językami kreolskimi na bazie portugalskiej niż między nimi a językiem kreolskim uformowanym na bazie leksykalnej
francuskiej.
Te ciekawe spostrzeżenia zostały poczynione na podstawie wnikliwych, wieloletnich badań nad złożoną strukturą języków kreolskich. Wielu autorów starało się
bowiem sporządzić listę cech charakterystycznych, które wyróżniałyby języki kreolskie spośród innych języków naturalnych. Choć lista tych cech nie zawsze była
taka sama u wszystkich, to niektóre z nich powtarzały się regularnie. D. Bickerton
(1981) zaproponował dwanaście cech strukturalnych, które uznał za najważniejsze
dla wyróżnienia języków kreolskich. Są to: szyk wyrazów w zdaniu SVO, pojawienie
się rodzajników, pojawienie się środków wyrażania kategorii: czasu, trybu i aspektu
(system TMA), rozróżnienie dopełnienia: dokonany vs niedokonany, pojawienie się
strategii w zakresie tworzenia zdań względnych, strategie negacji, użycie przymiotników w roli czasowników, pojawienie się strategii tworzenia zdań pytajnych, użycie
jednego czasownika dla wyrażania egzystencji i posiadania, pojawienie się czasowników posiłkowych, pojawienie się konstrukcji biernych, konstrukcje czasowników
seryjnych. Omówienie tych cech strukturalnych wymaga dokładnego wyjaśnienia.
Wszystkie one wskazują nam, jak bardzo odmienne w stosunku do znanych nam języków naturalnych mogą być w językach kreolskich środki wyrazu różnych kategorii gramatycznych. Jednakże jest to już kolejny, bardzo obszerny, a zarazem bardzo
ciekawy temat, któremu należałoby poświęcić odrębny artykuł.
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What shall be understood under creole language?
Summary
Creole languages are being formed as a result of language contact in multicultural and multilingual
societies. Why is it that some circumstances are advantageous for their formation while others do not
positively influence their formation? Which circumstances are crucial in order for a creole language
to be formed? What does the entire process look like? Is the formation of a creole language a universal
phenomenon or does it depend on the era and the place? Which creole languages are the most common in the world? Where do they come from? Do they have any characteristic features? These are the
key questions that this paper attempts to answer.
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Etniczny charakter Epirotów i Macedończyków
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Zagadnienie etnicznej tożsamości Epirotów i kwestia pochodzenia Macedończyków
bywają zwykle rozpatrywane w literaturze przedmiotu oddzielnie, chociaż badacze
odwołują się dość często do przykładu epirockiego przy rozpatrywaniu zagadnienia
pochodzenia języka i etnosu macedońskiego. Niekiedy zdarza się odwrotna sytuacja – problem epirocki rozpatruje się, przywołując kwestię macedońską. W swojej
argumentacji badacze prezentują kwestię poboczną jako jednoznacznie rozwiązaną,
choć tak bynajmniej nie jest.
O ile kwestia epirocka nie wzbudza większych emocji (Albańczycy, którzy mieszkają obecnie na znaczącym obszarze Epiru, wolą upatrywać swych przodków w starożytnych Ilirach), to tzw. kwestia macedońska (MMQ; Ilievski 1994) stała się zagadnieniem bardziej politycznym niż naukowym1. Istnienie Macedonii słowiańskiej,
dawniej jednej z republik związkowych byłej Jugosławii, obecnie samodzielnego
1

Jako standardowa egzemplifikacja tworzenia mitów naukowych podporządkowanych potrzebom
bieżącej polityki może służyć pseudonaukowa monografia Nikolaosa K. Martisa (1993). Książka
ta, napisana jednostronnie w celach politycznych (chodziło o udowodnienie greckich praw do
Macedonii antycznej), otrzymała w 1985 r. nagrodę Akademii Ateńskiej i została przetłumaczona na inne języki europejskie (m.in. angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, rosyjski
i włoski).
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państwa, jest kością niezgody na obszarze bałkańskim, a posunięcia i decyzje władz
Macedonii i Grecji dolewają tylko oliwy do ognia i budzą niezdrowe emocje w społeczeństwie. Nie pora tu wchodzić w zagadnienia współczesnej historii i polityki,
należy tylko zaznaczyć, że obydwa kraje zgłaszają pretensje do dziedzictwa po starożytnym królestwie macedońskim. W niniejszej rozprawce zamierzam wykazać, że
ani słowiańscy, ani greccy Macedończycy nie reprezentują dziedzictwa paleomacedońskiego, przynajmniej z językowego punktu widzenia.
1. Problem dwujęzyczności mieszkańców Epiru i Macedonii
O tym, że sprawę etniczności Epirotów i Macedończyków należy traktować łącznie, przekonuje nas historyk i geograf grecki Strabon z Amasei, tworzący swoje
dzieła za rządów Oktawiana Augusta i Tyberiusza. Uznaje się powszechnie, że był
to badacz i pisarz bardzo kompetentny i świetnie zorientowany w świecie grecko-rzymskim.
Otóż Strabon, omawiając zaludnienie Macedonii Górnej, podaje, że cała ludność
Epiru i Macedonii „aż do wyspy Korkyry” wykazuje podobną kulturę materialną
(np. ubiór), podobne zwyczaje (np. sposób cięcia włosów) i posługuje się podobnym językiem. Geograf dodaje bardzo ważną adnotację, iż część tej ludności jest
dwujęzyczna.
Strabo, Geogr. VII 7.8: ἔνιοι δὲ καὶ σύμπασαν τὴν μέχρι Κορκύρας Μακεδονίαν προσ
αγορεύουσιν, αἰτιολογοῦντες ἅμα, ὅτι καὶ κουρᾷ κ α ὶ δ ι α λ έ κ τῳ καὶ χλαμύδι καὶ
ἄλλοις τοιούτοις χρῶνται παραπλησίως· ἔ ν ι ο ι δ ὲ κ α ὶ δίγλ ω τ το ί ε ἰ σ ι.
= Niektórzy nazywają Macedonią cały kraj aż do Korkyry. Powodem tego jest podobny sposób strzyżenia włosów przez zamieszkującą tam ludność, zbliżony rodzaj
używanych przez nich strojów, p o dobny j ę z y k oraz identyczność innych [niewyszczególnionych – K.T.W.] cech. Nie k tór z y z n ic h s ą dw uj ę z yc z n i (tłum.
i podkr. – K.T.W.).

Sytuacja wydaje się jasna: pod względem kulturowym i językowym Epir i Macedonia stanowią osobną jednostkę, wyraźnie odróżniającą się od Grecji, Ilirii czy Tracji. Prócz własnego, rodzimego języka niektórzy Epiroci i Macedończycy posługiwali
się w czasach Strabona jakimś innym językiem. Ani język podstawowy, ani dodatkowy nie zostały explicite sprecyzowane w prezentacji Strabona, co daje pole do domysłów i hipotez. Jedna hipoteza badawcza zakłada, że na całym obszarze Epiru i Macedonii używano języka greckiego, a niektórzy mieszkańcy tych terenów poznali
jakiś inny język funkcjonujący na sąsiadujących terenach (np. iliryjski). Opozycyjna
wersja bazuje na mniemaniu, że Epiroci i Macedończycy posługiwali się jakimś swoistym niegreckim językiem, ale niektórzy z nich opanowali też język grecki, dlatego Strabon określił ich jako „dwujęzycznych” (gr. δίγλωττοι). Czy istnieją jakieś
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przesłanki, które by pozwoliły skonkretyzować, jakimi dwoma językami posługi
wali się Epiroci i Macedończycy?
Otóż posiadamy szereg istotnych świadectw starożytnych, odnoszących się zarówno do Epiru, jak i Macedonii. Spróbuję omówić je kolejno, poczynając od Epiru.
2. Niegrecki charakter Epirotów
Nie ulega wątpliwości, że w dobie historycznej (co najmniej od IV w. p.n.e.) Epiroci
używali języka greckiego, co dokumentują odnalezione na obszarze Epiru inskrypcje zapisane w języku greckim. Źródła antyczne wskazują jednak, że ludność Epiru
początkowo nie znała języka greckiego, a zaznajomiła się z nim za sprawą kolonistów greckich i filhelleńskich władców Epiru. O stopniowej hellenizacji Epiru informują autorzy greccy, których miarodajności nie sposób podważać.
Plutarch z Cheronei stwierdza, że hellenizacja Epiru rozpoczęła się za panowania
Tarrypasa, króla Molossów, panującego w V w. p.n.e.:
Plutarchus, Pyrrhus I 3: Θαρρύπαν πρῶτον ἱστοροῦσιν Ἑλληνικοῖς ἔθεσι καὶ γράμμασι καὶ νόμοις φιλανθρώποις διακοσμήσαντα τὰς πόλεις ὀνομαστὸν γενέσθαι.
= Tarrypas, jak mówią, był pierwszym [królem], który stał się sławny, gdy wprowadził do miast [Epiru – K.T.W.] greckie obyczaje i wychowanie, i humanitarne prawa
(tłum. – K.T.W.).

Zbieżną informację o stopniowej hellenizacji Epiru pozostawił Tukidydes, historyk bardzo kompetentny, bo znający zarówno język grecki, jak tracki. Omawiając
dzieje miast Ambracji i Argos, położonego na terenie epirockiego plemienia Amfilochów, dziejopisarz ateński stwierdza:
Thuc., Hist. II 68.4–5: καὶ ἦν ἡ πόλις αὕτη μεγίστη τῆς ᾿Αμφιλοχίας καὶ τοὺς δυνατωτάτους εἶχεν οἰκήτορας), ὑπὸ ξυμφορῶν δὲ πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον πιεζόμενοι ᾿Αμπρακιώτας ὁμόρους ὄντας τῇ ᾿Αμφιλοχικῇ ξυνοίκους ἐπηγάγοντο, καὶ
ἡλληνίσθησαν τὴν νῦν γλῶσσαν τότε πρῶτον ἀπὸ τῶν ᾿Αμπρακιωτῶν ξυνοικησάντων· ο ἱ δ ὲ ἄ λ λο ι Ἀ μ φ ί λο χο ι β ά ρβ α ρ ο ί ε ἰ σ ιν.
= [Argos] było to największe z miast Amfilochii i miało najbogatszych mieszkańców. Wiele pokoleń później Argiwczycy, osłabieni wskutek różnych nieszczęść, zaprosili do swego miasta w charakterze współmieszkańców graniczących z Amfilochią Ambrakiotów. Od nich to przejęli język grecki, którym się dziś posługują; i n n i
z a ś A m f i lo c h ijc z yc y n ie u ż y w aj ą g re c k ie go j ę z y k a (Tukidydes 1991: 160;
podkr. – K.T.W.).

Tukidydes wskazał też na barbarzyński (niegrecki) charakter nie tylko Amfilochów, ale także Chaonów:
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Thuc., Hist. II 80.5: […] β ά ρβ α ρ ο ι δ ὲ X ά ον ε ς χίλιοι ἀβασίλευτοι […].
= spośród b a r b a r z y ńc ów zaś tysiąc C h aonów, którzy nie mieli króla (Tukidydes
1991: 169; podkr. – K.T.W.).

Nawet zwolennicy helleńskości Epirotów przyznają, że „plemiona epirockie”
były „wielokrotnie wykluczone z grona Greków” (Rzepka 2006: 27) i że „Tukidydes
określił mieszkające tam [tj. w Epirze] plemiona jako barbarzyńców” (Hammond
1999: 32). Polski historyk Włodzimierz Pająkowski (1970) wykazał na konkretnych
przykładach, że także inni autorzy starożytni rozróżniają Epirotów i Greków. Hekatajos, na którego powołuje się Strabon, zalicza Epirotów do plemion barbarzyńskich
(Nenci 1954, fr. 130). Podobnie sądzi Herodot (Hist. IV 33.2) – w odniesieniu do Epiru donosi, że idąc z północy na południe, pierwszymi Hellenami, których można
spotkać, są mieszkańcy Dodony: ἐνθεῦτεν δὲ πρὸς μεσαμβρίην προπεμπόμενα πρώτους Δωδωναίους Ἑλλήνων δέκεσθαι2. Jeśli zatem ten sam autor w innym miejscu
umieszcza Tesprotów w granicach Hellady3, to czyni tak dlatego, iż Dodona znajdowała się na terytorium osadniczym tego plemienia4. Tukidydes określa Epirotów
mianem „barbarzyńców” 5 lub po prostu uznaje ich za „mieszkańców tamtejszego
lądu stałego”. Również Strabon (Geogr. VII 7.10) wydaje się zaliczać etnos epirocki do
ludów barbarzyńskich (z powołaniem na Hekatajosa). Podobne stanowisko zajmują
autorzy antycznych periplusów: Skylaks i Pseudo-Skymnos.
Te jednoznaczne opinie rodowitych Greków próbuje się podważać w sposób cokolwiek nieodpowiedzialny. Hammond argumentuje, że „znalezione w Epirze inskrypcje wykazały w sposób definitywny, że plemiona epirockie mówiły w czasach
Tukidydesa po grecku i posługiwały się nazwami greckimi” (Hammond 1999: 32).
Argument ten nie przekonuje. Inskrypcje greckie z Epiru (najwcześniejsze z nich
datowane na IV w. p.n.e.) potwierdzają jedynie postępującą hellenizację, która zaczęła się 100 lat wcześniej za panowania Tarrypasa, a także uwydatniają punktowe
2
3

4
5

Tłumaczenie polskie: „Stąd posyła się je [dary ofiarne Hiperborejczyków] dalej na południe,
i pierwsi z Hellenów przyjmują je Dodonejczycy” (Herodot 1959 I: 284–285).
Hdt., Hist. II 56.1: εἰ ἀληθέως οἱ Φοίνικες ἐξήγαγον τὰς ἱρὰς γυναῖκας καὶ τὴν μὲν αὐτέων ἐς
Λιβύην τὴν δὲ ἐς τὴν Ἐλλάδα ἀπέδοντο, δοκέει ἐμοὶ ἡ γυνὴ αὕτη τῆς νῦν Ἑλλάδος, πρότερον δὲ
Πελασγίης καλευμένης τῆς αὐτῆς ταύτης, πρηθῆναι ἐς Θεσπρωτούς. = Jeśli rzeczywiście Fenicjanie uprowadzili święte niewiasty i jedną z nich sprzedali do Libii, a drugą do Hellady, to zdaje mi
się, że tę właśnie sprzedano do Tesprotów w dzisiejszej Helladzie, który to kraj przedtem nazywał
się Pelazgią (Herodot 1959 I: 144–145). Herodot racjonalizuje w tym miejscu pochodzenie wieszczących kapłanek zwanych pelejami (dosłownie „gołębicami”) ze świątyni Dzeusa w Dodonie. Na
tym terenie w pojęciu Herodota mieszkała niegdyś ludność niegrecka, pelazgijska.
Dopiero w późniejszym okresie Dodona znalazła się we władaniu Molossów (Pająkowski 1970:
65–67).
Historyk grecki Tukidydes nazywa epirockich Chaonów „barbarzyńcami” (II 80.5: βάρβαροι δὲ
Xάονες χίλιοι ἀβασίλευτοι), a w innym miejscu podobne zdanie wypowiada o epirockich Amfilochach (II 68.5: οἱ δὲ ἄλλοι ᾿Αμφίλοχοι βάρβαροί εἰσιν). Zob. Tukidydes 1991: 108, 384.
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osadnictwo Greków (m.in. w Dodonie, Ambracji, Argos Amfilochijskim)6. Jeśli zaś
nie posiadamy inskrypcji „niegreckich” odnalezionych w Epirze, to tylko dlatego,
iż język „barbarzyński” Epiru nie został dostosowany do piśmiennictwa i nigdy nie
zyskał rangi literackiej. Przypomnijmy, że w tym rejonie Europy język grecki był
podstawowym środkiem komunikacji językowej (nawet po podboju Bałkanów przez
Rzymian). Nie wolno gołosłownie twierdzić, że nie istniał tam rodzimy język niegrecki (epirocki).
Jacek Rzepka, który nie cytuje w swojej monografii pracy prof. W. Pająkowskiego
(1970) o starożytnym Epirze, usiłuje przekonać czytelnika, że „Epir to wszak najstarsza Hellada” (Rzepka 2006: 27), co poświadcza jakoby swym autorytetem sam
Arystoteles:
Arist., Meteor. I 352a–b: ἀλλ’ ὥσπερ ὁ καλούμενος ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμός·
καὶ γὰρ οὗτος περὶ τὸν Ἑλληνικὸν ἐγένετο τόπον μάλιστα, καὶ τούτου περὶ τὴν
Ἑ λ λ ά δ α τ ὴν ἀ ρ χα ί α ν. αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ περὶ Δωδώνην καὶ τὸν Ἀχελῷον· οὗτος γὰρ
πολλαχοῦ τὸ ῥεῦμα μεταβέβληκεν· ᾤκουν γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλούμενοι
τότε μὲν Γραικοὶ νῦν δ’ Ἕλληνες.
= Na przykład tak zwana powódź Deukaliona miała miejsce głównie na ziemi grec
kiej w s t a ro ż y t ne j He l l a d z ie, to znaczy kraju położonym nad Dodoną i Acheloosem. Ta ostatnia rzeka wielokrotnie zmieniała bieg. Mieszkali tam Sellowie oraz ci,
którzy niegdyś nazywali się Grekami, obecnie zaś zwani są Hellenami (Arystoteles
1990: 473; podkr. – K.T.W.).

Z cytatu tego wcale nie wynika, że Epiroci byli Grekami, ale że w dobie przedhistorycznej (tj. przed mitycznym potopem Deukaliona) na terenie późniejszego Epiru
mieściła się „starożytna Hellada” (ἡ Ἑλλὰς ἡ ἀρχαία). Tu – w przekonaniu Arystotelesa – mieszkali niegdyś Grecy, zanim zajęli swe historyczne siedziby. Na opuszczone
przez Greków tereny przybyli potem Epiroci, których do nacji greckiej Arystoteles
bynajmniej nie zalicza.
Sytuacja zatem jest raczej jednoznaczna. Epiroci byli ludem barbarzyńskim, czyli
niegreckim, i posługiwali się początkowo jakimś niehelleńskim językiem (Katičić
1975: 375–380; Kokoszko, Witczak 1991: 41–49). Od połowy V w. ery przedchrześcijańskiej Epiroci ulegali hellenizacji, czyli stawali się dwujęzyczni7. Nie jesteśmy
6

7

Zwolennik helleńskości plemion epirockich Nicholas Hammond przywołuje znaleziska archeologiczne, które w pełni potwierdzają tezę o niehelleńskim charakterze ludności epirockiej: „The
archaeological evidence show that Greek culture, as revealed in pottery and other objects, did not
penetrate into inland Epirus, except at Dodona and there only to a very limited extent, until the
fourth century. The historical evidence in general and Thucydides’ description of the tribes of
inland Epirus as barbaroi are in agreement with the archaeological evidence” (Hammond 1967:
423).
Liczni badacze podkreślali, że Epiroci byli „zhellenizowanymi barbarzyńcami” (Kretschmer
1896: 255; Meyer 1928: 269). Plemiona epirockie zaliczano zazwyczaj do ludności iliryjskiej, choć
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w stanie ocenić postępów hellenizacji, ale wszystko wskazuje na to, że w czasach
Strabona ludność epirocka używała jeszcze powszechnie rodzimego języka, a tylko
pewna część społeczeństwa opanowała dodatkowo język grecki.
3. Macedonia antyczna i jej ludność
Przejdziemy teraz do zagadnienia etnicznej przynależności ludności macedońskiej.
Nawet zwolennicy pierwotnej helleńskości Macedończyków muszą przyznać, że
„[d]la greckich pisarzy sprzed okresu hellenistycznego Macedończycy byli »barbarzyńcami«” (Hammond 1999: 32). Sformułowanie to oznacza, że Macedończycy
posługiwali się jakimś niehelleńskim, niekomunikatywnym dla Greków językiem.
Nie można zgodzić się z interpretacją, że „termin ten odnosił się do ich trybu życia i instytucji, które odpowiadały temu, co Grecy nazywali ethne, a nie polis; nie
odnosił się natomiast do ich języka. Widać to dobrze w przypadku Epiru” (ibid.).
Przytoczona przez Hammonda paralela epirocka jest błędna, bo Epiroci – wbrew
przekonaniu brytyjskiego historyka – nie byli ludem greckim, lecz etnosem pierwotnie barbarzyńskim, który stopniowo ulegał hellenizacji. Nie należy się zatem
dziwić, że Macedończycy, którzy – zgodnie z przekazem Strabona – używali podobnego do Epirotów języka, musieli być traktowani przez Greków jako „barbaroi”,
tj. „obcojęzyczni”.
Nie ma potrzeby powtarzać ani świadectw różnicujących Macedończyków i Greków, ani źródeł określających Macedończyków jako „barbarzyńców”8, spójrzmy zatem na te świadectwa, do których odwołują się zwolennicy helleńskości Macedończyków. Pierwsze źródło odnosi się do króla macedońskiego Aleksandra I Filhellena
(panującego w latach 498–454 p.n.e.), który wziął udział w igrzyskach olimpijskich
dostępnych jedynie dla Hellenów.
Hdt., Hist. V 22: Ἕλληνας δὲ εἶναι τούτους τοὺς ἀπὸ Περδίκκεω γεγονότας, κατά
περ αὐτοὶ λέγουσι, αὐτός τε οὕτω τυγχάνω ἐπιστάμενος καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖσι ὄπισθε
λόγοισι ἀποδέξω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες, πρὸς δὲ καὶ οἱ τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ διέποντες ἀγῶνα
Ἑλληνοδίκαι οὕτω ἔγνωσαν εἶναι. 2 Ἀλεξάνδρου γὰρ ἀεθλεύειν ἑλομένου καὶ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, οἱ ἀντιθευσόμενοι Ἑλλήνων ἐξεῖργόν μιν, φάμενοι οὐ βαρβάρων ἀγωνιστέων εἶναι τὸν ἀγῶνα ἀλλὰ Ἑλλήνων· Ἀλέξανδρος δὲ ἐπειδὴ ἀπέδεξε
ὡς εἴη Ἀργεῖος, ἐκρίθη τε εἶναι Ἕλλην καὶ ἀγωνιζόμενος στάδιον συνεξέπιπτε τῷ
πρώτῳ.

8

nie przytaczano żadnych dowodów pokrewieństwa epirocko-iliryjskiego (Toynbee 1969: 104–117).
Niekiedy dochodziło do niedopuszczalnych wypaczeń, np. gdy zwolennicy tzw. paniliryzmu próbowali rekonstruować język iliryjski na bazie glos epirockich [sic!]. Tak czynił m.in. Anton Mayer
(1957–1959).
Kwestię tę omawia ostatnio Engels (2010: 181–196).
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= Że ta rodzina [królów macedońskich] jest helleńska i pochodzi od Perdikkasa, jak
sami mówią, o tym ja także jestem przekonany; dowiodę w dalszym opowiadaniu,
że są Hellenami, zwłaszcza że ci ich za takich uznali, którzy w Olimpii mają nadzór
nad igrzyskami Hellenów. Kiedy bowiem Aleksander zamierzał wziąć udział w zawodach i w tym celu wybrał się z Macedonii, współzawodnicy jego z Hellady żądali,
aby go wykluczono, mówiąc, że wyścigi nie są dla barbarzyńskich zawodników, tylko
dla Hellenów. Lecz Aleksander udowodnił, że jest Argiwczykiem, więc uznano go za
Hellena, a gdy wziął udział w wyścigu, doszedł do mety wraz z pierwszym (Herodot
1959 II: 12).

Sytuacja jest całkiem jasna. Macedończycy w opinii ogółu Greków byli barbarzyńcami. Sędziowie bynajmniej nie uważali ich za Greków. Wyjątek zrobili dla
ich króla Aleksandra, który niejako „odseparował się” od poddanych. Aleksander
oświadczył, że jest potomkiem Heraklesa, greckiego herosa i półboga, a zatem rodzina królów macedońskich jest helleńska, a nie macedońska. Sędziowie uznali za
Hellena jedynie Aleksandra, nie określili mianem Hellenów ogółu Macedończyków, którzy w przekonaniu Greków doby antycznej i klasycznej zawsze pozostawali
„barbarzyńcami”.
O samodzielnym stanowisku języka macedońskiego można wnioskować na
podstawie przekazu Plutarcha, który uwydatnia zdolności językowe Kleopatry VII,
ostatniej władczyni Egiptu.
Plut., Ant. 27.4–5: καὶ τὴν γλῶτταν ὥσπερ ὄργανόν τι πολύχορδον εὐπετῶς τρέπουσα
καθ’ ἣν βούλοιτο διάλεκτον, ὀλίγοις παντάπασι δι’ ἑρμηνέως ἐνετύγχανε βαρβάροις,
τοῖς δὲ πλείστοις αὐτὴ δι’ αὑτῆς ἀπεδίδου τὰς ἀποκρίσεις, οἷον Αἰθίοψι Τρωγλοδύταις
Ἑβραίοις Ἄραψι Σύροις Μήδοις Παρθυαίοις. πολλῶν δὲ λέγεται καὶ ἄλλων ἐκμαθεῖν
γλώττας, τῶν πρὸ αὐτῆς βασιλέων οὐδὲ τὴν Αἰγυπτίαν ἀνασχομένων παραλαβεῖν
διάλεκτον, ἐνίων δὲ καὶ τὸ μακεδονίζειν ἐκλιπόντων.
= I [Kleopatra] swój język jak instrument o wielu strunach mogła łatwo zwrócić ku
dowolnej mowie; rzadko potrzebowała tłumacza w rozmowach z barbarzyńcami,
najczęściej zaś sama z siebie im odpowiadała, czy to byli Etiopowie, Troglodyci, Hebrajczycy, Arabowie, Syryjczycy, Medowie czy Partowie. Tak mówią, że znała języki
i wielu innych ludów, podczas gdy jej poprzednicy na tronie królewskim nie zadali
sobie nawet trudu poznania języka egipskiego, a niektórzy z nich nawet przestali mówić po macedońsku (cyt. z drobnymi zmianami za: Rzepka 2006: 24–25).

Kleopatra mówiła bez wątpienia po grecku, ale znała też etiopski, nubijski, hebrajski, arabski, syryjski, medyjski, partyjski (średnioperski) i wiele innych języków, wśród których szczególne miejsce zajmują dwa: egipski i macedoński, których
znajomością nie mogli się pochwalić niektórzy faraonowie z dynastii Ptolemeuszy.
Większość tych języków ma wielkie tradycje piśmiennicze, a umieszczenie w tym
zestawieniu mowy Macedończyków pozwala wnioskować o samodzielnym statusie
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ich języka. Absolutnie nie jest dopuszczalna interpretacja, że macedoński był jedynie dialektem języka greckiego9.
Język macedoński był językiem żywym w epoce hellenistycznej. Istnieją liczne
przekazy literackie informujące o używaniu języka macedońskiego m.in. przez samego Aleksandra Macedońskiego (Plut., Alex. 51), Peukolaosa (Hist. Alex. Magni III
32, 13), Filotasa, Macedończyka, który z równą swobodą posługiwał się językiem
macedońskim, jak i greckim (Curt. Ruf. VI 9–10), żołnierzy macedońskich pozdrawiających po macedońsku Eumenesa z Kardii (Plut., Eum. 14.11), Ksenniasza, męża
mówiącego po macedońsku (PSI XII 1284, kol. II). Wszystkie te świadectwa zgodnie
potwierdzają odrębny status macedońskiego jako języka niehelleńskiego i niekomunikatywnego dla rdzennych Greków. Z przekazów antycznych wynika, że Grecy
potrzebowali tłumaczy, aby porozumieć się z rdzennymi Macedończykami, którzy
nie byli „dwujęzyczni”. Do grona osób dwujęzycznych należeli niewątpliwie ludzie
związani z dworem macedońskim, a zatem sam Aleksander, Peukolaos, Filotas.
Przytoczone źródła antyczne potwierdzają zatem świadectwo Strabona, że niektórzy
Epiroci i Macedończycy byli dwujęzyczni, co oznacza, że prócz własnego, „niehelleńskiego” języka używali oni greki.
4. Język Macedończyków i Epirotów
Pozostają do omówienia świadectwa językowe, głównie glosy (wyrazy pospolite)
i nazwy własne. Otóż w języku macedońskim mamy do czynienia z dwiema warstwami językowymi, jedną niegrecką, a drugą grecką10. Warstwa niegrecka, która
jest jednolita fonologicznie, odzwierciedla pierwotny język macedoński, który także
leksykalnie zbliża się do epirockiego. Druga z kolei warstwa (helleńska) jest niejednolita fonetycznie i zawiera elementy leksykalne przejęte z wielu rozmaitych dialektów greckich. Są to niewątpliwe zapożyczenia z języka greckiego z różnych okresów
9

Hellenizacja Macedonii rozpoczęła się za panowania Aleksandra I Filhellena, czyli w latach 498–
–454 p.n.e. Najstarsza inskrypcja z Pelli, spisana w dialekcie północno-zachodnim (doryckim),
pochodzi dopiero z drugiego ćwierćwiecza IV w. p.n.e. (ok. 375–350 p.n.e.), czyli jest o cały wiek
późniejsza. Widać zatem, że początki hellenizacji Macedonii są chronologicznie zbieżne z hellenizacją Epiru. Inne inskrypcje z Macedonii dokumentują kojné hellenistyczną, czyli sztuczny język
grecki literacki, uformowany po podbojach Aleksandra III Macedońskiego. Niektórzy badacze
uznają inskrypcję z Pelli za dokument spisany w dialekcie macedońskim języka starogreckiego
(Brixhe 1999: 41–71; Crespo 2012: 123–124; Panayotou 2015: 433–443), chociaż na podstawie glos
macedońskich inni badacze (np. Martin Peters, Ioannis K. Promponas) dopatrywali się elementów eolskich lub achajskich w paleobałkańskim języku macedońskim, względnie w greckim dialekcie antycznej Macedonii.
10 Glosy macedońskie omawiają m.in. Pisani (1937: 8–31), Pudić (1966: 14–24), Sowa (2006: 115–133).
Obszerną, choć jednostronną interpretację macedońskich glos i innych pozostałości językowych
podają Hoffmann (1906) i Kalléris (1988).
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rozwoju języka macedońskiego. Warstwa niegrecka dotyczy archaicznych leksemów
określających m.in. elementy natury, rośliny, zwierzęta, warstwa grecka odnosi się
głównie do terminologii o charakterze innowacyjnym (np. polityka, wojskowość).
Na bazie interpretacji etymologicznej zachowanego słownictwa językoznawcy
diachroniści zdołali w sposób bezsporny wykazać indoeuropejski charakter języka
macedońskiego. Ustalono też korespondencje fonologiczne i opisano podstawowe
procesy, które zostały zarejestrowane w zachowanej leksyce macedońskiej. W literaturze polskiej warto odnotować dwa zwięzłe opracowania prof. Leszka Bednarczuka, z których jedno zostało opublikowane w pierwszym tomie znanej i poważanej serii historycznej „Balcanica Posnaniensia” (Bednarczuk 1984: 28–30), drugie
w dwutomowym opracowaniu podręcznikowym (Bednarczuk 1986: 480–481), a jak
wiadomo, w podręcznikach podaje się powszechnie uznane ustalenia i fakty, a nie
nowe czy subiektywne hipotezy.
Co do języka epirockiego używanego jeszcze przed hellenizacją tej krainy (nie
należy go mylić z dialektem greckim epirockim, który rozwinął się z czasem na obszarze Epiru), to w niedawno wydanej pracy (Kokoszko, Witczak 2009: 18), a wcześniej w czasopiśmie specjalistycznym „Linguistique Balkanique” (Kokoszko, Witczak
1991: 44) wyróżniono 9 cech językowych charakterystycznych dla niego.
Tabela 1. Podstawowe cechy fonetyczne języka epirockiego i macedońskiego w porównaniu z innymi językami paleobałkańskimi i z łaciną
epir.

mac.

grecki

ilir.

mes.

fryg.

tracki

łac.

1. centum

Cechy językowe

+

+

+

+

+

+

−

+

2. zachowanie *sV-

+

+

−

+?

−

−

+

+

3. ie. *o > a

+

+

−

+?

+

−

+

−

4. utrata aspiracji
(ie. *bh > b, *dh > d, *gh > g)

+

+

−

+

+

+

+

−

5. brak przesuwki
konsonantycznej

+

+

+

(−)

+

+!

(−)

+

6. monoftongizacja labialnych
dyftongów
(np. ie. *eu- > e, etc.)

+

+

−

−

+

−

+

+

7. fonologiczne zbliżenie
[e] oraz [i]

+

+

−

−?

−

(+)

(+)

+

8. jednolita kontynuacja
ie. schwa *ə > a > zero

+

+

−

?

?

−

+?

+

9. kontynuacja ie. *ṇ
w formie an
(a przed spółgłoską)

+

+

+

?

?

+

(−)?

−

Źródło: opracowanie własne
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Wybrane przykłady:
[ad 2] epir. Σελλοί pl. ‘kapłani w świątyni Dzeusa w Dodonie’ (< pie. *seli̯ oi pl. ‘kapłan-ofiarnik’), por. gr. Ἑλλοί pl. ‘kapłani w Dodonie’, łac. salii pl. ‘kapłani Marsa
w Rzymie’; mac. ἄλιζα f. ‘biała topola’ (< ie. *olisā < pie. *h₂eliseh₂), por. hiszp. alisa
‘olcha’, stgniem. elira, pol. olcha;
[ad 3] epir. ἄλαξ ‘łokieć, przedramię’ (< ie. *olə₁ks ‘ts.’ < pie. *h₃elh₁k-s), por. lit.
úolektis ‘ts.’, psł. *olkъtь ‘łokieć’; mac. ἄδδαι pl. ‘dyszle’ (< ie. *osdoi ‘gałęzie’ < pie.
*h₃esdoi), por. gr. ὄζοι pl. ‘gałęzie’ (Witczak 1995: 89–90);
[ad 4] epir. βατάρα f. ‘wanna’, mac. βατάρα f. ‘łaźnia parowa; wanna do kąpieli’ (< ie.
*bhə₁torā f.), por. stnord. bađ n. ‘łaźnia, zwł. łaźnia parowa’, ang. bath ‘kąpiel’, także
‘wanna, miska’, pl. baths ‘łaźnia’ (ibid.: 85–89).

Kolejne przykłady podają Kokoszko i Witczak (2009: 18–24).
Łatwo można stwierdzić, że języki epirocki i macedoński zbiegają się we wszystkich wyszczególnionych przypadkach. Z drugiej strony różnią się one od innych
znanych języków paleobałkańskich (w tym od greki) i od języka łacińskiego, który
wkroczył na Bałkany wraz z podbojem rzymskim. Łatwo zauważyć, że wyróżnione
cechy fonetyczne bardziej zbliżają epirocki i macedoński do łaciny (6 cech zbieżnych
wobec 3 rozbieżnych) niż do greki (3 cechy zbieżne, aż 6 rozbieżnych). Rozbieżności
pokazują w sposób oczywisty, że ani epirocki, ani macedoński nie mogły być dialektami języka greckiego.
Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że język epirocko-macedoński należał do
rozbudowanej rodziny indoeuropejskiej, obejmującej nie tylko Greków, ale i Traków, Daków, Frygów, Ilirów, Mesapiów, Ormian, Celtów, Italów, Germanów, Bałtów, Słowian, Irańczyków i Indów. Mowa Epirotów i Macedończyków, podobnie jak
greka, wchodziła w skład ugrupowania paleobałkańskiego11. Na pewno w języku
macedońskim i greckim istniały słowa podobnie brzmiące i bynajmniej nie były
to zapożyczenia, ale wyrazy niezależnie odziedziczone po wspólnych indoeuropejskich przodkach. W pełni uzasadnione jest więc zdanie, że Macedończycy mówili
językiem pokrewnym antycznej grece, ale nie oznacza to wcale, że mówili językiem
komunikatywnym dla Greków. Przecież Polacy mówią także językiem indoeuropejskim, a zatem pokrewnym mowie Litwinów czy Niemców, ale to nie znaczy,
że mowy tych dwóch nacji są zrozumiałe i przystępne dla przeciętnego polskiego
odbiorcy. Wręcz przeciwnie, użytkownik języka polskiego zazwyczaj uznaje język
litewski czy niemiecki za „obcy”. Za obce uznaje się też zazwyczaj języki stosunkowo
11 Przynależność języka macedońskiego (i epirockiego) do ugrupowania spokrewnionych ze sobą
języków paleobałkańskich jest powszechnie akceptowana (Katičić 1976: 100–116; Nieroznak 1978:
168–173; Georgiev 1981: 165–171; Ködderitsch 1985: 24–36; Hajnal 2003: 117–145; Blažek 2005: 22–25
[B. Macedonian], 27 [D. Epirotic]).
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bliskie, np. czeski lub ukraiński, które charakteryzują się odmiennymi, specyficznymi cechami, pozostając językami do pewnego stopnia komunikatywnymi.
5. Mity i fakty w kwestii epirocko-macedońskiej
Niektórzy historycy doby współczesnej podejmują dyskusję nad zagadnieniem przynależności etnicznej Epirotów i Macedończyków na bazie źródeł antycznych, ale bez
przywołania współczesnych prac językoznawczych i bez odniesienia się do aktualnego stanu wiedzy o języku epirockim i języku macedońskim. Po przeprowadzeniu
obszernego i bezowocnego wywodu stwierdzają dość bezceremonialnie, że:
Trudno jest dziś bowiem wątpić, że M a c e dońc z yc y mów i l i j ę z y k iem b ę d ąc y m n ie z w y k le bl i s k i m k re w ny m a nt yc z ne j g re k i (choć nie w jej attyckiej
formie), a mo ż e n awe t d i a le k t em j ę z y k a s t a rog re c k ie go, zbliżonym w największym stopniu do greki „północno-zachodniej”. Potwierdzają to liczne p o z o s t ało ś c i s łow n ic t w a m a c e doń s k ie go, zwłaszcza zaś i m ion a w ł a sne. Z drugiej
strony autorzy antyczni niejednokrotnie podkreślali bl i ż e j n ie s pre c y z ow a n ą
o d m ie n no ś ć macedońskiego od klasycznej greki (Rzepka 2006: 21; podkr. – K.T.W.).

Ta wypowiedź, wygłoszona przez historyka i skierowana do innych przedstawicieli tej samej dyscypliny naukowej, wymaga komentarza filologicznego i jasnego
sprecyzowania, co w niej budzi zastrzeżenia i jakie sformułowania uznać należy za
naukowe nadużycie.
Po pierwsze, zgadzamy się ze zdaniem, że język macedoński był relatywnie bliskim krewniakiem antycznej i współczesnej greki12 (tak jak litewszczyzna jest bliskim krewniakiem wszystkich języków słowiańskich), ale jako mit pseudonaukowy
należy potraktować domysł, iż był to „dialekt języka greckiego”. M ac e doń s z cz yz na na p e w no n ie by ł a d i a lek tem ję z y k a s t a rog re c k ie go (tak jak litewski nie jest dialektem słowiańskim, choć był językowi prasłowiańskiemu bardzo
bliski w epoce prehistorycznej). Litewski jako język najbliżej spokrewniony z językami słowiańskimi zajmuje (wraz z łotewskim) osobną pozycję w obrębie rodziny
indoeuropejskiej, tworząc ugrupowanie bałtyckie (do którego zaliczamy wymarłe
języki: staropruski i jaćwięski). Litewski to język zasadniczo dla wszystkich Słowian
12 Ostatnio zaproponowano podział języków paleobałkańskich na cztery osobne podgrupy: 1. helleńską (Hellenic), 2. południowobałkańską (South Balkanian), 3. południowo-wschodniobałkańską (Southeast Balkanian) i 4. północno-zachodniobałkańską (Northwest Balkanian). Do języków paleobałkańskich podgrupy helleńskiej zaliczono: frygijski, grecki, macedoński, pajoński,
epirocki i mesapijski (Blažek 2005: 15–33). Z wymienionych języków jedynie frygijski, grecki i mesapijski mają ugruntowaną tradycję literacką, potwierdzoną sporą liczbą zachowanych inskrypcji. Epigrafika pokazuje jasno, że były to wyraźnie odrębne języki, które nie dawały możliwości
swobodnej komunikacji.
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niekomunikatywny i niezrozumiały. Stanowisko języka macedońskiego i epirockiego w stosunku do greki musiało być w pełni analogiczne.
Po drugie, o ile się orientuję w literaturze przedmiotu, n i k t n igdy n ie w ątpi ł, ż e ję z y k pa le omac e doń s k i by ł sp ok re w n iony z g rek ą. Zasadniczy
problem badawczy polegał na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie, jaki jest
stopień tego pokrewieństwa. Czy była to taka relacja, jak pomiędzy polskim a sanskrytem (wspólny rodowód indoeuropejski)? Czy taka jak pomiędzy polskim a niemieckim (przynależność do tego samego ugrupowania językowego [północnego]
w obrębie wspólnoty indoeuropejskiej)? Czy taka jak pomiędzy polskim a litewskim
(wspólnota lub liga bałtosłowiańska)? Czy taka jak pomiędzy polskim a ukraińskim
(bliskie pokrewieństwo [w obrębie języków słowiańskich])? Czy taka jak między polszczyzną literacką a dialektem podhalańskim (odmiana terytorialna tego samego
języka)? W świetle dostępnego materiału językowego za najbardziej prawdopodobną
należy uznać konkluzję, iż języki epirocki, macedoński i grecki (podobnie jak frygijski, iliryjski czy tracki) należały do tej samej ligi (wspólnoty) paleobałkańskiej13.
Natomiast język Epirotów był zapewne bliskim krewniakiem lub też terytorialną
odmianą języka macedońskiego.
Po trzecie, liczne rodzime pozostałości słownictwa macedońskiego wykazują odpowiedniki w języku greckim, ale dokładnie takie samo zjawisko obserwujemy pomiędzy językami bałtyckimi (tj. litewskim i łotewskim) a słowiańskimi. Dają się też
zaobserwować wzajemne zapożyczenia grecko-macedońskie albo polsko-litewskie
z oczywistą dominacją zapożyczeń z języków o wyższym statusie i większej roli komunikatywnej (czyli z greki do macedońskiego i z polszczyzny do litewskiego). Zapożyczenia greckie w języku macedońskim nie mogą dziwić, zważywszy na wielką
rolę kulturotwórczą antycznych Greków i na charakter języka greckiego jako podstawowego środka komunikacji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego
(m.in. na Półwyspie Bałkańskim).
Po czwarte, z ap o ż ycz en i a (z g rek i) dot ycz y ł y t a k ż e i m ion wł a snyc h,
a le n ie s t a now i ą one dowo du na hel leń s ko ś ć M ac e dończ y ków. Przecież
imiona hebrajskie, greckie, łacińskie i germańskie, które dominują w dzisiejszym
imiennictwie polskim, nie dają nam prawa do wątpienia, iż język polski ma korzenie
słowiańskie, a nie semickie (jak język hebrajski), helleńskie (jak greka), italskie (jak
łacina) czy germańskie (jak język niemiecki czy angielski). Imiennictwo greckie było
zresztą odpowiednio adaptowane do potrzeb języka macedońskiego, skoro źródła
starożytne zgodnie wskazywały, że imię Filip (gr. Φίλιππος) brzmiało po macedońsku Bílippos, a greckiej Ferenike (gr. Φερενίκη) odpowiadała macedońska Bereníka
(Chantraine 1966: 157–166; Méndez Dosuna 2012: 134–136, 2014: 394).
13 Ligę paleobałkańską, złożoną wyłącznie z języków indoeuropejskich, wyróżniają pewne szczególne cechy, dzięki którym ich domniemany prototyp zyskał miano „bałkańskiego indoeuropejskiego” (niem. Balkanindogermanisch) (por. Witczak 2008: 17–26).
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Po piąte, o d m ien no ś ć ję z y k a mac e doń s k ie go w s tosu n k u do g rek i
z os t a ł a ju ż dos t ate cz n ie spre c y z ow a na (przynajmniej w odniesieniu do fonetyki i leksyki) przez językoznawców indoeuropeistów. Brak macedońskich tekstów pisanych uniemożliwia nam stwierdzenie, jak wielkie były różnice w zakresie
morfologii i składni.
Po szóste, nie należy kojarzyć pierwotnego języka epirockiego i (antycznego) języka macedońskiego (paleomacedońskiego) z greckimi dialektami, które na skutek
postępującej hellenizacji miejscowej ludności (począwszy od V w. p.n.e.) rozwinęły
się już w epoce antycznej na terytorium Epiru i Macedonii. W dobie współczesnej
lingwiści wydzielają dialekt epirocki i macedoński języka greckiego, a także język
macedoński (pochodzenia słowiańskiego) używany na obszarze Republiki Mace
donii, ale oba te dialekty, podobnie jak język państwowy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, bynajmniej nie mogą być uznawane za kontynuację oryginalnego języka Epirotów ani też mowy starożytnych Macedończyków. Bywa, że badacze
mylą te pojęcia (czasami świadomie!) i niewłaściwie interpretują wypowiedzi antycznych autorów lub innych uczonych (por. Méndez Dosuna 2012: 133–145).
Skróty
ang. – angielski; epir. – epirocki (język przedgrecki); fryg. – frygijski; gr. – grecki; hiszp. –
hiszpański; ie. – indoeuropejski; ilir. – iliryjski; lit. – litewski; łac. – łaciński; mac. – macedoński (język przedgrecki); mes. – mesapijski; niem. – niemiecki; pie. – praindoeuropejski;
pol. – polski; psł. – prasłowiański; stgniem. – staro-górno-niemiecki; stnord. – staronordycki
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The ethnic character of ancient Epirotes and Macedonians
Summary
The inhabitants of Epirus and Macedonia were treated as “barbarians” by ancient Greeks (so Heca
taeus of Miletus, Herodotus, Thucydides, Ps.-Scylax, Ps.-Scymnus, Strabo, and others). According to
Plutarch (Pyrrhus I 3), the intensive hellenization of Epirus started with Tharrypas’ reign in the end
of fifth century BC. According to Strabo (VII 7.8), ancient Epirotes and Macedonians spoke the same
language but some of them were bilingual. This means that the original language of Epirotes and
Macedonians was non-Greek, but they used Greek in the capacity of the international language of
the East Mediterranean area. Numerous preserved glosses demonstrate an Indo-European (and non-Greek) origin of Epirotes and Macedonians.
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1. Przedmiotem niniejszej analizy jest wyrażenie dotąd. Ciąg ten był omawiany
w kilku artykułach (Podracki 1968; Grochowski 1984, 2007), jednak nie doczekał
się osobnego opisu. Punktem wyjścia moich rozważań będzie przegląd artykułów
słownikowych. Leksykografowie wyróżniają trzy znaczenia dotąd, które dla przejrzystości nazwę kolejno: lokatywnym ‘do tego miejsca, do wiadomego miejsca’
(SJPD, SWJP, ISJP, WSJP) (zdanie (1)), temporalnym ‘do wiadomego momentu, do
momentu, w którym lub o którym mówimy’ (SJPD, SWJP, ISJP, WSJP) (zdanie (2))
oraz relacyjnym ‘jedno zdarzenie trwało do czasu drugiego zdarzenia’ (SJPD, ISJP,
WSJP) (zdanie (3)).
(1)
(2)

Stał jeszcze na peronie. Być może zatrzymała go ciekawość, czy uda mi się
wskoczyć do pociągu. Chyba jednak przewidywał, że nie, bo przywitał mnie
groźnie: – Co, bilet miał pewnie dotąd, a dalej chciał na gapę, tak? (NKJP).
Najniespodziewaniej pewnej nocy wierna dotąd rządowi dywizja murzyńska,
dowodzona przez czarnego generała Dessalina – przeszła na stronę powstańców (NKJP).
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Kończyliśmy ten mecz w dziewiątkę i graliśmy dotąd, dopóki Grecy nie zdobyli zwycięskiego gola (NKJP)1.

Przypuszczam, że możliwe jest sprowadzenie dotąd temporalnego i dotąd lokatywnego do jednego dotąd, które dopiero w kontekście całej wypowiedzi przyjmuje
charakter temporalny lub lokatywny. Zanim jednak przejdę do analizy, chciałbym
odróżnić użycia egzoforyczne od endoforycznych (Karolak 2002: 59). Wyrażenia
użyte endoforycznie odwołują się do współwystępującego tekstu, przykładowo zaimek osobowy ona w zdaniu Jacek i Kasia poszli do kina, a ona wybrała film nawiązuje do nazwy własnej Kasia, obecnej w kontekście poprzedzającym (anafora). Wyrażenie ona użyte egzoforycznie kieruje uwagę odbiorcy na konsytuację za pomocą
wspólnej wiedzy nadawcy i odbiorcy (trafnie określiła to Irena Bellert jako założenie nadawcy; tutaj kluczowe będzie sformułowanie „zakładam, że widzisz, słyszysz
i wiesz, co się dzieje dookoła nas”, zob. Bellert 2004: 182) lub za pomocą gestu. Innymi słowy, to składniowa obecność lub nieobecność wykładnika czasu lub przestrzeni leży u podstaw opisanego wyżej rozróżnienia. W związku z tym wyłączam w tym
artykule z zakresu analizy użycie endoforyczne, ponieważ dotąd odwołujące się do
obecnego w kontekście wykładnika właśnie dzięki temu wykładnikowi umożliwia
jednoznacznie kwalifikację użycia jako temporalnego ((4), gdzie dotąd nawiązuje do
wczoraj) lub lokatywnego ((5), gdzie dotąd nawiązuje do pępka), por.
(4)
(5)

Przyjechał wczoraj, dotąd nigdy nie był w Toruniu.
Jego koszulka jest za krótka, sięga mu dotąd, do pępka.

Siłą rzeczy najistotniejsze jest dotąd używane egzoforycznie, ponieważ brak odwołania do wykładników ułatwia obserwację cech wyrażenia. Dlatego tak zajmująca
jest interpretacja wypowiedzi takich jak zdanie (6).
(6)

Dotąd droga była łatwa. Dalej pójdziemy po skałach.

Powyższe zdanie można zinterpretować na dwa sposoby, albo temporalnie
‘do tego momentu droga była łatwa, dalsza część odbędzie się po skalistym podłożu’, albo lokatywnie ‘do tego miejsca droga była łatwa, od tego miejsca będziemy szli
po skałach’.
1

Większość użyć dotąd zarejestrowanych w korpusie to użycia temporalne. To interesujące, ponieważ intuicyjnie można było przypuszczać, że przeważać będą przykłady lokatywne. SEBr umieszcza dotąd w haśle tędy obok takich wyrażeń, jak odtąd, kędy, inędy, stąd etc., które jednoznacznie
wskazują na jego lokatywny charakter. SEBań zwraca uwagę z jednej strony na związek dotąd
z lokatywnym formantem -ǫd, a z drugiej przez kolejne odwołania hasłowe wskazuje m.in. na
temporalne poniekąd, dokąd. Podwójną funkcję tej grupy wyrażeń świetnie ilustruje wyrażeniem
odkąd ‘od którego miejsca albo czasu’. Z kolei SEBor również umieszcza badany wyraz w haśle
tędy, jednak zaznacza, że od XV w. dotąd znaczy ‘do tego miejsca; do tego czasu’.
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Aby podczas analizy skupić się na zdaniach zawierających wyłącznie wyrażenie
dotąd i wymagających namysłu przy interpretacji, muszę poza użyciami endoforycznymi odrzucić także często występujące połączenia dotąd z nigdy, nikt i nic. One
także nadają temu wyrażeniu charakter temporalny, ponieważ te ciągi w połączeniu
z dotąd są używane przy wyrażaniu zmiany stanu rzeczy: ‘nigdy dotąd nikt/nic nie p,
a teraz ktoś/coś p’ (por. Kallas 1998).
2. Potencjalne lokatywne dotąd wyznacza granicę zajmowanej przez agensa przestrzeni. Ma w związku z tym bardzo ograniczoną dystrybucję, z dotąd współwystępują bowiem czasowniki operacyjne, tj. wyrażające zmianę położenia obiektu (etykieta przyjęta za: Grochowski 1975) ze szczególnym uwzględnieniem granicy tego
ruchu, typu: ktoś/coś sięga dotąd, ktoś/coś dosięga dotąd, ktoś/coś wyciąga się dotąd,
ktoś/coś dorzucił czymś dotąd, ktoś/coś doskoczył dotąd, ktoś/coś rozciągnął się dotąd,
ktoś/coś pociągnął kogoś/coś dotąd, ktoś/coś dobiegł dotąd, ktoś/coś dotarł dotąd itp.
Istotne jest to, że dotąd wypełnia pozycję argumentową. Próba usunięcia analizowanego wyrażenia prowadzi do utworzenia konstrukcji niepoprawnej, por.
(7)
(8)

Sukienka sięgała jej dotąd.
*Sukienka sięgała jej.

Ku mojemu zaskoczeniu zupełnie inaczej jest w zdaniach z dotąd temporalnym,
które wyznacza moment zdarzenia. Po pierwsze, nie wykazuje ono ograniczeń dystrybucyjnych (co zresztą tłumaczy to, że przytłaczająca większość przykładów odnotowanych w NKJP zawiera dotąd temporalne). Po drugie, nie wypełnia pozycji
otwieranej przez predykat, tylko jest dodawane do podstawowej struktury predykatowo-argumentowej, co widać podczas próby usunięcia dotąd, która oczywiście
modyfikuje znaczenie zdania, ale nie prowadzi do zaburzenia jego konstrukcji (10).
(9)
(10)

A skąd pan wie, że nikomu się nie śni? Może tylko nikt tego dotąd panu nie
powiedział?
A skąd pan wie, że nikomu się nie śni? Może tylko nikt tego panu nie
powiedział?

3. Zmiana szyku lokatywnego dotąd pociąga za sobą zmianę prozodyczną wypowiedzi. Akcent przechodzi z ostatniego wyrazu na przedostatni, pozostając przy dotąd
(por. (11) i (12)). Podobnie w zdaniach (13) i (14) akcentowane jest dotąd, co może
wskazywać na rematyczny charakter analizowanego wyrażenia.
(11)
(12)

Woda sięgała d’otąd.
Woda d’otąd sięgała.

58

Bartłomiej Alberski

(13)
(14)

Rzuciła oszczepem d’otąd i ustanowiła nowy rekord.
D’otąd rzuciła oszczepem i ustanowiła nowy rekord.

Kontrastowanie eliminacyjne (Bogusławski 1977) służy potwierdzaniu rematu,
zatem jeśli po zastosowaniu tej operacji otrzymamy konstrukcję niebudzącą wątp
liwości, to potwierdzimy tezę o rematycznym charakterze lokatywnego dotąd, co
widać w przykładzie (15). Co więcej, zastosowanie kontrastowania eliminacyjnego
w stosunku do innych części zdania powoduje powstanie dziwnych konstrukcji
(16) i (17)2. Gdyby było inaczej, dotąd przestałoby być rematem na rzecz innego, skutecznie skontrastowanego wyrażenia.
(15)
(16)
(17)

Woda sięgała d’otąd, a nie do pierwszego piętra.
Dotąd sięgała w’oda, a nie kwas.
Woda dotąd sięg’ała, a nie gotowała się.

Charakterystyka prozodyczna, kontrastowanie eliminacyjne oraz finalna pozycja w wypowiedzeniu wskazują na to, że lokatywne dotąd pełni funkcję rematu.
4. Zmiana szyku wypowiedzenia zawierającego temporalne dotąd pociąga za sobą
inne konsekwencje aniżeli analogiczna zmiana w wypowiedzeniu zawierającym dotąd lokatywne. Po pierwsze, dotąd temporalne w żadnej pozycji nie jest akcentowane, a zastosowanie kontrastowania eliminacyjnego prowadzi do konstrukcji nieakceptowalnych (zob. (23)).
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Jan dotąd pomalował połowę okna.
Jan dotąd pomalował połowę‚ okna, a nie ściany.
Jan dotąd pomalował poł’owę okna, a nie całość.
Jan dotąd połowę okna pomal’ował, a nie oskrobał.
Dotąd pomalował połowę okna J’an, a nie Kasia.
Jan pomalował połowę okna d’otąd, a nie do ubiegłej soboty.

Po drugie, dotąd występuje w prepozycji względem predykatu, co widać zwłaszcza gdy w zdaniu realizowana jest również pozycja lokatywna (24). Można nawet
pokusić się o umieszczenie w jednym zdaniu dotąd temporalnego i lokatywnego
(25), co brzmi nieco humorystycznie, ale bez wątpienia jest poprawne. Dotąd realizuje wówczas dwie pozycje: w pozycji finalnej (wykładnik lokatywny) jest argumentem predykatu sięga, natomiast w pozycji inicjalnej (wykładnik temporalny)
jest predykatem dodanym do istniejącej już struktury predykatowo-argumentowej.
Kolejnym krokiem może być substytucja dotąd temporalnego przez dotychczas,
2

Nie opatruję ich gwiazdkami, ponieważ nie zawierają sprzeczności.
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a dotąd lokatywnego przez do tego miejsca (26). Kluczowy jest przykład (27), w którym następuje zmiana szyku obu wyrażeń w stosunku do przykładu (26). Nie opatruję tego zdania gwiazdką (ponieważ nie zawiera sprzeczności), ale szyk jest nacechowany. Interesująca jest ta neutralna prepozycja wykładnika temporalnego względem
lokatywnego.
(24)
(25)
(26)
(27)

Dotąd woda sięgała do p’asa.
Dotąd woda sięgała d’otąd.
Dotychczas woda sięgała do t’ego miejsca.
Do t’ego miejsca woda sięgała dotychczas.

Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w dwóch wymienionych
przeze mnie wcześniej właściwościach. Lokatywne dotąd zajmuje jedną z pozycji
argumentowych predykatu ktoś/coś sięga gdzieś. Próba zmiany szyku wyrażeń argumentowych powoduje nacechowanie całej konstrukcji. Podobnie byłoby w innych
wypadkach, np. w zdaniach z predykatem ktoś kroi coś czymś, por. neutralny szyk
zdania (28) i nacechowany (29).
(28)
(29)

Paweł kroi chałwę nożem.
Nożem kroi Paweł chałwę.

Zdanie (29) jest poprawne, ale ulega zmianie struktura tematyczno-rematyczna,
która w przypadku dotąd jest niezwykle istotna, dotąd lokatywne w pozycji finalnej
pełni bowiem funkcję rematu3.
Dotąd temporalne wskazuje w momencie mówienia cezurę dzielącą oś czasu według dwóch przeciwstawnych stanów rzeczy: dotąd ~p, teraz p lub dotąd p, teraz ~p,
co ilustruję przykładami (30) i (31). Sens tych wypowiedzeń jest identyczny, ale ich
znaczenie4 odmienne, ponieważ (30) presuponuje, że ‘zaczął się upijać’, natomiast
(31), że ‘przestał kontrolować używanie alkoholu’. Warto dodać, że poza opisem stanów rzeczy takie zdanie charakteryzuje również pośrednio samego patiensa, który
przecież przestał być abstynentem.
Natomiast dotąd lokatywne wskazuje na stany rzeczy, nie niosąc ze sobą sądów
przeciwstawnych, lecz tylko jeden wskazujący granicę ruchu obiektu: p dotąd 5. Dlatego można to zilustrować niebudzącym wątpliwości zdaniem z negacją zewnętrzną
3
4
5

Przy dotychczas jest zresztą identycznie i niewykluczone, że podobnie jest również przy innych
wyrażeniach temporalnych, np. niekiedy, zawsze, do wczoraj, jednakże problem ten wykracza
poza rozważania przedstawiane w tym artykule.
Opozycję tych pojęć przyjmuję za Fregem (2014).
Oczywiście można próbować takie użycie ująć za pomocą formuły: p dotąd, a dalej q, gdzie q
symbolizowałoby resztę świata, ale taka interpretacja nie różniłaby się od stwierdzenia typu to jest
krzesło, a cała reszta nie jest krzesłem. Takie stwierdzenia, jako tautologiczne, należy odrzucić.
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(32) i zdaniem z zanegowanym dotąd po zastosowaniu kontrastowania eliminacyjnego (33).
(30)
(31)
(32)
(33)

Dotąd nigdy się nie upijał.
Dotąd zawsze był trzeźwy.
Nieprawda, że woda sięgała dotąd.
Woda sięgała nie dotąd, a do kolan.

5. W przypadku relacyjnego dotąd konieczna okazuje się poprawa zapisu tego wyrażenia (na tle zapisów słownikowych) na następujący: dotąd, aż / dopóki / póki /
dopóty / póty / dokąd 6. Jest to dwuelementowa jednostka nieciągła (zob. Bogusławski
1976; Grochowski 1981). Przekonuje o tym wymaganie przez dotąd obecności relatora w zdaniu składowym podrzędnym (zob. (37)), przy czym samo dotąd wcale
nie musi się w zdaniu pojawić (zob. (38)). Zmiana szyku elementów składowych jest
możliwa (por. (34) i (35)), o ile dotąd pozostanie w nadrzędnym zdaniu składowym
zdania złożonego (36). Występowanie tego wyrażenia w zdaniu złożonym jest związane z jego funkcją wskazywania na relację między zdarzeniami.
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Namawiał ją dotąd, aż poszła z nim do kina.
Dotąd ją namawiał, aż poszła z nim do kina.
*Aż ją namawiał, dotąd poszła z nim do kina.
*Namawiał ją dotąd, poszła z nim do kina.
Namawiał ją, aż poszła z nim do kina.

Czasownik w zdaniu nadrzędnym musi mieć aspekt niedokonany (zob. zdania
(39) i (40)). Jerzy Podracki (1968) zauważył, że istnieje różnica w interpretacji zdań
(34) i (38), mająca źródło w obecności „zapowiednika” (termin za Podrackim: ibid.)
(dotąd) podkreślającego znaczenie czasowe. W zdaniu (34) uwagę kieruje się na
czasowy charakter relacji zdań składowych: ‘czynność namawiania trwała do momentu, gdy ona zgodziła się pójść z nim do kina’. Z kolei w zdaniu (38) kładzie się
nacisk na przyczynowo-skutkowy (zob. Bogusławski 1990; Iwanowa 1994, 1995) charakter relacji obu zdarzeń: ‘namawiał ją i zgodziła się pójść z nim do kina’. Siłą rzeczy w momencie uzyskania zgody przestał ją namawiać, ale od czasowej zależności
istotniejszy w tym zdaniu staje się rezultat.
Aby podkreślić różnicę między dotąd relacyjnym a temporalnym, chciałbym
relację czasową wyrażoną w zdaniu (34) przeciwstawić wskazywaniu na moment
6

Dokąd wydaje mi się wątpliwe, jednakże znajduję takie użycia w NKJP, np. Jeżeli tylko dostanę sygnał, że władze funduszu i resortu też poszły na kompromis, przychodnia otworzy podwoje w ciągu
godziny. Będzie ponadto czynna nie przez osiem godzin dziennie, ale dotąd, dokąd nie załatwimy
wszystkich zaległych spraw – dodała doktor Cichy-Jania.
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zdarzenia (przykład (41) zawierający dotąd temporalne użyte endoforycznie). Można to sparafrazować następująco: ‘namawiał ją do dwudziestej, o której odjeżdżał
tramwaj, by poszła z nim do kina’. Oba zdarzenia związane są czasowo, a nie relacją
przyczynowo-skutkową7.
(39) Graliśmy dotąd, dopóki Grecy nie zdobyli zwycięskiego gola.
(40) *Zagraliśmy dotąd, dopóki Grecy nie zdobyli zwycięskiego gola.
(41) Mieli tramwaj o dwudziestej. Dotąd ją namawiał i poszła z nim do kina.
6. W świetle powyższej analizy podtrzymuję moją początkową tezę o istnieniu
dwóch jednostek o postaci dotąd.
Zaimek zastępuje wykładnik czasu lub przestrzeni w zależności od tego, czy
wypełnia pozycję argumentową (lokatywność), czy też jest predykatem dodanym
(temporalność). Nie jest to kwestia predykatu fundującego podstawową strukturę
predykatowo-argumentową zdania, możliwe jest bowiem zdanie zawierające dotąd
temporalne przy jednoczesnej obecności predykatu wymagającego wypełnienia
pozycji lokatywnej, jak w zdaniu (24). W zależności od pozycji w strukturze predykatowo-argumentowej wyrażenie pełni inne funkcje w strukturze tematyczno-rematycznej. Jeśli jest argumentem (lokatywność), to pełni funkcję rematu i stoi
w pozycji finalnej, jeśli jest predykatem (temporalność), wówczas pełni funkcję tematu i stoi w pozycji inicjalnej. Istotna jest przy tym prepozycja określenia temporalnego względem lokatywnego (por. (24)−(27)). Temporalne dotąd, jako predykat
dodany, nie wykazuje ograniczeń dystrybucyjnych i wyznacza moment zmiany stanu rzeczy na przeciwny: ‘do tego momentu p, teraz już ~p’. Natomiast lokatywne
dotąd wypełnia pozycję argumentu zaledwie kilku predykatów i wskazuje granicę
ruchu obiektu. Trzeba dodać, że w obu przypadkach dotąd może występować w użyciu kontekstowym (anaforycznie) i konsytuacyjnym (deiktycznie).
Relator jest dwuczłonowy: dotąd, aż / dopóki / póki / dopóty / póty / dokąd i pełni
funkcję łączącą w zdaniu złożonym, w zdaniach składowych wymaga czasowników
o określonym aspekcie, wyznacza relację czasową między zdarzeniami i występuje
w użyciu kontekstowym (anaforycznie).
Istotny jest związek dotąd z pojęciem granicy. Zgodnie z rozróżnieniem Emilii
Kubickiej (2015) mamy tu do czynienia z obydwoma rodzajami granicy. Po pierwsze,
dotąd w użyciu lokatywnym wskazuje na granicę ruchu, czyli ‘obiekti p dotądk ’, gdzie
p to predykat określający zmianę położenia obiektu i wskazujący granicę tego ruchu,
a k to wykładnik lokalizacji będący granicą ruchu. Natomiast dotąd w użyciu temporalnym i relacyjnym wskazuje moment pomiędzy dwoma stanami rzeczy: ‘kiedyś
p, teraz q’, przy czym możliwe są sytuacje, gdy q=~p.
7

Na różnice relacji czasowych i przyczynowych w związku z funkcjami spójników aż, dotąd zwrócili uwagę Jerzy Podracki (1968) i Maciej Grochowski (2007).
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Powyższa analiza stanowi zaledwie punkt wyjścia do dalszych badań nad ciągami typu: jak dotąd, stąd dotąd, innymi wyrażeniami lokatywnymi, a także nad
marginalizowaną problematyką związku wyrażenia językowego z gestem.
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Syntactic and semantic features of dotąd
Summary
The paper discusses the expression dotąd. The author makes a distinction between contextual
(endophoric) and consituational (exophoric) uses. The analysis is limited to the latter because exophoric uses allow for a locative and temporal interpretation. The author distinguishes two units of
language: a pronoun which replaces a temporal or locative expression, and the relator dotąd, aż which
indicates a temporal relation between the events described in component sentences.
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Wstęp
Pośród zmian, które użytkownicy języka polskiego wprowadzają w życie świadomie
lub – częściej – nieświadomie, można wymienić zmiany składniowe, leksykalne i fonetyczne. Mówiący po polsku coraz rzadziej zwracają uwagę na poprawność skład
niową, nie przywiązują także wagi do właściwego używania form leksykalnych. Poprawność dykcji stała się anachronizmem i znaczenie w komunikacji ma obecnie
głównie treść, nie zaś forma przekazu. Powyższe spostrzeżenia są powszechnie znane, a zatem nie będą tu rozwijane.
W niniejszym artykule skupimy się na fonetyce, a w szczególności na zjawisku
interwokalicznej elizji spółgłosek wargowych1, które można zaobserwować w mowie codziennej użytkowników języka polskiego. Eliminacja tych dźwięków została zaobserwowana i opisana m.in. przez Leszka Biedrzyckiego (1978: 41–42, 66–67,
70–74) jako zjawisko powszechne w mowie potocznej, które nie występuje wszelako
1

Termin spółgłoska wargowa jest tutaj skrótem myślowym i odnosi się do spółgłosek zarówno
dwuwargowych, wargowo-welarnych, jak i wargowo-zębowych.
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w mediach ani w sytuacjach oficjalnych, gdzie przywiązuje się wagę do poprawności artykulacji. W drugiej dekadzie XXI w. ani mowa codzienna zwykłych ludzi,
ani wypowiedzi prezenterów radiowych i telewizyjnych nie są jednak wolne od tego
coraz bardziej zauważalnego procesu „spłaszczania” artykulacji wyrazowej kosztem
nagminnego pomijania głoski [w] i innych spółgłosek wargowych2.
Zestawienia i analizy zawarte w tym artykule różnią się pod wieloma względami od obserwacji Biedrzyckiego. Przykłady pojawiające się niżej zostały zebrane
przez autora niniejszego artykułu wyłącznie z telewizji i radia (w latach 2011–2017),
a przykładowe wyrazy zostały użyte przez dziennikarzy, komentatorów, aktorów,
polityków oraz specjalistów od różnych dziedzin, niejednokrotnie mających stopnie
naukowe. Jest to zarazem kontynuacja badań już opublikowanych (Jaskuła 2014).
Zaproponowana w artykule transkrypcja zgodna jest z międzynarodowym alfabetem fonetycznym IPA3. Oprócz przyjmowanych powszechnie dla języka polskiego
symboli samogłoskowych zaproponowany został w sylabach nieakcentowanych
symbol [] reprezentujący samogłoskę centralną szwa, zredukowaną i pozbawioną
cech unikalnych, typowych dla wokoidalnych segmentów znajdujących się na obrzeżach skali samogłosek według Jonesa sprzed około stu lat4.
Elizja półsamogłoski wargowo-welarnej
Najczęściej spotykanym rodzajem elizji jest ten, który dotyczy półsamogłoski wargowo-welarnej [w] występującej między samogłoskami. Pojawia się on niemal regularnie w czasownikach w czasie przeszłym we wszystkich rodzajach gramatycznych.
(1)
rodzaj męski
wziąłem
2
3

4

rodzaj żeński i nijaki
wzięłam

Inne przykłady niestaranności fonetycznej we współczesnych mediach elektronicznych zob.
np. Oczkoś 2007; Smoleń 2008; Tambor 2010.
IPA proponuje od wielu lat, by niesylabiczne [ i̯ ] i [ṷ] zapisywać fonetycznym alfabetem jako [j]
oraz [w]. Symbol [w] nie jest jednoznacznie rozumiany w świecie polskich językoznawców. Według niektórych (np. Ostaszewska, Tambor 2000: 41) [w] reprezentuje półsamogłoskę welarną
(tylnojęzykową). W transkrypcji IPA jest to półsamogłoska labialno-welarna, natomiast półsamogłoskę welarną wyraża symbol []. Jest to dźwięk mowy niezwykle rzadko występujący w językach świata (Ladefoged, Maddieson 1996: 322), natomiast cała literatura anglojęzyczna o języku
polskim traktuje symbol [w] jako półsamogłoskę wargowo-welarną (np. Gussmann 2007).
Daniel Jones (1917) zaproponował tzw. Cardinal Vowel Scale jako ramowy schemat samogłosek
typowych, kardynalnych, głównych, z których każdy język wykorzystuje te, które są dla niego
odpowiednie według użytkowników. Wszystkie samogłoski w każdym języku mieszczą się w trapezie Jonesa. A zatem użytkownicy wszelkich języków, nawet chińskiego i japońskiego, gdzie
nie ma alfabetów i funkcjonują sylabariusze, mogą się wypowiadać wzajemnie na temat języków
obcych, zob. www.youtube.com/watch?v=6UIAe4p2I74.
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zobaczyłem 
usłyszałem 
widziałeś  
dodałeś 5
wychodziłem  
zacząłem
wydałem 
byłeś 
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zobaczyłam 
usłyszałam 
widziałaś  
dodałaś 
wychodziłam  
zaczęło (się)
wydało (się) 
było 

Ten sam rodzaj pomijania półsamogłoski [w] spotykamy w rzeczownikach.
(2)
szkoła 
tobołek 
poniedziałek 
przedziałek 
pyłek 
działalność 
czoło 
ciało 

małostkowość [
kołowanie 
położenie 
połączenie 
opieszałość [
dbałość 
społeczeństwo  
pałeczka 

Elizję [w] można zaobserwować również w przymiotnikach, niezależnie od rodzaju gramatycznego.
(3)
mała 
cała 
biała  

małe 
całe 
biały  

Podsumowując powyższe przykłady, można stwierdzić, że [w] jest pomijane
głównie w formach czasownikowych czasu przeszłego, nieco rzadziej zaś w rzeczownikach lub przymiotnikach. Niewątpliwie wpływ na to ma duża częstotliwość
występowania czasowników w czasie przeszłym z zakończeniami -łam, -łem etc.
W pracach Aleksandra Zajdy (1977) i Bogusława Dunaja (1981) odnajdujemy podobne obserwacje. Dunaj (ibid.) uważa, że elizja znacznie częściej występuje w języku
nieoficjalnym i w wymowie allegro. W niedawno wydanej pozycji (Dunaj 2015: 45)
obserwuje jednak nasilenie się tendencji do zanikania [w] również w języku oficjalnym. Okazjonalnie można ten proces zauważyć również w wyrazach typu naokoło
lub dookoła . Należy także wspomnieć, że akcent wyrazowy wydaje się nie mieć żadnego wpływu na elizję [w], gdyż ta głoska może zostać pominięta zarówno w sylabie akcentowanej, jak i nieakcentowanej.
5

W takich przypadkach Biedrzycki (1978: 66) stosuje dwie samogłoski typu ash [], np. rozmawiałem . W innych przykładach w tempie allegro Biedrzycki używa sekwencji dwu
samogłosek szwa [ə].
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Jeśli chodzi o szczegółowy kontekst interwokaliczny, półsamogłoska [w] jest pomijana, gdy samogłoską poprzedzającą jest , ,  lub , rzadziej zaś [i], natomiast w kontekście prawostronnym w transkrypcji występuje wówczas ,  lub .
Interesujący wydaje się fakt, że w pobliżu pomijanej głoski [w] rzadko występuje
jej najbliższa artykulacyjnie samogłoska [u]. Najwyraźniej obecność bardzo zbliżonej głoski uniemożliwia lub utrudnia elizję [w] i z tego względu przykłady takie jak
czułem [ czy czułam [  nie są powszechnie spotykane. Może się to również wiązać z występowaniem w polszczyźnie tendencji przeciwnej, tzn. dodawania
nagłosu do sylaby, w której występuje samogłoska przymknięta [ṷ], w IPA [w]. Ten
proces (wstawianie spółgłoski hiatowej lub labializacja) zauważyli m.in. Aleksander Zajda (1977), Stanisław Urbańczyk (1979), Henryk Duda (2009) i Jolanta Szpyra-Kozłowska (2002, 2012) w wyrazach takich jak statua [w], kakao w,
sytuacja w, aktualny w. Można tu dodać wyrazy takie jak wideo
wczy wizualnyw. Należy zauważyć, że w przypadku statuy częsta
jest forma mianownika liczby mnogiej w postaci w. Dyskusyjne jest, czy mamy
tu do czynienia z pełną głoską [w], czy też jedynie ze słabym elementem labialnym
[w], np. []. W mediach można też często usłyszeć, że jacyś turyści przebywali
na *Statule lWolności, gdzie regularna wymiana [w]–[l] jest oczywistością
dla przeciętnego użytkownika języka. Podobne zjawisko (tzw. prejotacja) występuje
jednak również w przypadku drugiej polskiej półsamogłoski [j] w bezpośrednim sąsiedztwie samogłoski [i], np. klient j, triumf j. W tym miejscu warto
wszakże odnotować, że [j] nie ulega elizji w mowie potocznej z wyjątkiem sytuacji,
gdy użytkownik znajduje się w stanie odurzenia lub nietrzeźwości, co można zaobserwować podczas rozmaitych uroczystości, zarówno oficjalnych, jak i prywatnych.
Zilustrowany rodzaj uproszczenia lub spłaszczenia artykulacji przypomina tzw.
dyftongizację tryftongów występującą w języku angielskim, opisaną i przedstawioną graficznie przez Alfreda Charlesa Gimsona (1980: 139–142). W angielszczyźnie
zamiast regularnych form  flour – ‘mąka’ lub  pyre – ‘stos’ spotykamy
odpowiednio formy takie jak  i . Według Gimsona tryftongi są często
w mowie potocznej redukowane do dyftongów, gdy druga część tryftongu jest samogłoską przymkniętą, jej odległość na skali samogłosek od elementu pierwszego
jest znaczna i artykulacja obu części wymaga wysiłku polegającego na gwałtownej
zmianie położenia języka. Gdy wysiłku brak, następuje kontrakcja. Analogicznie
można zilustrować sytuację w języku polskim.
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(4)

a.	
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b.

•

→ 			     → 
dodałem  			
dodałam 

A więc zamiast zmieniać pozycję języka z niskiej na wysoką i z powrotem, użytkownicy polszczyzny preferują centralizację, a de facto dyftongizację (4a) lub wydłużanie samogłoski oryginalnie występującej przed głoską [w] przez ściągnięcie
dwóch samogłosek [a] (4b). Redukcja półsamogłoski [w] w stylu allegro jest zatem
fonetycznie uwarunkowana i artykulacyjnie uzasadniona. Tambor (2010: 31) wspomina w podobnych przypadkach o tzw. „syndromie nieruchomej górnej wargi”, który jest znany wśród polskich fonetyków i którego efektem bywają rozmaite artykulacyjne niedociągnięcia.
Eliminacja innych spółgłosek wargowych6
O wiele bardziej interesującym zjawiskiem jest jednak elizja innych spółgłosek
wargowych, o których wspomina również Dunaj (2015: 44–45). Pierwszą z nich
jest spalatalizowana wargowo-zębowa spółgłoska trąca  . Po jej pominięciu element palatalizujący wyrażony w transkrypcji jako  niejednokrotnie pozostaje, ale
jego eliminacja jest również normą. Samogłoskami następującymi po wyrzuceniu
 są oraz, o ile sylaba jest akcentowana, albo . Akcent nie wpływa na
możliwość elizji, która również w tym przypadku najczęściej pojawia się w formach
czasownikowych.
6

Wszelkie spostrzeżenia i wstępne analizy obarczają odpowiedzialnością autora niniejszego artykułu. Nie przeprowadzono tu badań laboratoryjnych. Większość wyników przedstawiona została
przez Jaskułę (2013) na międzynarodowej konferencji fonologiczno-fonetycznej APAP – „Approa
ches to Phonology and Phonetics” (UMCS, Lublin, 21–23 czerwca 2013), gdzie grono fonetyków
i fonologów nie zgłosiło zastrzeżeń do niniejszych obserwacji. Część badań (Jaskuła 2015) znalazła
się również w treści prezentacji na konferencji „Formal Description of Slavic Languages” 11 (Universität Potsdam, Poczdam, 2–4 grudnia 2015). Trafność spostrzeżeń zawartych w tym artykule
została również zweryfikowana na wewnętrznych konferencjach anglistycznych KUL oraz podczas wykładów dla polskich studentów anglistyki KUL w latach 2012–2014.
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(5)
nigdy  pojem
powiem  lub 
dowiem (się) lub etc.	nigdy  dojem
odpowiem 
powiedziałbym 
powiedzmy 
powinniśmy 

Inne formy leksykalne nie są jednak całkowicie wolne od elizji spółgłoski  .
(6)
powietrze 
odpowiedź 
pewien 
sprawiedliwy 
odpowiedzialny  

opowieść 
człowiek  
sportowiec 
oczywiście  
rzeczywiście  

W powyższych przykładach artykulacyjne spłaszczenie nie wydaje się zadowalającym uzasadnieniem eliminacji głoski  , gdyż jest ona spółgłoską trącą, posiadającą znacznie więcej cech spółgłoskowych niż półsamogłoska [w]. Jedynym jednak wyróżnikiem łączącym te głoski jest tożsame lub niemal identyczne miejsce
artykulacji.
Następnym dźwiękiem, który niejednokrotnie ulega elizji, jest dwuwargowa nosowa spółgłoska spalatalizowana . Również tutaj element palatalizujący może
pozostać słyszalny po usunięciu elementu nosowego.
(7)
a.				
pamiętam  lub  			
pamiętałem lub  etc.
pamiątka  			

b.
natomiast 
zamiast 
pomiędzy 

Wiele powyższych wyrazów (7a) należy do tej samej rodziny semantycznej.
Obecność innych słów (7b) w tej grupie świadczy jednak o tendencji usuwania spółgłoski nosowej w pozycji pomiędzy samogłoskami.
Spalatalizowane [b], czyli [bj], niezbyt często występuje jako segment poddający się elizji, chociaż sporadycznie można zaobserwować ten proces, np. w potrzebie
, w niebie .
Okazjonalnie eliminowane są w mowie potocznej i polszczyźnie mediów również niespalatalizowane interwokaliczne spółgłoski wargowe takie jak , ,
lub nawet , chociaż takie przypadki ograniczają się z reguły do słów wymienionych niżej.
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ponieważ 
słowo 
obywatel 
śpiewać 
pracować 
analizować 
przewodniczyć  
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sama 
potrzeba 
zobaczyć  
wybaczyć  
profesjonalny 
profesor  7
profesja 

W powyższych przypadkach spółgłoski wargowe są pomijane zgodnie z tymi
samymi zasadami, które zaobserwowano przy elizji [w], tzn. w pozycji interwokalicznej. Najbardziej uderzający jest przykład elizji spółgłoski szczelinowej [f], gdyż
jako jedyna jest ona bezdźwięczna i niezbyt pasuje do schematu. Spółgłoska [p] elizji
nie ulega.
Eliminacja spółgłosek wargowych ma jednak pewne ograniczenia. W przykładach przedstawionych w (9a) elizja z reguły nie występuje.
(9)
a.		
dowieść 
krawiec 
wyłowię   
latawiec 
wymięty 
odkrywam

b.
donieść 
kraniec 
wyłonię  
latanie 
wyjęty 
odkryłam

W (9a) wymienione są wyrazy, w których spółgłoski wargowe , oraz
w zasadzienie ulegają elizji. Należy przypuszczać, że brak tego procesu wiąże się
z istnieniem podobnych słów w (9b), w których występują inne spółgłoski podniebienne, tzn. nosówka [] oraz półsamogłoska []. Ostatnia para przykładów powyżej
przedstawia elizję [w] wobec jej braku w przypadku [v]. Nieobecność elizji [v] jest tu
prawdopodobnie spowodowana potrzebą uniknięcia potencjalnej homofonii.
Ta ostatnia obserwacja stawia nas przed pytaniem o świadomość stosowania elizji w codziennej mowie słyszanej w mediach. W foniatrii i logopedii elizja, zwana
inaczej mogilalią (Sołtys-Chmielowicz 1997: 113), należy do najczęściej spotykanych
wad wymowy i jest, jako defekt, procesem nieświadomym. W fonologii elizja jest
procesem spowodowanym rozmaitymi czynnikami diachronicznymi (np. *ablъko >
> jabłko, SEBor: 201) oraz synchronicznymi i przejawia się m.in. w obocznościach,
np. sen – snu. W przypadku zjawisk opisanych wyżej nie mamy do czynienia ani
7

Taką wymowę we frazie mój kolega profesor dało się usłyszeć u Jana Miodka w edukacyjnym
programie interaktywnym Słownik polsko@polski m.in. w marcu i wrześniu 2011 r., a także w następnych audycjach.
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z wadą wymowy, ani z procesem czysto fonologicznym czy fonetycznym, lecz raczej
z brakiem staranności.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że zjawisko elizji lub pomijania pewnych
segmentów fonetycznych zostało bogato opisane w polonistycznej literaturze przedmiotu. Wiele nieregularności zostało opisanych przez np. Witolda Mańczaka (1977,
2006), Bogusława Dunaja (1985, 1989, 2015) oraz Stanisława Urbańczyka (1979) i Henryka Dudę (2009) z polemiką Mańczaka (2010). Czasem w grę wchodzi oczywiście
frekwencja, czyli częstość używania jakiegoś słowa. Tutaj jednak rodzi się pytanie,
dlaczego np. słowo telefon, które młode (i nie tylko) pokolenie stosuje chyba najczęściej, gdy mowa o urządzeniach używanych codziennie, i które spełnia pewne
przesłanki (interwokaliczna obecność segmentu [f]), nie jest nigdy wymawiane jako
*8
Jako obserwator języka w mediach nie mogę przeprowadzić badań wymowy
redaktorów, moderatorów ani polityków lub ekspertów zapraszanych do studia,
gdyż każdy użytkownik języka zawsze się pilnuje w kwestii wymowy, kiedy wie,
że jest badany lub obserwowany. Język żywy i obserwowany nieoficjalnie jest tutaj
najistotniejszy.
Słabość półsamogłoski [w]
Christina Bethin (1992) odnotowuje fakt, iż sonoranty polskie są nierzadko opuszczane, gdy poprzedza je spółgłoska właściwa (obstruent).
(10)
a.	b.	
rzekł 
módl 
plótł 
wiatr 
szedł 
mechanizm 
zmysł 
wydm 
wlazł 
pleśń 

c.
jabłko 
piosnka 
rzekłby 

Najczęściej pomijaną spółgłoską na końcu wyrazu (10a) jest . Według Bethin
(ibid.) pomijane są również inne sonoranty, np. ,,,, jak widzimy w (10b).
Ich elizja jest wszelako o wiele rzadsza, co wynika z tego, że częstotliwość ich występowania w tej pozycji jest znacznie niższa. W (10c) obserwujemy pomijanie sonorantów między spółgłoskami. Jest to zjawisko mniej powszechne, ale i tutaj [w] ulega
elizji. Podobne procesy, gdzie niektóre rezonanty są opisywane jako znajdujące się
8

Według wyników badań przeprowadzonych na grupie trzydziestu uczniów VI klasy szkoły podstawowej i trzydziestu studentów II roku anglistyki w czerwcu 2017 r. najczęściej używanym wyrazem spośród tych, które są nazwami przedmiotów codziennego użytku, jest telefon.
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poza regularnym metrum, czyli niemieszczące się w regularnie obserwowanej w polszczyźnie sylabie, zauważa Zajda (1977), a opisuje i analizuje Jerzy Rubach (1997).
Wargowo-welarna półsamogłoska [w] wydaje się zatem najczęstszym segmentem
fonologicznym, który zostaje usunięty w wymowie zarówno w pozycji interwokalicznej, jak i na końcu wyrazu9.
Aspekt fonologiczny
W tradycyjnym podejściu fonologii, która uznaje pojęcia fonemu i cech dystynktywnych, można założyć, że obserwujemy proces elizji większości fonemów określanych
cechami [+wargowy] oraz [+dźwięczny] ([+labial] i [+voice]). Jednakże skoro mamy
do czynienia z wyjątkami, np. [f], jako spółgłoska bezdźwięczna, jest eliminowane
sporadycznie (lecz nie ma to miejsca, gdy [f] jest spalatalizowane), natomiast niespalatalizowane [v], jako spółgłoska dźwięczna, z zasady musi być spalatalizowane, by
ulec usunięciu, zastosowanie reguły fonologicznej uznającej większość byłoby wysoce niecelowe, gdyż osłabiałoby pożądaną generalizację. Eliminacja spółgłosek bezdźwięcznych jest nieczęsta, ale [f] zalicza się do tej grupy nieregularnie, zaś [p] nig
dy. Spółgłoski [v] lub [m] częściej zanikają w mowie, gdy są spalatalizowane. To
prowadzi do sytuacji, gdy zbyt wiele zmiennych komplikuje obraz całości i jedyną
stałą – chociaż nie bezwzględną – jest szeroko pojęte wargowe miejsce artykulacji.
Z punktu widzenia fonologii rządu, bardziej nowoczesnego modelu teoretycznego (Kaye, Lowenstamm, Vergnaud 1990; Charette 1990; Harris 1994), modyfikowanego m.in. przez Edmunda Gussmanna (2007) i Eugeniusza Cyrana (2010), segmenty fonologiczne składają się z jednego tzw. elementu lub pierwiastka fonologicznego
lub większej ich liczby. Elementy te nie mają charakteryzacji binarnej +/-, jednak
mogą być obecne lub nieobecne w reprezentacji fonologicznej. Przykładowo, modelowe samogłoski [a], [i], [u] zawierają odpowiednio elementy {A}, {I}, a także {U},
natomiast klasyczne samogłoski [e] i [o] składają się z kombinacji {A, I} oraz {A, U}.
Jeśli chodzi o spółgłoski, typowe polskie [p] zawiera elementy {} – zwarcie, {U} –
wargowe miejsce artykulacji, a także {h} – szum, podczas gdy polskie [b] posiada
dodatkowo element {L} odpowiedzialny za dźwięczność. Segmenty nosowe charakteryzuje element {N}, a spalatalizowane zawierają dodatkowo pierwiastek {I}. Cały
inwentarz spółgłosek wargowych ulegających elizji wraz ze składem elementarnym
znajduje się w tabeli poniżej:
(11)

9

[w]

[v]

[f]

[b]

[m]

[vj]

[mj]

[bj]

{U}

{U, h, L}

{U, h}

{U, h, , L}

{U, N}

{U, h, L, I}

{U, N, I}

{U, h, , L, I}

Relatywna słabość [w] w innych językach wspomniana jest w następnej sekcji.
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Jak widać powyżej, najuboższym w sensie elementarnym segmentem wargowym
jest półsamogłoska [w], która zawiera jeden element {U}. W rozumieniu fonologii
rządu, gdzie elizja może być wynikiem lenicji, lenicja zaś postrzegana jest jako utrata
jednego bądź kilku elementów, nie jest to zjawisko zaskakujące.
Podobne procesy zarówno diachroniczne, jak i synchroniczne spotykane są
w innych językach. W mojej książce (Jaskuła 2006) przedstawiam diachroniczny
opis interwokalicznych lenicji spółgłoskowych w historii języka irlandzkiego. Osłabieniu artykulacyjnemu ulega tam większość spółgłosek, ale jedynym segmentem,
który ulega elizji, jest [w]. Z uwagi na założenie, iż zawiera on tylko jeden element
{U}, lenicja jedynego elementu powoduje fonetyczny zanik całego segmentu, podobnie jak we współczesnej polszczyźnie. Należy jednak zauważyć, że w prehistorii języka irlandzkiego interwokaliczna lenicja była regularna, podobnie jak utrata jednego elementu, co skutkowało zmianami systemowymi, np. [t] > [], [b] >
> [v], w których niemal każda spółgłoska znajdująca się między samogłoskami lub
między samogłoskami i rezonantami ulegała degradacji z punktu widzenia siły
artykulacji. We współczesnej polszczyźnie takiej regularności nie da się zaobserwować. Nigdy [b] nie zmienia się w [v] w pozycji interwokalicznej ani też [k] nie
staje się [x]. Cała możliwa systemowo gama osłabień artykulacyjnych ogranicza
się do elizji pod warunkiem, że takowej ulega spółgłoska, którą cechuje wargowe
miejsce artykulacji.
Uwzględniając skład elementarny wszystkich powyższych polskich spółgłosek, które w mniejszym lub większym stopniu są elidowane, musimy zauważyć, że
wszelkie regularności są niełatwe do klasyfikacji. Skoro segment o składzie jednego
elementu ulega elizji, następne w kolejności powinny być dźwięki mowy, które zawierają dwa pierwiastki fonologiczne, np. [f]. Tak się jednak nie dzieje albo też takie
zjawisko występuje rzadko. Nietypowy jest również fakt, że czasem to spółgłoski
neutralne, innym zaś razem głównie spalatalizowane podlegają procesowi eliminacji. Wydaje się więc, że również fonologia rządu nie jest modelem, który można z powodzeniem zastosować do opisu przedstawionych powyżej nieregularności.
Wnioski
Powyższy opis nie jest analizą fonologiczną sensu stricto z uwagi na to, że żadnej fonologicznej regularności nie można tu przedstawić ani udowodnić w sposób naukowy. Mamy jednak do czynienia z bardzo wyraźną, ekspansywną, by nie powiedzieć
agresywną tendencją fonetyczną, z mowy potocznej przenoszącą się stopniowo do
świata mediów i elit, który zgodnie z dawnym założeniem powinien być wolny od
kolokwializmów i operować językiem o najwyższym stopniu poprawności. Jeśli tendencja zaobserwowana powyżej się utrzyma, istnieje wszelako możliwość, że system
fonologiczny języka polskiego ulegnie (nie)znacznym modyfikacjom.
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Mowa potoczna wkroczyła do świata mediów audiowizualnych XXI stulecia na
masową skalę i obraz prezentera wiadomości, który traktuje słowo satelita jako rzeczownik rodzaju żeńskiego, albo też moderatora programu publicystycznego wypowiadającego frazę pragnę zwrócić na fakt, że… (sic!) przestaje powoli razić oko widza
i ranić ucho słuchacza. Mało kto zwraca na to nomen omen uwagę. Elizja spółgłosek
wargowych jest zaś fonetyczną ilustracją postępujących zmian językowych. Jest to
najwyraźniej odzwierciedlenie dwóch faktów współczesnego świata. Po pierwsze,
odbiorca nie przywiązuje wagi do jakości przekazu i koncentruje się na meritum,
o ile w ogóle na czymś się skupia. Po drugie, osoby pełniące funkcję prezenterów,
ale również aktorzy i ludzie zapraszani do wypowiedzi w roli ekspertów przestali
oddzielać mowę potoczną spoza mediów od tej, która jest niekoniecznie wyszukana i sztuczna, ale niewątpliwie staranniejsza. Z pewnością ta druga obowiązywała
w mediach w czasach Biedrzyckiego…
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Remarks on the elision of labial consonants in contemporary Polish media
Summary
Intervocalic elision of labial consonants seems to be one of the most common types of distorting the
pronunciation of contemporary Polish words in colloquial speech. This phenomenon was described
by Biedrzycki (1978) as typical of everyday speech and unknown to media or in official situations.
Now it has entered the world of electronic media on a large scale and has become something of a norm
among television presenters as well as experts and actors. All of these speakers tend to employ articulatorily incorrect Polish in official situations. This paper includes a preliminary classification of
contexts where the deletion of labials takes place, and as such it is a continuation of Jaskuła (2014).
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Moreover, an attempt has been made to determine the reasons for elision. Analyses of similar phenomena which can be found in the phonological literature concerning both Polish and other phonological systems have also been taken into account with a view to discovering whether or not there is
an interplay between phonetics and phonology in this respect.
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Czy mówiąc prostszym językiem, mówimy prościej?
Formalnie narzędnikowe frazy charakteryzujące mówienie1
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Wyrażenia, których centrum jest quasi-imiesłów mówiąc lub jego różnojęzyczne odpowiedniki, są od jakiegoś czasu przedmiotem intensywnych badań, dotyczących
ich właściwości formalnych (Moroz 2007), składniowych (Stępień 2014b), semantycznych (Bellert 1977; Stępień 2014b) i pragmatycznych (Birzer 2012, 2015, 2016).
W sposób systematyczny próbowano też opisać wyrażenia adwerbialne wchodzące na miejsce otwierane przez quasi-imiesłów (por. Niehüser 1987; Kubicka 2017)2.
W niniejszym tekście przedmiotem prezentacji jest konkretny typ wypełnień tego
miejsca, mianowicie konstrukcje narzędnikowe typu językiem współczesnym, piłkarskim, biologii, nastolatków, pani Dulskiej. Stanowią one najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę uzupełnień mówiąc, poza tym, tak jak zgramatykalizowany quasi-imiesłów, same są produktami operacji semantycznej opartej na
rzeczowniku język.

1
2

Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
w latach 2015–2018 na podstawie decyzji DEC-2014/14/E/HS2/00281.
Stan badań nad tą konstrukcją w różnych językach omówiłam w artykule Kubicka 2017.
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Jak pokazałam w innym tekście (Kubicka 2017: 107–1093), wyrażenia wchodzące
na miejsce otwierane przez metatekstowe mówiąc odnoszą się albo do operacji na
komunikacie, albo do projektowania przez nadawcę jego oceny (w tej grupie znajdują się wyłącznie przysłówki, np. szczerze, uczciwie, żartobliwie, serio). Operacje
na komunikacie mogą dotyczyć wyboru systemu znaków (w tym języka czy stylu,
np. potocznie, po ludzku, brutalnie, po heglowsku) lub przekształcania treści w celu
dopasowania wypowiedzi do możliwości percepcyjnych odbiorcy (jej skrócenia,
np. krótko, z grubsza; uproszczenia, np. ogólnie, generalnie, prościej; doprecyzowania, np. ściślej, dokładniej). Frazy narzędnikowe fundowane na językiem komentują
wyłącznie operacje na komunikacie polegające na wyborze systemu znaków.
1. Klasa formalnych narzędników a wyrażenia narzędnikowe wchodzące na miejsce otwierane
przez mówiąc
Wyrażenia formalnie narzędnikowe z redundantnym4 w wypowiedzeniu rzeczownikiem językiem (rzadziej w tekstach pojawiają się słowami, slangiem i żargonem)
należą do wyodrębnianej od ponad 150 lat5 grupy narzędników pełniących funkcję
przysłówka (sposobu). Te oparte na językiem jako osobna grupa zostały wyróżnione
tylko przez Marię Frankowską (1982).
1.1. Konstrukcjom tym – jako ich typowe przykłady pojawiają się zwykle wyrażenia (umrzeć) śmiercią tragiczną czy (iść) szybkim krokiem – nadawano różne nazwy
i różne zjawiska włączano do wyodrębnianych grup: narzędnik tautologiczny (Łoś
1904; Sinielnikoff 1960), figura etymologica (Heinz 1965/1988), konstrukcja z formalnym narzędnikiem (Kempf 1978), grupa imienna z determinatorem koniecznym
(Frankowska 1982) i quasi-narzędnik (Bogusławski 2005). Badacze są zgodni co do
tego, że rzeczownik w konstrukcji formalnie narzędnikowej jest tylko podstawą formalną do wprowadzenia wyrażenia określającego, „swoistym przysłówkowym »wyrazo-sufiksem« przy przymiotnikach” (Bogusławski 2005: 35), a dla jego realizacji
3

4
5

Próbę oglądu wielu kontekstów adwerbialiów komentujących mówiąc podjęła też Dorota Piekarczyk (2013: 112–126; treść powtórzona w: Piekarczyk 2015). Niektóre wyrażenia (których status
w jej pracach jest niejasny, nazywa je ona bowiem frazeologizmami, ale czasem analizuje ich segmenty jako osobne pełnoznaczne byty) opisała szczegółowo, jednak nie dała ich całościowego
obrazu. Jej podstawowy podział pokrywa się z tym zaproponowanym przeze mnie (wyrażenia
odnoszące się do nadawcy, metajęzykowe i metatekstowe), różnice występują w przyporządkowaniu niektórych wyrażeń do poszczególnych grup.
Redundantnym w kontekście czasownika stanowiącego centrum wypowiedzenia czy – jak w opisywanym tu przypadku – (quasi-)imiesłowu przysłówkowego.
Po raz pierwszy wspomniał o nich w 1864 r. Jan Vondraček. Stan badań do lat 80. XX w. opisuje
Frankowska 1982: 10–11.
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„muszą zaistnieć specjalne powody, np. identyfikacja narzędzia czy przypisanie mu
jakiejś cechy” (Zaron 2009: 74). O znaczeniu całej frazy i jej adwerbialnej interpretacji decyduje określenie rzeczownika (por. np. Łoś 1904; Nowakowska 1933; Heinz
1965/1988; Frankowska 1982).
Zwykle funkcję „przydawki”/„determinatora” itp. pełni przymiotnik, ale możliwe są też inne typy uzupełnień – rzeczownik w dopełniaczu i zdanie względne
(por. Frankowska 1982: 104–106). Opisywana tu fraza językiem komentująca metatekstowe mówiąc dopuszcza dwa typy uzupełnień formalnych:
a) przymiotnik, występujący w ante- lub postpozycji, np. mówiąc prostym, normalnym, kolokwialnym, nieładnym, piłkarskim, taternickim językiem; mówiąc językiem dosadnym, trywialnym, profesjonalnym,
b) rzeczownik w dopełniaczu, np. mówiąc językiem Wańkowicza, Kodeksu postępowania karnego, młodzieży, starych filologów, reklamy, matematyki.
Ten drugi typ jest w tekstach zgromadzonych w NKJP częstszy i reprezentowany
przez liczne i zróżnicowane wyrażenia.
W ujęciu Frankowskiej frazy z formą językiem zostały zaliczone do grupy wyrażeń inkorporujących, czyli takich, w których „argument, konieczny do wykonania
danej czynności, jest już jednoznacznie zawarty w treści czasownika nazywającego
tę czynność” (ibid.: 67). Wyrażenie językiem jest dwuznaczne i może się odnosić do
części ciała (np. mówić skołowaciałym językiem) lub „»produktów« myślenia i mówienia”, jak język, wyraz, zdanie (np. mówić prostym językiem). Z oczywistych względów interesować nas tu będzie wyłącznie znaczenie metatekstowe.
1.2. W literaturze wskazuje się na możliwość zastąpienia narzędnika tautologicznego przysłówkiem, zwykle sposobu (por. ibid.: 104), np. uśmiechał się nieśmiałym
uśmiechem → uśmiechał się nieśmiało, mówiła prostym językiem → mówiła prosto.
Możliwa jest też substytucja przez wyrażenia przyimkowe i przymiotniki, np. patrzył smutnymi oczami ≈ patrzył smutno ≈ patrzył ze smutkiem ≈ patrzył smutny6.
Za derywaty grup nominalnych równoznaczne z przysłówkami uznała operatory
o kształcie (jakimś) językiem Dorota Piekarczyk (2013: 115), co mają ilustrować przykłady: mówiąc prostszym językiem → mówiąc prościej, mówiąc zwyczajnym językiem
→ mówiąc zwyczajnie, mówiąc innym językiem / innymi słowami → mówiąc inaczej.
Nie ma możliwości substytucji przez wyrażenia o funkcji adwerbialnej konstrukcji
z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. podciągnął płaszcz pod szyję ruchem człowieka marznącego (por. Frankowska 1982: 105–106), oraz przymiotników odrzeczownikowych („przymiotników występujących w funkcji dopełniacza”, Sinielnikoff
1960: 204), np. wytęsknić dziewczęcą tęsknotą. Według Frankowskiej wiąże się to
6

„Teoretycznie możliwe trzy rodzaje przekształceń praktycznie nie zawsze mogą być realizowane ze względu na ograniczenia leksykalne (brak odpowiednich przysłówków) lub stylistyczne”
(Frankowska 1982: 74).
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z funkcją tych wyrażeń – nie sposobową, lecz porównawczą, z czego wynika możliwość zastąpienia ich przez wyrażenia porównawcze, np. podciągnął płaszcz pod szyję
jak człowiek marznący.
Większość obecnych w korpusie fraz formalnie narzędnikowych komentujących
mówiąc to właśnie wyrażenia porównawcze, tak więc jedyną możliwością ich substytucji wydaje się użycie porównania:
(1) I to „nienasycenie”, mówiąc językiem Witkiewicza, ta tęsknota do nieosiągalnego
na trwałe szczęścia sprawia, że cechą najwyższych objawów sztuki jest smutek7.
→ mówiąc jak Witkiewicz
(2) Obecnie do przedszkola uczęszcza 165 dzieci. Mówiąc słowami pani dyrektor,
„o dużo za dużo”.
→ mówiąc jak pani dyrektor
(3) Znak stopu wyrósł mu tuż przed maską i automobil, mówiąc slangiem cyklistów,
wrypał się do rowu.
→ mówiąc jak cykliści
(4) Jestem humanistą i na 2 lata przed maturą muszę „wkuwać” przedmioty takie, jak
matematyka, fizyka, chemia, biologia tylko po to, aby mówiąc żargonem uczniowskim, nie oblać roku.
→ mówiąc jak uczniowie
(5) Ale, mówiąc językiem reklamy: miał skłonność do darowywania sobie odrobiny
luksusu.
→ mówiąc jak w reklamie
(6) W roku 1955 właśnie nastał taki okres – odwilży, czy mówiąc językiem
partyjnym – kryzysu.
→ mówiąc tak, jak mówi się w partii

Usunięcie nadrzędnika rzeczownikowego nie jest jednak zabiegiem czysto technicznym, jak uznawała Frankowska (1982: 69), według której „zbędne jest ujawnianie w tekście nazwy inkorporowanego argumentu, bo nie wnosi to żadnej nowej
informacji”. Frazy porównawcze są bowiem uboższe semantycznie od wyjściowych.
Mówiąc językiem Witkiewicza czy słowami pani dyrektor, cytujemy wyrażenia, których użyły te osoby, mówiąc jak Witkiewicz czy jak pani dyrektor, możemy cytować
ich słowa, ale możemy też używać charakterystycznych dla nich tonu, emfazy itp.
Slang i żargon są określeniami języka używanego przez konkretne grupy zawodowe
czy społeczne, a określenia język reklamy i język partyjny wskazują na ich odrębność
od innych języków (stylów). Wyrażenia jak cykliści, jak uczniowie, jak w reklamie,
jak się mówi w partii są pozbawione tych treści.
7

Przykłady pochodzą z NKJP.
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Jeśli chodzi o frazy z uzupełnieniem przymiotnikowym nazywającym właściwości języka (jego aktualność, zrozumiałość, styl itp.), to z reguły istnieje możliwość
ich substytucji przez przysłówek, o ile nie ma ograniczeń leksykalnych, por.:
(7) Żyli po swojemu, mówiąc językiem potocznym – odbijała im palma.
→ mówiąc potocznie
(8) Choć bliska mu była, mówiąc językiem dzisiejszym, demokracja bezpośrednia,
zastanawiał się, jaki powinien być idealny monarcha.
→ mówiąc po dzisiejszemu
(9) Dres kieleckiego hiphopowca nie był w żaden sposób „obrandowany”, czyli – mówiąc językiem oficjalnym – nie miał żadnej metki, żadnego logo.
≠ oficjalnie
(10) Odsłaniając fragment nóg, wbrew konwenansom, dama ta zyskała miano najseksowniejszej (mówiąc językiem współczesnym) kobiety swoich czasów.
→ *mówiąc po współczesnemu / współcześnie

Wydaje się, że tylko w wypowiedzeniach (7) i (8) wyrażenia formalnie narzędnikowe
mogą być zastąpione innymi, semantycznie z nimi równoważnymi. W pozostałych
wypadkach substytuty albo wprowadzają inne znaczenia ((9)), albo są w ogóle niemożliwe ((10)).
1.3. Obserwacje te przeczą zgodnym do tej pory opiniom polskich badaczy, jakoby
formy narzędnikowe stanowiły figury etymologiczne (Heinz 1965/1988: 413), „syntaktyczne warianty kombinatoryczne, semantycznie równoznaczne [z przysłówkami], dające się wykorzystać stylistycznie” (Frankowska 1982: 107), w których „można bez specjalnej zmiany treści zastąpić narzędnik z przydawką przez odpowiedni
przysłówek – zawsze jednak taka operacja odbija się niekorzystnie na emocjonalnej
stronie wypowiedzi” (Sinielnikoff 1960: 201). We współczesnej polszczyźnie konstrukcje te są już zgramatykalizowane i pełnią funkcje adwerbialne. Ogląd większej
liczby kontekstów nie uprawnia też do mówienia o ich specjalnej wartości stylistycznej. Frazy oparte na językiem prymarnie występują w rejestrze mówionym i służą do
bieżącego komentowania doboru wyrażeń, nie powinny zatem zbytnio odbiegać od
możliwości percepcyjnych i przyzwyczajeń językowych odbiorcy.
O tego typu wyrażeniach tautologicznych porównujący języki indoeuropejskie
i semickie Utz Maas (2007) pisał, że – choć wywodzą się one z redundantnych konstrukcji łacińskich typu ludum ludere czy flumen fluit i w literaturze antycznej (np.
przez Plauta) wykorzystywano je jako charakterystyczne dla języka ludu – uległy
(ulegają) gramatykalizacji, tzn. służą wyrażaniu jakiejś funkcji gramatycznej. Maas
pokazuje, że współcześnie w językach semickich konstrukcji tych używa się jako
translatorycznych ekwiwalentów indoeuropejskich przysłówków (bo repertuar
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przysłówków w tych pierwszych jest ograniczony do określeń deiktycznych typu ‘tu’,
‘teraz’, ‘dziś’).
2. Charakterystyka formalna i semantyczna konstrukcji narzędnikowych przy mówiąc
2.1. Rozpatrując szyk przysłówków względem mówiąc, zauważyłam, że neutralna
jest ich postpozycja, a antepozycję zajmują te adwerbia, które najczęściej komentują
quasi-imiesłów, co próbowałam tłumaczyć tym, że być może
im częściej dany przysłówek występuje w kontekście mówiąc, tym bardziej się „emancypuje”, zajmując antepozycję i przesuwając protetyczne mówiąc na pozycję nieakcentowaną (początek frazy parentetycznej jest wypowiadany innym tonem niż poprzedzająca ją wypowiedź, to on więc przyciąga uwagę odbiorcy) (Kubicka 2017: 104).

Omawiane w tej pracy konstrukcje metatekstowe są szczególne z tego względu,
że zawierają dwa wyrażenia zgramatykalizowane (a więc można przyjąć, że bardzo
ubogie semantycznie8), mianowicie nadrzędne w całej frazie mówiąc i narzędnikowe językiem 9 otwierające miejsce dla „przydawki” – przymiotnika lub rzeczownika
w dopełniaczu, stanowiących centrum semantyczne konstrukcji. Szyk rzeczowników w dopełniaczu komentujących inne rzeczowniki w polszczyźnie jest ściśle
określony – postpozycyjny. Jednak jeśli chodzi o przymiotnik, możliwa jest zarówno
ante-, jak i postpozycja względem rzeczownika, por. np.:
(11) Został dealerem (mówiąc dzisiejszym językiem) produkcji ziemniaka-sadzeniaka.
(12) Choć bliska mu była, mówiąc językiem dzisiejszym, demokracja bezpośrednia,
zastanawiał się, jaki powinien być idealny monarcha.
(13) Przymusowa przerwa w grze wybiła mnie, mówiąc sportowym językiem,
z uderzenia.
(14) Przedstawiciele dużego biznesu, mówiąc językiem sportowym, popełnili faul
techniczny.

Jest ona oczywiście zależna od charakteru przydawki – gatunkującej bądź atrybutywnej10, stąd np. częstsze są połączenia mówiąc współczesnym, dzisiejszym, prostym,
8

Jednym z wyznaczników gramatykalizacji (jakkolwiek pojmuje się ją i samą gramatykę, por.
np. Traugott 2003; Diewald 2008) jest „blednięcie semantyczne” (semantic bleaching) zgramatykalizowanych wyrażeń w stosunku do ich jednostek wyjściowych, por. Lehmann 1982.
9 Jak pokazano wyżej (por. (1)–(6)), inne wyrażenia, takie jak żargonem czy slangiem, nie są redundantne, ponieważ niosą informację o rodzaju kodu bądź jego wartościowaniu przez nadawcę.
10 W wypadku doboru przydawek ze względu na ich funkcję należy raczej mówić o tendencjach niż
regułach, por. np. Walkiewicz 2015: 133–136.
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ludzkim językiem niż mówiąc językiem współczesnym, dzisiejszym, prostym, ludzkim oraz mówiąc językiem sportowym niż mówiąc sportowym językiem. Całkowitą
przewagę w postpozycji mają przydawki uznawane za gatunkujące, w tym wypadku
nazywające rejestr stylistyczny (mówiąc językiem potocznym, kolokwialnym, oficjalnym) bądź odmianę języka zawodowego (mówiąc językiem dyplomatycznym, lekarskim, muzycznym, prawniczym, technicznym itp.). Pozycja taka jest korzystniejsza
z punktu widzenia rozkładu akcentów – centrum semantyczne frazy metatekstowej
znajduje się w pozycji końcowej, a więc (z reguły) rematycznej.
2.2. Jeśli chodzi o semantyczny charakter przydawek, to odnoszą się one do operacji
na komunikacie polegających na wyborze systemu znaków 11 i dotyczą:
a) jego zrozumiałości (ludzkim, normalnym, rzeczowym, zrozumiałym, zwykłym
językiem),
b) oceny estetycznej rejestru (eleganckim, dosadnym, frywolnym językiem),
c) jego charakterystyki chronologicznej (współczesnym, dzisiejszym, dawnym, ówczesnym językiem),
d) stylu (potocznym, kolokwialnym, codziennym językiem),
e) jego użytkowników ze względu na przynależność do grupy zawodowej lub społecznej (językiem komentatorów sportowych, polityków, sztangistów, ekonomistów, kościelnym, partyjnym, młodzieży, gejów),
f) dziedziny, w której jest używany (językiem medycznym, muzycznym, prawniczym, sportowym, technicznym; reklamy, psychologii, statystyki, boksu),
g) osoby, dla której jest charakterystyczny (językiem św. Pawła, Dulskiej, Norwida,
Lecha Wałęsy),
h) tekstu, z którego pochodzi dany fragment wypowiedzi (językiem ustawowym,
mitologicznym, biblijnym; znanej reklamy, protokołów sądowych).
Dorota Piekarczyk pisze o tych wyrażeniach, że odnoszą się one nie do całego
tekstu, ale do jego fragmentu i
służą do zaznaczenia, że pewne fragmenty tekstu zostały napisane przy użyciu wyrażeń np. z innego rejestru języka, innego stylu, odmiany środowiskowej czy zawodowej (Piekarczyk 2013: 113).

Większość kontekstów rzeczywiście mieści się w tej interpretacji – wyrażenie
(jakimś) językiem odsyła wprost do wyboru środków językowych ze względu na
sytuację komunikacyjną (m.in. projektowanego odbiorcę), por. przykłady użyć dla
wyróżnionych powyżej grup (oprócz a):

11 Wyrażenia komentujące modyfikację treści (metatekstowe) nie odnoszą się bowiem do kodu
językowego, por. mówiąc ściśle → *mówiąc ścisłym językiem / *ścisłymi słowami, krótko mówiąc
→ *mówiąc krótkim językiem / *krótkimi słowami, na co zwraca uwagę Piekarczyk (2013: 118).
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(15) Często oskarża się Papieża o to, że ingeruje w sferę polityki, że – mówiąc nieładnym językiem – miesza się do polityki. (dla b)
(16) Odsłaniając fragment nóg, wbrew konwenansom, dama ta zyskała miano najseksowniejszej (mówiąc językiem współczesnym) kobiety swoich czasów. (dla c)
(17) W przypadku gdy klient nie spłaca kredytu, bank – mówiąc językiem potocznym – wchodzi mu na hipotekę. (dla d)
(18) Tym razem premier Donald Tusk – mówiąc językiem młodzieży – solidnie przegiął. (dla e)
(19) Wyrok NSA, mówiąc językiem prawniczym, jest ostateczny i wymagalny. (dla f)
(20) Ale to nie znaczy, że się lampartował, mówiąc językiem pani Dulskiej. (dla g)
(21) Co wydarzyło się w ciągu tygodnia, to znaczy do 27 października, kiedy to Leon
Kozłowski, mówiąc językiem protokołów sądowych, „wydalił się z Buzułuku
i udał w nieznanym kierunku”, możemy się tylko domyślać. (dla h)

Współwystępowanie z metatekstowym mówiąc może też jednak sprawić, że formalny narzędnik zacznie pełnić funkcje metatekstowe (zob. 3), wprowadzać konteksty eksplikacyjne. W takich użyciach odmienność kodu przestaje być przedmiotem uwagi, a staje się nim treść, czasem tożsama z tą zwerbalizowaną wcześniej
(por. (22)–(24)), czasem jednak zawierająca podsumowanie, wyjaśnienie czy nawet
interpretację tego, o czym nadawca informował we wcześniejszych partiach tekstu
(por. (25)–(26)):
(22) Poinformowano go lakonicznie, że projekt „nie będzie procedowany”. Mówiąc
ludzkim językiem, oznacza to, że trafił do kosza.
(23) Jedno z trzech wyróżnień w Gliwicach otrzymał Krystian Duda za kolekcję skamieniałości roślin karbońskich, czyli mówiąc najprostszym językiem, niezwykłe
okazy… węgla.
(24) Postprodukcja, mówiąc normalnym językiem, jest to montaż, udźwiękowienie
wersji oraz przygotowanie wersji emisyjnej.
(25) Pytanie o podatki to zagadnienie polityczne. A Pan Jezus zamiast schować się
w kruchcie, odpowiada na nie; mówiąc innym językiem, miesza się do polityki.
(26) […] Kierowca złożył tylne siedzenie. Taksówkarze pomogli mu wsunąć rower.
Żaden nie wybrzydzał, nie martwił się o tapicerkę. […] „Czy dałoby się to załatwić na Okęciu? – pytałem sam siebie. – Czy któryś z warszawskich taksówkarzy
zabrałby pasażera z rowerem? Czy zabrałby Turka z rowerem?”. Takie było moje
pierwsze zetknięcie z Turcją. […] Turcja pokazała mi oblicze życzliwe, przyjazne
i rozsądne. […] Kiedy pojawia się problem, to trzeba myśleć, jak go rozwiązać.
[…] Mówiąc prostszym językiem: z Turkiem, panie, to idzie sprawę załatwić.
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Podsumowując, można wskazać, że towarzyszące mówiąc frazy formalnie narzędnikowe o kształcie językiem (jakimś)/(czyimś) mają trojaką funkcję w wypowiedzeniach, mianowicie służą do informowania o:
A.	 wyborze kodu/rejestru optymalnego ze względu na intencję komunikacyjną, por.
(11)–(20), (22)–(24);
B. źródle przytaczanych słów, por. (1), (21);
C. tym, że następujące po nich informacje stanowią podsumowanie lub interpretację tego, o czym dotychczas była mowa, por. (25)–(26).
W dwóch pierwszych sytuacjach komentowany jest język wypowiedzi, wyrażenia te są więc metajęzykowe, w ostatniej – jej treść, pełnią więc one funkcję metatekstową.
3. Od metajęzyka do metatekstu – leksykalizacja formalnych narzędników
Wyrażenia pełniące funkcje metatekstowe nierzadko opisuje się w kontekście gramatykalizacji, leksykalizacji czy pragmatykalizacji (zob. np. Traugott 1995; Diewald
2011; Degand, Simon-Vandenbengen 2011). Zauważono, że procesy te tworzą kontinuum i czasem trudno je jednoznacznie rozgraniczyć. Ich współwystępowanie
i wzajemne warunkowanie się można pokazać na przykładzie wyrażeń z formalnym
narzędnikiem słowem/słowy.
Podobnie jak towarzyszące metatekstowemu mówiąc często używane przysłówki
szczerze, inaczej czy krótko (por. Kisiel 2014) również niektóre metatekstowe wyrażenia formalnie narzędnikowe uległy leksykalizacji, jak eksplikacyjne innymi słowy
czy podsumowujące jednym słowem12, por.:
(27) Miała nadzieję, że okaże się on skuteczniejszy od psychoterapeutów, na próżno
próbujących uświadomić pannie Dern przyczynę problemów miłosnych, czyli –
mówiąc innymi słowy – ustatkować dość awanturnicze życie erotyczne aktorki.
(28) Mój przyjaciel, który studiuje filologię klasyczną, byłby zdecydowanie lepszym
lekarzem niż absolwenci ogłupiałych współcześnie Akademii Medycznych. Dlatego, że czyta książki, uczy się łaciny, jest rozmiłowany w prozie Dostojewskiego.
Humanistą jest, jednym słowem mówiąc. Lekarz musi być humanistą.

Są one w tekstach na tyle samodzielne, że często występują bez quasi-imiesłowu,
por.:
(29) Twój widok znakomicie wpływa na moje samopoczucie. Innymi słowy, cieszę się,
że cię widzę.

12 Szczegółowo dystrybucję i znaczenie tych wyrażeń opisują Kisiel 2014 i Stępień 2014a.
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(30) Ale najważniejsze, że to świetna sekretarka. Nigdy jej się nie zdarzyło zapomnieć
o jakimś terminie, załatwia wszystko bez pytania o szczegóły, jednym słowem,
ideał.

Możliwość elidowania mówiąc zależy od frekwencji danego wyrażenia przysłówkowego i jego znaczenia (por. Bybee 2006: 714–715). Wysoka frekwencja zaś wynika
z jego użyteczności w systemie komunikacji (por. Bybee 2003). Wielokrotnie powtarzane, przyjmuje nowe znaczenie i leksykalizuje się (staje się elementem leksykonu),
a nawet, jak jednym słowem, może ulegać dalszej redukcji, por.
(31) Trochę potrwało, nim do stodoły wkroczyli wielmoże. Zrobiło się kolorowo, pojaśniało od zbroi, klejnotów, złotych łańcuchów i klamr, słowem, rzeczy zupełnie
nie pasujących do obskurnego wnętrza.

Można więc powiedzieć, że zleksykalizowały się formy oparte na kształcie słowo,
służące do porządkowania większych całości tekstu (całych akapitów, ciągów myślowych), a nie – jak większość fraz opartych na językiem – do komentowania aktualnego doboru wyrażeń ze względu na odbiorcę lub cel komunikacji. Zleksykalizowane wyrażenia pełnią nową funkcję – są metatekstowe, a nie metajęzykowe, tzn. nie
służą do komentowania wyboru systemu znaków, ale do informowania o tym, że
wprowadzana przez nie informacja stanowi podsumowanie lub interpretację tego,
co zostało powiedziane.

4. Konkluzje
Wydaje się, że również konstrukcje quasi-narzędnikowe we współczesnej polszczyźnie uległy gramatykalizacji i służą po prostu do wyrażania pewnych syntaktycznie (adwerbialia) i semantycznie projektowanych treści. Wbrew dotychczasowym
twierdzeniom (por. 1.3) trudno się zgodzić z tezą, że wartość stylistyczna fraz mówiąc językiem potocznym i mówiąc potocznie jest różna, choćby dlatego, że występują
one w tym samym rejestrze języka (mówionym). Obserwacja innych fraz formalnie
narzędnikowych (np. z segmentami głosem, krokiem, ruchem), również w tekstach
tłumaczonych, także nie potwierdza hipotez o ich stylistycznym nacechowaniu.
W wypadku określeń nazywających rodzaj języka, jak żargon czy slang, ich usunięcie z wypowiedzenia będzie prowadziło do zubożenia warstwy informacyjnej. Straty semantyczne spowoduje również zastąpienie formalnego narzędnika o kształcie
słowami (kogoś)/(czegoś) konstrukcją porównawczą. Dla wyrażeń komentujących
metatekstowe mówiąc nie bez znaczenia są też procesy pragmatykalizacji – niektóre
z nich specjalizują się / zaczynają się specjalizować w funkcji metatekstowej. Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule nie jest zatem jednoznaczna. Mówiąc językiem
potocznym, mówimy potocznie, a mówiąc prostszym językiem, mówimy prościej, ale
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niekoniecznie to samo, zwłaszcza jeżeli za pomocą tego wyrażenia wprowadzamy
naszą interpretację opisywanych stanów rzeczy.
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Do we speak simpler when using a simpler language?
Formally instrumental phrases which characterize speech
Summary
The paper describes the connectivity and the meaning of the formally instrumental phrase językiem
(jakimś)/(czyimś) which co-occurs with the metatextual mówiąc. Depending on the filling of the valence spot, it can fulfill different functions: a) indicating the choice of the best code or register for
the given communicative intent, b) indicating the source of a cited statement, c) informing how to
interpret, according to the speaker, what has been said previously in the text. As is the case with other
formally instrumental phrases counted as adverbials, here too a regular substitution of those forms
with adverbial phrases cannot be observed. The restrictions, however, are probably not of lexical nature (the lack of the appropriate adverbials or adverbial constructions); rather, they result from the
fact, that the meaning of the noun is relevant (the meaning of mówiąc slangiem cyklistów is different
as jak cykliści). Sometimes there can be also observed a semantic emancipation of some formally instrumental forms (innymi słowy, (jednym) słowem).
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‘Dziwność’ a problem oceny
(na przykładzie przymiotnika dziwny)
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1. Do podjęcia rozważań na temat problemu wartościowania w orzekaniu o czymś/
kimś cechy dziwności skłaniają m.in. konteksty w rodzaju tego przytoczonego
poniżej:
(1)

Dziwny z ciebie człowiek. Dla wyjaśnienia, to nie było określenie pejoratywne.

Przykład został znaleziony (podobnie jak pozostałe stanowiące materiał ilustracyjny) w NKJP, a wydaje się interesujący o tyle, że jest w nim powiedziane explicite
to, co zdaje się pobrzmiewać w wielu podobnych. Chodzi oczywiście o drugie zdanie budujące ten kontekst, stanowiące swoiste, asekuracyjne sprostowanie dotyczące
możliwości zinterpretowania stwierdzenia dziwności kogoś/czegoś w kategoriach
oceny negatywnej. Zastanawiające jest to, czy bez fragmentu, który autor przywołanej wypowiedzi nazywa wyjaśnieniem, taka predykacja mogłaby być odebrana jako
coś w rodzaju zarzutu. Czy przypisanie komuś lub czemuś cechy bycia dziwnym rzeczywiście implikuje negatywną ocenę lub też ocenę w ogóle? O tym, że rozpatrywana
predykacja niewątpliwie ku ocenie ciąży, świadczą także inne – co ważne – dość liczne i charakterystyczne dla słowa dziwny konteksty z udziałem tego przymiotnika.
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Wyrażenie dziwny, występujące w różnych układach syntaktycznych1, stanowi najbardziej podstawowy leksykalny wykładnik pojęcia dziwności. Dlatego właśnie ono
znajdzie się w centrum tej analizy, której głównym celem będzie rozstrzygnięcie
dwóch kwestii pozostających w ścisłym związku z pytaniami postawionymi wyżej.
Pierwsza dotyczy tego, czy przypuszczenie, że orzekanie o kimś/czymś dziwności
pociąga za sobą ocenę, jest faktem czy też złudzeniem. Druga rzecz sprowadza się
do ustalenia, czy ewentualna ocena sytuuje się we właściwościach kontekstu, ściślej:
znaczenia lub użycia wyrażeń występujących w sąsiedztwie predykatu dziwny, czy
też chodzić tu będzie jednak o właściwości semantyczne tego właśnie wyrażenia –
wówczas wartościowanie trzeba by uznać za jeden z elementów znaczenia przymiotnika dziwny.
W takie postawienie sprawy wpisane jest założenie o oddzielaniu w opisie właściwości językowych tego, co semantyczne (systemowe), od tego, co pragmatyczne
(pozasystemowe). I choć granica między semantyką a pragmatyką na poziomie ustaleń teoretycznych została wyznaczona dość wyraźnie (por. np. Bogusławski 2008;
Grzegorczykowa 2013), to praktyczne jej rozpoznanie, na konkretnej próbce materiału badawczego, chyba nigdy nie przychodzi łatwo. Niemniej, zgodnie z postulatami metodologicznymi semantyki strukturalnej, przyjmuję, że pomimo różnorodnej,
nieprzewidywalnej i, powiedziałabym nawet, fanaberyjnej natury języka w jego opisie
należy dążyć do odkrycia pewnego porządku, na który składa się m.in. rozpoznanie
rzeczonej granicy. Zatem rozważania na temat problemu wartościowania w funkcjonowaniu przymiotnika dziwny będą dotyczyć sfery znaczenia, które rozumiem wąsko – jako element Saussure’owskiego langue. Nie oznacza to bynajmniej ignorowania w opisie idących w parze z właściwościami semantycznymi, często wręcz mocno
przylegających do nich, cech użycia. Przeciwnie, zgodnie z wytyczonym przed chwilą
porządkiem postępowania badawczego właśnie uwzględnienie w analizie obu rodzajów właściwości może przynieść rozwiązanie postawionych problemów.
2. Zagadnienie wartościowania było w literaturze specjalistycznej opisywane wielokrotnie w wielu jego aspektach: zarówno językowych, jak i etycznych czy filozoficznych. Szczegółowy przegląd różnych stanowisk badawczych, w tym rozumienia
pojęcia wartości/oceny oraz ich typologii, znaleźć można w monografiach Jadwigi
Puzyniny (por. zwłaszcza 1992, także 2013), w sposób kompletny ujmujących złożoną problematykę oceny. W literaturze lingwistycznej spotkać się można z różnymi
ujęciami tego problemu, zdeterminowanymi rodzajem opisywanych zjawisk języ1

Z najbardziej podstawowych trzeba by tu wymienić: 1) pozycję przyrzecznikową, np. dziwny
uśmiech, 2) pozycję orzecznika, np. Dziwny jest ten świat, 3) pozycję predykatu podstawowego
w strukturach typu (to) (jest) dziwne, że_, np. To dziwne, że on do mnie zadzwonił, 4) pozycję
samodzielnego syntaktycznie wypowiedzenia, kontekstowo zależnego, w układach typu __.
(To (jest)) Dziwne, np. Zadzwonił do mnie. Dziwne. Więcej na ten temat zob. Wołk 2017a.
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kowych, wśród których najbardziej podstawowym rozróżnieniem jest oddzielenie
zjawisk systemowych od tekstowych, wyznaczające kolejne, węższe kręgi zagadnień,
takie jak np. interpretacja warstwy treściowej określonych tekstów (aktów mowy,
tekstów literackich, np. utworów poetyckich) czy też pojęć związanych z etyką
(np. Zaron 1985), a w końcu środków językowych – od fonetycznych poprzez słowotwórcze, fleksyjne, składniowe aż po – najbardziej predestynowane do wyrażania ocen – właściwości leksykalne. W tych ostatnich element oceny bywa wyrażany
w różny sposób i na różnych poziomach opisu języka:
1) albo stanowi wyrażoną explicite całość samą w sobie, będąc wyrażeniem nazywającym ocenianie, jak podstawowe, semantycznie proste wyrażenia dobry i zły
(Wierzbicka 1996) lub też wywodzące się z nich, semantycznie bardziej złożone
jednostki, np. pozytywny i negatywny, dodatni i ujemny, pejoratywny (Puzynina
nazywa je „wyrazami prymarnie wartościującymi” (1992: 118) lub „predykatami
wyłącznie oceniającymi” (1986: 123)),
2) albo systemowo realizowany element struktury znaczeniowej słowa, jak
np. w wyrazach szykany, zdrada, donosicielstwo, w których składnik o szkicowo
ujętej przez Puzyninę postaci ‘mówiący sądzi, że to jest złe’ (1992: 119) stanowi
komponent definicyjny słowa (autorka nazywa je „predykatami opisowo-oceniającymi” (Puzynina 1986: 123)),
3) albo też pozasystemowo realizowany element pragmatyczny, będący mniej lub
bardziej ustabilizowaną konotacją, jak np. w słowach bogactwo czy modny/niemodny, które jednym kojarzą się pozytywnie, innym negatywnie (Puzynina 1992:
119–120, 167), ale dominujące wyobrażenie o czymś, idące w kierunku pozytywnego lub negatywnego postrzegania tego (np. ciemności, zimna, błota jako czegoś ocenianego negatywnie), nie jest cechą konieczną znaczenia tych wyrazów.
O ile ustalenie, czy rozpatrywany element oceny sytuuje się wśród przykładów
z wyodrębnionej wyżej kategorii pierwszej, nie jest kłopotliwe, o tyle – jak pisałam
wcześniej (por. zakończenie § 1) – rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z wyrażeniem wartościującym semantycznie (czyli 2)) czy też pragmatycznie (czyli 3)),
przysparza niemałych trudności i wymaga szczegółowej analizy cech leksykalnych
wyrażenia, z uwzględnieniem jego łączliwości i ograniczeń selekcyjnych2. Zgodnie
z celami badań przedstawionymi w części wprowadzającej (§ 1) stanie się to przedmiotem tych dociekań.
Sytuując badany problem w bogatej literaturze specjalistycznej, należy zaznaczyć,
że rozróżnienie pozytywny – negatywny, którym posługuję się w swoich rozważaniach
o przymiotniku dziwny, traktuję jako wyłącznie orientacyjne, przybliżające cechy,
2

Na problematyczność tego rodzaju ustaleń zwraca w swoich pracach uwagę Jadwiga Puzynina
(por. np. 1986), zaś o obecności w strukturze semantycznej wyrażeń składnika oceniającego z centralnym dobry/dobrze lub zły/źle w funkcji definiensa pisze Anna Wierzbicka (por. np. 1969, 1996,
1999).
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o których będę pisać jedynie z grubsza. Widać to wyraźnie, jeśli weźmie się pod uwagę szczegółowe typologie wartości. Uściślając zakres odniesienia tych porządkujących
etykiet (przede wszystkim słowa negatywny), trzeba zaznaczyć, że nie będzie tu chodziło o sferę moralności, odnoszą się one bowiem do wartości wpisywanych przez
badaczy na inne poziomy. W typologii Wernera Zilliga określenia te prawdopodobnie
odpowiadałyby pojemnej kategorii „wartości wiedzy i duchowego poruszenia” (za:
Puzynina 1992: 36), w typologii Puzyniny (ibid.: 39–41, 2013: 112–113) oscylowałyby
najpewniej wokół wartości odczuciowych (z wiodącą w tej kategorii ‘przyjemnością’),
choć niebezzasadne byłoby również łączenie ich z wartościami poznawczymi (z ‘prawdą’ w funkcji centrum pojęciowego), z pewnością jednak już nie z wartościami transcendentnymi (skupionymi wokół wartości najwyższych: dobra i świętości).
Powyższe próby wpisania moich refleksji w porządek przyjęty w pracach z zakresu aksjolingwistyki pełnią funkcję zaledwie orientacyjnego przybliżenia, ustalenia
dotyczące szczegółowych właściwości badanych wyrażeń trudno byłoby zapewne ze
stuprocentową pewnością przyporządkować do którejkolwiek kategorii. Natomiast
próba takiego, powiedzmy, globalnego spojrzenia na rozważany problem służy także m.in. uświadomieniu wielości i różnorodności kwestii wiążących się z opisem
wartościowania; wielości, w której opisie nigdy nie powinno się zgubić ani rozmyć
tego, co wprost dotyczy spraw słowa, a w proponowanym tu ujęciu – spraw znaczenia. W dalszej części tekstu właśnie do nich przechodzę.
3. Analizę wybranego do zbadania problemu zacznę od kontynuacji przykładów
w rodzaju tego otwierającego niniejsze rozważania. Poniżej zamieszczam garść wystąpień tekstowych przymiotnika dziwny potwierdzających to, że dziwność niewątpliwie oscyluje wokół oceny, że wartościowanie w dół wydaje się iść w parze
z ‘dziwnością’:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A pan to jesteś dziwny typ, obserwowałem pana.
Też dziwny jesteś czasem. Najmilszy dzień potrafisz zepsuć.
Leszek, coś ty dzisiaj taki dziwny! Gniewasz się czy co?
Taki dziwny rok. Od początku nienormalny.
Dziwny masz sposób mówienia, jakby ci to ciężko przychodziło albo szkoda
było rozstać się ze słowem. Taki styl, wybacz, stylisko!
Ma dziwny wzrok. Czyżby knuł zdradę?

Jak wspomniałam, są to konteksty stosunkowo liczne i dla rozpatrywanego predykatu charakterystyczne. Nie jest jednak tak, że wyczerpują one typy wystąpień
tekstowych opisywanego przymiotnika. Należałoby je skonfrontować, po pierwsze, z przykładami pod względem wartościowania neutralnymi (por. niżej (8)–(10)),
po drugie, z wypowiedzeniami, w których można dopatrzyć się oceny pozytywnej
(por. (11) i (12)):
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Morski wiatr zmieniał dźwięki w dziwny szept.
Znowu niósł się z lasu ten dziwny dźwięk, który słyszała rano.
Wypiłem pięćdziesiątkę rumuńskiej brandy. Miała dziwny, ziołowy smak.
Człapała przez ten dziwny, odrażający, a przecież cudowny w swej jedyności
świat.
To był świetny człowiek, choć nieco dziwny.

W sposób naturalny wartościowania w górę dokonuje się – jak w przykładach (11)
i (12) – w układach opartych na przeciwstawieniu, zwykle budowanych za pomocą
spójników ale, choć, lecz, mimo że. Pomimo to akceptowalność tego rodzaju konstrukcji pokazuje, że w strukturze semantycznej przymiotnika dziwny nie ma elementu blokującego pozytywną ocenę, ale też zdaje się umacniać przypuszczenie, że
mamy tu do czynienia z predykatem predestynowanym do wyrażania negatywnych
ocen. Jednak kolejne obserwacje osłabiają i tę hipotezę. Wśród kontekstów użycia
analizowanego słowa znajdziemy bowiem i takie, w których dziwny występuje z wyrażeniami oceniającymi pozytywnie w układach koniunkcyjnych, por.:
(13)
(14)

I śnił mi się bardzo dziwny i piękny sen.
Kwiat cenny i dziwny, bo gdy raz wykiełkował i wyrósł, zdolny był potem
przetrwać szorstkie wichry i znieść najcięższe burze przez długie lata.

Wprawdzie można by takie połączenia traktować jako wyraz autorskiej inwencji twórczej – swego rodzaju ingerencje ludyczne, ale byłaby to według mnie kazuistyczna nadinterpretacja, bo nie ma ku temu wyraźnych przesłanek, zwłaszcza
że w gromadzącym autentyczne konteksty użycia wyrażeń NKJP znajdujemy wcale
niemało połączeń w rodzaju tych przytoczonych powyżej, por.: dziwny i pełen czułych tajemnic świat, dziwny i niezwykły wieczór, dziwny i fantastyczny pochód, dziwny i zaczarowany kraj. Dlatego trzeba tu raczej widzieć może niecharakterystyczne,
ale bez wątpienia akceptowalne użycia badanego wyrażenia. Pokazują one, że implikowanie oceny negatywnej nie jest koniecznym elementem znaczenia opisywanej
jednostki, a to, że zauważamy ją bez trudu w przykładach (2)–(7), wynika z właściwości kontekstu: słów, które dziwny określa, lub treści stanowiących uzupełnienie
orzekania o czymś/kimś dziwności, w których jest powiedziane o zdarzeniach lub
stanach rzeczy powszechnie kojarzonych z negatywną oceną (choć – jak wiadomo –
w każdą ocenę wpisana jest subiektywność3). Na to, że przykład (2) gotowi jesteśmy
uznać za taki, w którym przymiotnik dziwny buduje negatywną ocenę, wpływają
3

Zwraca na to w swoich pracach uwagę Puzynina, por.: „Orzekaniu tego, co dobre i złe (co jest wartością, co powinniśmy, co słuszne, ważne czy też obojętne), właściwy jest w zasadzie subiektywizm
nadawcy wypowiedzi, często »zobiektywizowany« w sensie standaryzacji kulturowej ocen i norm
lub wręcz ich instytucjonalizacji” (Puzynina 1992: 109).
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właściwości, zarówno semantyczne, jak i pragmatyczne, wyrażenia typ, dodatkowo
wspierane konstrukcją gramatyczną z użyciem drugiej osoby liczby pojedynczej, dostawionej do słowa pan (pan jesteś), dającą efekt nawet nie tyle kolokwialności, ile
raczej niedostatecznej grzeczności. Natomiast w przykładach (3)–(7) za taką, a nie
inną interpretację predykatu dziwny odpowiedzialne jest uzasadnienie pojawiające się zaraz po przypisaniu komuś/czemuś dziwności. Psucie komuś dnia, gniewanie się na kogoś, nienormalność, mówienie w sposób mało przystępny czy knucie
zdrady kojarzą się zdecydowanie negatywnie. Stąd wrażenie negatywnej oceny jakoby implikowanej przez ‘dziwność’.
Nie bez znaczenia dla niej są też derywaty opisywanego przymiotnika, takie jak:
dziwak, dziwaczka, dziwactwo, dziwoląg czy [ktoś] dziwaczy. Właśnie one pozwalają
wyraźniej dostrzec słuszność dotychczasowych ustaleń, a nawet je umocnić. Rozpatrywanie kwestii przypisania czemuś lub komuś za pomocą słowa dziwny negatywnej oceny pociągało za sobą założenie, że opisywane wyrażenie jest predykatem
oceniającym, że służy do wyrażania oceny w ogóle. Tymczasem postawienie go obok
wyrazów z tej samej kategorii słowotwórczej pokazuje różnicę między nimi. Funkcję
słów ewidentnie służących do wyrażania oceny można potwierdzić następującym
testem sprzecznościowym:
(15)

*Ja tego nie oceniam, ale to było złe/okropne/kiczowate.

Podobny efekt uzyskamy w zdaniach z przywołanymi wyżej derywatami:
(16)
(17)
(18)

*To dziwak, ale ja go nie oceniam. / *Ja go nie oceniam, ale to dziwak.
*To dziwoląg, ale ja go nie oceniam. / *Ja go nie oceniam, ale to dziwoląg.
*To dziwactwo, ale ja tego nie oceniam. / *Ja tego nie oceniam, ale to dziwactwo.

Por. z akceptowalnymi w określonym kontekście zdaniami zawierającymi wyrażenia nieoceniające:
(19)
(20)

To mężczyzna, ale ja go nie oceniam. / Ja go nie oceniam, ale to mężczyzna.
To kwiaciarka, ale ja jej nie oceniam. / Ja jej nie oceniam, ale to kwiaciarka.

Co istotne, kontrast z wypowiedzeniami (15)–(18) tworzyć będą także zdania
z udziałem badanego przymiotnika, por.:
(21)

Ja tego nie oceniam, ale to było dziwne.

Jego akceptowalność pokazuje, że w strukturze znaczenia wyrażenia dziwny nie
ma ani elementu budującego ocenę negatywną, ani budującego ocenę w ogóle. Myśl,
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że jest inaczej, jest złudzeniem. Dobrze widać to w zestawieniu z przymiotnikiem
dziwaczny, który – poddany analogicznemu testowi jak w (21) – daje efekt dewiacji:
(22)

*Ja tego nie oceniam, ale to było dziwaczne.

Poza tym predykat ten nie dopuszcza układu koniunkcyjnego z wyrażeniem oceniającym pozytywnie, wśród tego rodzaju kolokacji znajdują się tylko takie, w których dziwaczny występuje z określeniem implikującym negatywną ocenę, por. dziwaczny i nieudany / wynaturzony / niemiły / niezrozumiały / nieprzyjemny / groźny
/ przykry / pretensjonalny.
Jeśli zaś w sposób podobny jak wcześniej przeanalizujemy pod względem rozpatrywanej właściwości przymiotniki takie jak nietypowy, specyficzny czy osobliwy
(choć one z pewnością nie wyczerpują listy bliskoznaczników badanej jednostki,
por. Wołk 2017b), to akceptowalne będą zarówno zdania (23)–(25):
(23)
(24)
(25)

Przedstawił rozwiązanie nietypowe, ale dobre.
Zapach tych perfum jest specyficzny, ale ładny.
Miała uśmiech osobliwy, ale piękny.,

jak i układy w rodzaju: nietypowy i sensowny, nietypowy i nowatorski, Ten film jest
nietypowy i właśnie dlatego go lubię; specyficzny i bezcenny wkład w tworzenie codziennej kultury, specyficzny i niepowtarzalny klimat, specyficzny i interesujący moment; osobliwy i święty człowiek, osobliwy i niepozbawiony uroku klimat miasteczek,
osobliwy i głęboko przemawiający do wyobraźni artystycznej.
Ich dopuszczalność nie może przesądzać o niczym, bo do kolizji sensów nie dojdzie dopóty, dopóki nie postawi się obok siebie wyrażeń przeciwstawiających się nie
ze względu na dokonywaną ocenę na linii: dobry – zły, lecz z punktu widzenia posiadania vs nieposiadania tej samej cechy, a więc predykatów porównywalnych, np.
*sensowny i niedorzeczny pomysł, *szybkie i powolne ruchy, *oryginalny i sfałszowany
dokument.
Jednak rezultat, jaki uzyskujemy w wyniku dostawienia do przymiotnika dziwaczny (podobnie jak wyżej, w układzie koniunkcyjnym) określeń wyrażających
bezdyskusyjnie pozytywną ocenę, pozwala na przypuszczenie, że dziwaczność pociąga za sobą wartościowanie w dół. Por. np. ?dziwaczny i piękny strój, ?dziwaczny
i bardzo słuszny zamiar, ?dziwaczny i godny polecenia tryb życia, ?dziwaczny i pełen
wdzięku chód. Wprawdzie trudno uznać rozpatrywane połączenia za ewidentnie
niedobre, ale z pewnością są one w jakiś sposób niekompatybilne.
Dużo mniej kontrowersyjne są układy przeciwstawne z udziałem zestawianych wyrażeń, np.: dziwaczny, ale piękny strój, dziwaczny, ale bardzo słuszny zamiar, dziwaczny, ale godny polecenia tryb życia, dziwaczny, ale pełen wdzięku chód,
choć i one – pozbawione uzasadniającego kontekstu (np. wkomponowującego je

98

Mariola Wołk

w literacko kreatywną narrację) – nie wydają się w pełni akceptowalne. Na pewno
też stanowią kontrast dla przywołanych wyżej przykładów z przymiotnikami nietypowy, specyficzny i osobliwy, które trzeba uznać za semantycznie neutralne pod
względem przekazywanej oceny (por. z (22) akceptowalne: Ja tego nie oceniam, ale to
było specyficzne/osobliwe/nietypowe), co nie pozostaje w konflikcie z tym, że bywają
używane – podobnie jak dziwny – w funkcji swoistych eufemizmów. Na przykład
o kimś, o kim nie chcemy powiedzieć czegoś wyraźnie niedobrego, możemy powiedzieć, że jest specyficzny lub dziwny, dając tym samym komuś o nim do myślenia,
ale jednocześnie eliminując możliwość potraktowania naszej wypowiedzi jako oceniającej negatywnie.
Wydaje się, że istota funkcjonowania tych przymiotników sprowadza się właśnie do p ow s t r z y ma n i a się pr z e d je d noz nacz n ą o c en ą. Przypisując komuś
lub czemuś (nawiązując do przykładu (1), np. człowiekowi) własność dziwności, nie
mówi się ani tego, że jest – pod jakimś względem – dobry, ani tego, że jest zły, dajemy raczej do zrozumienia, że można by takiej oceny dokonać, ale – wybierając to
słowo spośród innych – powstrzymujemy się od tego. Cecha ta idzie w parze z właściwościami znaczenia przymiotnika dziwny, po który sięgamy wtedy, kiedy nie do
końca potrafimy określić istotę tego, o czym tę własność orzekamy, kiedy nie potrafimy powiedzieć, jakie dokładnie jest to, o czym mówimy, prościej rzecz ujmując:
z a ma ło o t y m w iemy lub też n ie w iemy o t y m cz e go ś , c o p oz wol i łoby
p ow ie d z ie ć o t y m w ię c ej, np. właśnie wyrazić jednoznaczną ocenę4. Z tego powodu nie możemy tego ocenić: ani in plus, ani in minus.
4. Zgodnie z powyższymi ustaleniami i przyjętymi założeniami opisu przymiotnik
dziwny nie tylko nie implikuje negatywnej oceny, ale nie implikuje oceny w ogóle –
nie jest predykatem oceniającym w rozumieniu przyjętym w pkt 2) § 2. To samo dotyczy pozostałych wyrażeń bliskich semantycznie słowu dziwny, z wyjątkiem przymiotnika dziwaczny. Zatem to, co skłania, by myśleć inaczej, wynika z właściwości
pragmatycznych wyrażeń, a więc jest możliwe na warunkach podanych w pkt 3) § 2.
Można by zatem takie nasuwające się intuicyjnie przeświadczenie uznać za rezultat
wyobrażenia ugruntowanego na podstawie obserwacji częstych wystąpień tekstowych, w które uwikłane są treści i stylistyczna aura wyrażeń stanowiących otoczenie
leksykalne badanego przymiotnika, wywołujących określone skojarzenia i mentalne przyzwyczajenia.

4

Szczegółową jego analizę przedstawiłam w: Wołk 2017b, por. zwł. s. 160–162.
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‘Strangeness’ and the problem of evaluation (on the basis of the adjective dziwny)
Summary
The main aim of this article is to provide answers to two questions: is the adjective dziwny used to
form a negative evaluation; and is it used to provide evaluation at all? The second question entails
the necessity to determine if the possible evaluation on the good–bad scale constitutes a part of the
semantic structure of the word dziwny, or whether it is one of the pragmatic properties of the linguistic unit in question. The analytical part of the article is preceded by a short theoretical introduction
which refers the reader to the most important conclusions (mainly by Jadwiga Puzynina) within the
field of axiological linguistic evaluation (axio-linguistics). The analysis of the adjective dziwny presented here also takes into account its derivatives, such as dziwak ‘weirdo’, dziwoląg ‘freak’, [ktoś] dziwaczy ‘someone does or says weird things’, and its semantically close predicates: dziwaczny ‘bizzare’,
specyficzny ‘idiosyncratic’, osobliwy ‘peculiar’ and nietypowy ‘untypical’.
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Polszczyzna zaistniała w leksykografii przekładowej jako język wyjściowy dopiero w 1596 r. (do tego czasu pełniła wyłącznie funkcję języka docelowego). Debiut
ten zawdzięcza Mikołajowi Volckmarowi, który ułożył Dictionarium trilingue tripartitum ad discendam linguam Latinam, Polonicam et Germanicam accommodatum (Gdańsk 1596), zawierający Pars Polonicolatina. W oparciu o słownik Niemca
w kilka lat później Polak, Łukasz Brzezwicki, opracował dwa leksykony polsko-łacińskie: Synonyma latina ex variis authoribus collata Polonice et Latine (Kraków
1602, wyd. nast.: 1639, 1645) oraz Puerilia ex variis onomasticis excerpta et in usum
iuventutis Polonae publicata (Kraków 1625, wyd. nast.: 1632, 1639, 1646). Słowniki
Brzezwickiego połączone są systemem odsyłaczy, przy czym relacja między nimi nie
polega na tym, że jeden słownik kończy się na określonej literze, a drugi kontynuuje
materiał od tego miejsca, ale na wzajemnym uzupełnianiu i przenikaniu siatek haseł. Dopiero zsumowanie haseł obecnych w Synonimach i Pueriliach wypełnia listę
obecną u Volckmara. Co ciekawe, żadnemu z tych leksykografów i ich dziełom nie
poświęcono jeszcze należnej uwagi w badaniach językowych. Na temat Volckmara
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najcenniejsze wiadomości można znaleźć w opracowaniach Elżbiety Kędelskiej
(1995) i Reginy Pawłowskiej (1979). Natomiast o Brzezwickim pojawiło się kilka
informacji przy okazji opisu zagadnień z historii leksykografii (Puzynina 1961: 5,
62–63, 213, 219; Gruszczyński 2000: 83–85; Jankowiak, Kędelska 2012: 45–46). Próbę
wydobycia działalności leksykograficznej Brzezwickiego z cienia stanowi nasz artykuł (Lenartowicz-Zagrodna 2017b).
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania i oceny świadomości językowej oraz leksykograficznej Brzezwickiego, słownikarza do tej pory niezbadanego, choć istotnego ze względu na wczesny czas jego działalności. O świadomości
tej wnioskować można, naszym zdaniem, na podstawie przesłanek eksplicytnych
(obecnych m.in. w komentarzach metajęzykowych, kwalifikatorach, uwagach na temat zastosowania danego wyrazu) oraz implicytnych (ujawniających się w samym
kształcie słownika, doborze haseł i ich form, decyzjach o układzie znaczeń, w definicjach). Wyczucie i znajomość języka (warsztat językowy) stanowią bowiem istotne
czynniki wpływające na kształt słowników. Ponieważ jednak w Synonimach i Pueriliach aparat leksykograficzny z całą jego makro- i mikrostrukturą ma rudymentarną
postać (zasób narzędzi metajęzykowych jest ubogi), do badania wyczucia językowego Brzezwickiego konieczna będzie analiza implicytnej warstwy słownika (czyli
tego, co autor o języku wiedział, ale czego nie wyraził wprost).
Z licznych problemów językowych, wyłaniających się już w trakcie pobieżnej lektury prac Brzezwickiego, oglądowi postanowiono poddać ten, który wydał się dość
charakterystycznym wyróżnikiem stylu autora – mianowicie nadawanie niektórym
hasłom (i podhasłom) formy szeregów wyrazowych. Nietypowość tego rozwiązania leksykograficznego rodzi pytania: jakiego rodzaju pary wyrazowe wprowadza
autor?, czemu służy tworzenie par?, w jakim stopniu ich obecność podyktowana jest
zależnością od Volckmara?, w jakiej relacji do stanu ówczesnej polszczyzny te pary
pozostają?
Z obu słowników1 wyekscerpowano takich haseł, nazwijmy je wstępnie, sparowanych blisko 400 (po około 200 z każdego dzieła). Leksemy te były łączone niemal
bezwyjątkowo za pomocą spójników abo bądź i/et (zapisywanego jako &), wyjątkowo przez vel oraz znak graficzny /. Zgromadzony materiał można podzielić na trzy
grupy:
1) około 270 przykładów (68% analizowanego materiału) stanowią szeregi składające się z wyrazów o wspólnym temacie, ale różnych pod względem:
a) fonetyki (np. cieść i teść, mier i mir, okryślam i określam, smętny i smutny, swoboda i świeboda, trafny i trefny, okrzeźwieję i otrzeźwieję, krztań i krtań, hnet i wnet,
kloba i kluba, odmiatam i odmietam);

1

Ponieważ Synonimy i Puerilia stanowią dwa wzajemnie uzupełniające się dzieła, będą analizowane łącznie, a przy przykładach nie będzie podawana informacja, z którego słownika pochodzą.
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b) budowy słowotwórczej – zarówno sufiksów, jak i prefiksów (np. bespiecznie
i prześpiecznie, uraza i urażenie, warza i warzenie, łowiec i łowny, odmykam i pomykam, niezwykły i niezwyczajny, powaga i poważność, pamiętny i pamiętliwy,
pożytek i użytek, klnę vel zaklinam);
c) właściwości fleksyjnych czasownika; znaczna grupa przykładów dotyczy aspektu
(np. pojrzę i pozieram, pcham i pchnę, uzdam abo ouzdam, objadę i objeżdżam,
moczę i maczam, omdleję i omdlewam, otrzeźwieję i otrzeźwiam, potknę się i potykam się, sadzę i sadzam, winny i winien, wstaję i wstawam);
2) około 90 przykładów (23% analizowanego materiału) stanowią szeregi rejestrujące leksemy o różnych tematach (np. chłop i mąż, dzieję i nazywam, grabię i zabieram, muł i błoto, niewczas i nierychło, obiad i ofiara, oszkaradzam i oszpecam,
plugawię i szpecę, postoję i oczekiwam, potomny i przystojny, przyczynek i przydatek, rzekę i mowię, skazanie i zepsowanie, zarzutny i podły);
3) około 35 przykładów (9% analizowanego materiału) liczą szeregi, w których przynajmniej jeden z elementów jest związkiem wyrazowym, bez względu na to, czy
związek powtarza temat pierwszego elementu szeregu (np. członek w źdźble abo
w trzcinie członki, ciotka po ojcu abo siostra ojcowa, ciotczonkowie abo ciotczoni
bracia), czy też nie (np. nadymam się i pyszno chodzę, baba abo matczyna matka,
bitwa i polne porwanie, conwalia abo polna lilia, cudzę abo czeszę proch grzebłem,
czobek abo kurek u beczki, drążek abo tyka winna, droszki abo kule co na nich
chodzą, zięcie abo początki febry abo inszej choroby, dziura ktorą dym wychodzi
abo komin).
Porównanie wyekscerpowanych haseł szeregowych Brzezwickiego z odpowiednimi miejscami leksykonu Volckmara prowadzi do wniosku, że obecność w pracy
Polaka par jednotematowych (zatem należących do grupy pierwszej) to efekt mechanicznego przepisania ich od poprzednika. Należy jednak zaznaczyć, że Brzezwicki
mógł przejąć wyłącznie te szeregi, w których różnice między sparowanymi leksemami nie obejmowały nagłosu. Przyczyna tego ograniczenia tkwiła w założeniach
słownikowych Volckmara, który nigdy nie parował derywatów prefiksalnych2. Zatem obecne u Brzezwickiego szeregi typu: krążę i krążam, obmowa i obmowka, odnoszę i odnaszam, odstaję i odstawam, ostatni i ostateczny, ostrze i ostrość etc. zostały
prawdopodobnie przepisane od Volckmara, natomiast pary typu: bespiecznie i prześpiecznie, nażę i obnażam, odmykam i pomykam, wywodny i dowodny, zapieram
i prę etc. pochodzą bezpośrednio od Brzezwickiego, gdyż nie notował ich Volckmar.
Biorąc pod uwagę poziom sztuki leksykograficznej Brzezwickiego i brak sztywnych zasad konstruowania słowników, należy widzieć w tym celowy zabieg autora.
Notowanie leksemów o różnych właściwościach fonetycznych (1a) oraz budowie słowotwórczej (1b) mogło być możliwe wyłącznie dlatego, że takie oboczności funkcjonowały w ówczesnej polszczyźnie, co poświadcza lektura SPXVI (np. kloba 56 /
2

Na temat układu haseł w słowniku Volckmara zob. Lenartowicz-Zagrodna 2017a: 83–98, w druku.
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kluba 23, krtań 5 / krztań 6, chrzbiet 3 / grzbiet 245, poł 1004 / puł 322, bespiecznie 673 /
prześpiecznie 87, harcownik 17 / harcerz 4, dufanie 83 / dufność 32) (zob. też Szczaus
2000: 22–33). Leksykograf nie tworzył neologizmów, lecz spisywał dwie formy zastane, nie mogąc zdecydować się na wyrugowanie którejś z nich. Wahań tych nie należy
jednak wiązać z nieporadnością językową Brzezwickigo, ale raczej z jego chęcią zarejestrowania pełniejszego stanu języka.
Inną rolę, jak się wydaje, odgrywają szeregi rejestrujące różne formy czasownika
(1c). Zwraca bowiem uwagę, że odnotowane pary (reprezentujące odmienne czasy,
aspekty czy oboczne formy) często składają się z leksemów o odmiennych tematach (np. klaskam i klaszczę, zajdę i zachodzę, wstaję i wstawam, odmładzam i odmłodnieję). Prawdopodobne jest zatem, że Brzezwicki chciał uchwycić tę właściwość
polskich czasowników i dzięki temu wskazać ścieżkę ich koniugowania. Wzorem
byłyby w tym wypadku słowniki z łaciną jako językiem wyjściowym, gdzie wszakże
notuje się kilka form podstawowych danego czasownika w celu identyfikacji jego
paradygmatu odmiany (np. w Lexiconie Latino Polonicum Jana Mączyńskiego (1564)
odnajdujemy zapisy: intimo, as, are; participio, as, are; pasco, pascis, pavi, pastum,
pascere; paveo, paves, pavi, pavere; rudio, rudis, rudivi & ruduii, rudire). Synonimy
oraz Puerilia miałyby więc przy tym założeniu charakter dydaktyczny, oprócz łaciny
można było nauczyć się z nich polszczyzny.
W pełni samodzielny konstrukt Brzezwickiego stanowią natomiast szeregi należące do grupy drugiej oraz trzeciej. Rodzą się zatem pytania, dlaczego autor, choć
na ogół wiernie podążał za rozwiązaniami Volckmara, zdecydował się dodatkowo
na wprowadzenie obok wyjściowego leksemu hasłowego jego wariantu i dlaczego
umieszczał wspomniane szeregi w takiej, a nie innej kolejności.
Odpowiedzi na te pytania starano się uzyskać, przeprowadzając kilkuaspektową
analizę. Po pierwsze, zbadano, czy drugie elementy szeregów zaliczonych do grupy
o różnych tematach występują jako samodzielne hasła – okazało się, że były one
notowane w słowniku nieregularnie, ponieważ na 90 przykładów około 60% zostało
powtórzonych, około 40% nie. Należy tu dodać, że jeśli już drugi element szeregu został wprowadzony jako odrębne hasło, to niemal bezwyjątkowo funkcjonował
samodzielnie, bez towarzyszącej pary3 – znaczy to, że Brzezwicki nie zmieniał kolejności szeregów, zatem np. umieścił szereg odrażam i odganiam, ale nie wprowadził szeregu odganiam i odrażam, a jedynie hasło odganiam. Po drugie, w oparciu
o dane ze SPXVI zweryfikowano frekwencję występowania sparowanych leksemów
w ówczesnej polszczyźnie – niekiedy częstszym użyciem charakteryzował się drugi element szeregu, czasem pierwszy, innym razem oba miały zbliżoną frekwencję (np. barłog 32 / mierzwa 6, barwierz 116 / cyrulik 8, bębenek 7 / łagiewka 1, ale
barwinek 7 / rojownik 32, grace 7 / grabie 14, nogieć 35 / niecnota 396 lub dupa 32 /
3

Jako wyjątek można przytoczyć szeregi zdublowane kurek abo czop u beczki oraz czobek abo kurek
u beczki.
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pośladek 31). Po trzecie, stwierdzono, że nie ma reguły w kwestii jakości parowanych
leksemów – odnaleźć można przykłady na łączenie leksemów: aktualnego/nowego
z dawnym/archaizmem (np. brłok i świdrooki, dzieję i nazywam, nogieć i niecnota,
bez wątpienia i bez pochyby), rodzimego z obcym (zwykle polskiego z niemieckim,
czasem z łacińskim, np. graca i grabie, halaburdy i ledaco, berło i sceptrum, spiża
i miedź, hamer i ruda, dręsler/tokarz, complexia abo płeć), różniących się wartością
stylistyczną4 (np. gruchawka i synogarlica, pokrzywię i bękart) lub po prostu dwu
leksemów o tym samym statusie stylistycznym (np. kokogdaczę i kokorykam, baczny
i rostropny)5. Wybrane ścieżki analizy nie wyjaśniły więc, czym kierował się Brzezwicki, nadając szeregom określoną kolejność i formę.
Wydaje się, że w ogólnym ujęciu każdemu drugiemu elementowi pary można
przypisać funkcję definiującą, którą pełni albo jako synonim elementu pierwszego
(w przypadku przykładów z grupy drugiej), albo jako jego kilkuwyrazowe wyjaśnienie (w przypadku grupy trzeciej). Zgodnie ze współczesną terminologią byłyby to
zatem zwykle definicje synonimiczne (np. błahy i nikczemny, dręsler/tokarz, complexia abo płeć, ciągwa i pluskwa, muł i błoto, pokrzywię i bękart) oraz realnoznaczeniowe (np. cejkas abo dom, gdzie wojenny rynsztunek chowają, podgarłek abo przodek
szyje, droszki abo kule co na nich chodzą, blizna abo znak rany, baby i gwiazdy na
niebie, compas abo słoneczny zegarek, cometa abo miotła na niebie, hak abo orzech
u kusze). Dowodem na nadanie wariantom wielowyrazowym (z grupy trzeciej) specyficznej, definiującej funkcji może być sposób ich połączenia z pierwszymi elementami szeregu – w większości przypadków za pomocą spójnika abo, który nigdy
nie obsługiwał szeregów grupy pierwszej, a sporadycznie pojawiał się w szeregach
zakwalifikowanych do grupy drugiej. Przyjęcie takiego założenia pociąga za sobą
konieczność przyznania Brzezwickiemu pierwszeństwa we wprowadzaniu definicji
na gruncie słowników polsko-łacińskich6, mimo że zjawisko to ma u niego jeszcze
charakter przygodny i szczątkowy (z obu słowników wypisano łącznie niespełna
130 przykładów – suma grupy drugiej i trzeciej).
Ponadto za pomocą szeregów Brzezwicki „cieniuje” semantykę haseł, co jest
szczególnie widoczne w przypadkach, gdy dany leksem był wieloznaczny lub gdy
był homonimem7. Stąd obok szeregu czerw abo niepożyteczna pszczoła widnieje
czerw abo rdza, podobnie obok czynię abo robię mamy czynię z kim abo się potykam,
członki u palców abo kikcie oraz członek w źdźble abo w trzcinie członki, baba abo
matczyna matka oraz baby i gwiazdy na niebie, każę ‘mando’ oraz każę i psuję etc.
4
5
6
7

Warto zaznaczyć, że możliwość oceny stylistycznej dawnej leksyki jest we współczesnych badaniach językoznawczych podawana w wątpliwość (zob. Woźniak, w druku).
Informacje uzyskane ze SStp, SPXVI, SL.
Wcześniej definicje pojawiły się w łacińsko-polskim leksykonie Mączyńskiego (Krycińska 1970:
449–458; Lewandowski 1996: 104–106).
Notujemy też inne sposoby rozróżniania homonimów, np. zamek ‘castellum’ oraz zamek u drzwi
‘sera’.
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W świetle przytoczonych przykładów Brzezwicki jawi się jako pierwszy leksykograf,
który rejestrował różne odcienie znaczeniowe polskich leksemów oraz pary homonimiczne. Świadczy to o jego świadomości językowej z jednej strony oraz o świadomości słownikarskiej z drugiej.
Ciekawe jest również, że niektóre pary wyrazowe należą do stałego repertuaru
szeregów występujących w tekstach dawnych, zwłaszcza XVI-wiecznych8. Oto garść
przykładów (przykłady w nawiasach pochodzą ze SPXVI):
– barwierz i cyrulik (Samiż Apoſtołowie / iáko ś. Márek nápiſał / chore oleiem
pomázowáli: ktorzy cyrulikámi / y bálwierzámi nie byli LatHar 648);
– barwinek i rojownik (Sedum, Herba, alias Semperviva et vulgo barba Iovis dicitur
Royownik álbo Bárwinek Mącz 381a);
– cycki i piersi (ále tu tylko záś będźie o ſámych pierśiach ſámicznych / to ieſt ſutkoch /
álbo cyckoch SienLek 86);
– dęga abo pręga (Siny czarny yáko błoto od plag álbo dąg Mącz 196a, 484b; Calep
1120b; ponadto Ecclesiastes Hieronima Spiczyńskiego z 1522 roku);
– chleb biały i zemła (Z miáłki mąki pſzeniczney vcziniony / zemłá / biały chléb
Mącz 393d, 275d; SienLek 43v, 50, 64v, 67v, 86v (9); RejZwierc 111; ponadto Ecclesiastes);
– czczy i prożny (Mieſcze prozne, czczę Calep 995b; Obinanis – Czczij, prozni Calep
713b; Pierwſzych dwu thyśięcy wiek miał być czczy y prozny LeovPrzep Hv; Inanis,
Prożny / czczy / dármy Mącz 167b; Ventosus, Wietrzny Metapho. Puſty / próżny /
czczy Mącz 483d);
– grod i zamek (Arx. Schlos. Grod. Zamek Mymer1 5v, 12; BielŻyw 144);
– gowno / gnoj (Retrimentum, Párá z człowieczego gnoyu y tákieſz wody / Pługáwſtwo
/ Gówno / Szcziny / etc. Mącz 354c);
– pokrzywię abo bękart (Pokrzywnicy / ábo bękárći KlonWor 61 marg).

Jednocześnie można tę cechę słowników Brzezwickiego potraktować jako dowód
na to, że synonimiczne szeregi wyrazowe stanowiły cechę ówczesnej polszczyzny
w ogóle, nie zaś, jak zwykło się przyjmować w badaniach, wyłącznie manierę translatorską, wynikającą z poszukiwania właściwego sposobu tłumaczenia leksemów
obcych, niemających dokładnych odpowiedników w polszczyźnie9. W słowniku
polsko-łacińskim mamy wszakże sytuację odwrotną – polszczyzna, jako język wyj8
9

Na temat szeregów synonimicznych w dawnej polszczyźnie zob. m.in. Karwatowska 1992: 139–
–144; Bieńkowska 1994: 7–15; Umińska-Tytoń 2001: 225–230; Kleszczowa 2002: 279–287; Zarębski
2015a: 281–296, 2015b: 231–245.
Zwracał na to uwagę m.in. Rafał Zarębski (2015b).
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ściowy, nie musi być dostosowywana do języka obcego, lecz przeciwnie, język obcy
dostosowuje się niejako do niej. Z tego powodu obecności szeregów nie należy łączyć
z koniecznością wynikłą z niskiej wartości semantycznej polszczyzny, lecz ze zwyczajem językowym ówczesnych jej użytkowników.
Wypada też zaznaczyć, że podczas wybiórczego oglądu materiału w SPXVI wielokrotnie zdarzało się zaobserwować, że szeregi obecne u Brzezwickiego pokrywały
się z tymi, które odnotowano w słowniku Mączyńskiego. Rodzi to przypuszczenie,
że Brzezwicki mógł korzystać z pracy tego autora; przed wydaniem pewnego sądu
rzecz wymaga jednak dokładniejszego zbadania.
***
Słowniki Brzezwickiego są cennym, a niezbadanym i nieekscerpowanym źródłem
wiedzy o stanie polszczyzny przełomu XVI i XVII w. i zachodzących w niej procesach (w tym o kształtowaniu funkcji niektórych elementów słowotwórczych oraz
o życiu wyrazów). W perspektywie diachronicznej pokazują to również szeregi odwrócone względem Volckmara (np. V. krtań i krztań / B. krztań i krtań, V. nasz
i naszyniec / B. naszyniec i nasz, V. określam i okryślam / B. okryślam i określam).
Zaistnienie nietypowych (zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy) haseł szeregowych
możliwe było w słownikach, które powstawały w dobie kształtującej się dopiero polskiej leksykografii. Brzezwicki był drugim leksykografem (a pierwszym Polakiem),
który nadał językowi polskiemu status wyjściowego. Przyjęte przez niego rozwiązania, choć niekonsekwentne, a nawet chaotyczne, mogą zatem świadczyć o tym, że
przecierał leksykograficzne szlaki i szukał rozstrzygnięć odpowiadających specyfice
polszczyzny.
Prace obu twórców, Volckmara i Brzezwickiego, zostały negatywnie ocenione
przez kolejnego leksykografa – Knapiusza10. Jednym z powodów niskiej oceny były
hasła czasownikowe, notowane, zdaniem Knapskiego, w formie albo niewłaściwej
pod względem czasu (futurum zamiast praesentis), albo wcale nieistniejącej. Jako
przykłady takich błędnych formacji wymienił m.in.: donaglam (zamiast przynaglam), dojrzywam (miast doglądać), nacechuję (miast cechuję), nagotuję, naspiżuję
(zamiast gotuję, spiżuję), osypiam (zamiast osypkę daję abo osypuję mąką bądź długo
sypiam), odwarczam (zamiast odwarkam), odtążam (zamiast przestaję tążyć) etc.11
Swoje wyliczenie Knapiusz skwitował pytaniem: „Jakiż doprawdy Polak tak mówi?”.
10 Należy przy tym zaznaczyć, że uwagi Knapiusza odnoszą się wyłącznie do jednego słownika Brzezwickiego, mianowicie do Synonimów. W chwili gdy Knapiusz publikował swój sąd (zatem w roku
1621) w formie przedmowy do swojego słownika, Puerilia jeszcze nie istniały (wydano je w 1625 r.).
11 Wymieniony zestaw przykładów znajduje się we fragmencie przedmowy poświęconym Volckmarowi, ale odnieść go należy również do Brzezwickiego.
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Ostrze jego krytyki wymierzone było zwłaszcza w Brzezwickiego, że ów, jako Polak,
nie potrafił wyeliminować błędów poprzednika – Niemca i przepisał je, przez co
przyczynił się do psucia polszczyzny 12.
Warto jednak odnotować, że część cytowanych przez Knapiusza form została
poświadczona przykładami z innych ówczesnych źródeł, np. SPXVI notuje hasło
donaglać 11 razy (głównie u Mączyńskiego, również w Biblii Radziwiłłowskiej), obelżyć 2 razy (u Reja i Górnickiego), odtążyć 1 raz (u Crescentiusa), dojrzywać 1 raz
(u Mączyńskiego). Być może zatem Brzezwicki nie rejestrował formacji błędnych –
jak zarzucał mu Knapski – ale takie, które funkcjonowały w polszczyźnie i mieściły
się w granicach ówczesnej normy poprawnościowej13. Autor był otwarty na procesy
zachodzące w polszczyźnie przełomu wieków (na co wskazuje m.in. notowanie formacji obocznych słowotwórczo i fonetycznie), wykazał się znajomością bogactwa
zasobu leksykalnego (co pokazują szeregi synonimów) i powszechnie funkcjonujących, stałych par wyrazowych (jego szeregi pokrywają się bowiem z szeregami notowanymi w SPXVI). Miał też świadomość zmian zachodzących w budowie tematu
podczas odmiany części mowy (tym należy tłumaczyć notowanie par czasownikowych). Ponadto zauważał homonimy oraz leksemy wieloznaczne i dostrzegał potrzebę nakreślania granic ich odcieni semantycznych (stąd elementy o charakterze
definiującym). Wprowadzał zatem szeregi, które – choć niejednoznaczne w swej
funkcji – ułatwiały użytkownikowi z jednej strony odnalezienie właściwego hasła,
z drugiej zaś sprawne posługiwanie się polszczyzną.
W świetle tych spostrzeżeń ocena świadomości językowej Brzezwickiego powinna wypaść pozytywnie, podobnie zresztą, jak ocena jego świadomości leksykograficznej. Trzeba mieć przy tym na uwadze stan rodzącej się dopiero polskiej leksykografii przełomu XVI i XVII w. Uchybienia warsztatowe czy językowe pierwszych
słownikarzy należy niekiedy złożyć na karb braku leksykograficznego doświadczenia. Brzezwicki popełniał błędy, ale też czerpał pewne rozwiązania od poprzedników (Volckmara i prawdopodobnie Mączyńskiego), ulepszał je o własne propozycje
(np. „cieniowanie” znaczeń, definiowanie leksemów), które potem mogli rozwijać
i modyfikować jego następcy.

12 „Ów jeszcze mniejszej godzien jest łaskawości, bowiem skomplikował swego poprzednika, który
władał obcym językiem; ten zaś, uważający się za Polaka, zachował wszystkie przeniesione z języka niemieckiego do polszczyzny błazeństwa (nie wspomnę już o łacinie) tak pobożnie nienaruszone, jakby poprzysiągł mu wierność w słowach. I wszystkie te niewłaściwe polskie słowa Volck
mara, które już wyżej zilustrowałem przykładami, znajdziesz również u niego […]” (Knapiusz
1621: 1–2); tłum. A.L.-Z.
13 Na temat rozumienia XVI-wiecznej normy językowej zob. Książek-Bryłowa 1987.
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On the method of constructing entries in old translation dictionaries
(using the example of the works of Łukasz Brzezwicki)
Summary
The birth of Polish-Latin lexicography has usually been associated with Cnapius, the author of
Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae (1621), while the two
lexicographers who worked before him tend to be forgotten. In 1596 Nicholas Volckmar published
Dictionarium trilingue tripartitum ad discendam linguam Latinam, Polonicam et Germanicam accommodatum, and a few years later, on the basis of Volckmar’s work, Łukasz Brzezwicki composed
two dictionaries: Synonyma latina ex variis authoribus collata Polonice et Latine (Cracow 1602) and
Puerilia ex variis onomasticis excerpta et in usum iuventutis Polonae publicata (Cracow 1625). Although the list of words in the dictionaries of these two authors is nearly identical, Brzezwicki introduced several changes to his lexicographic method. One of the innovative features of Synonym… and
Puerilia… is the construction of entries in the form of series of synonyms. The goal of the present
paper is to analyse these series and to answer the questions: What kinds of pairs of words does Brzezwicki introduce? What role do they play? In what relation are those pairs to the state of contemporary
Polish? This is the basis on which this paper will attempt to evaluate the level of lexicographic and
linguistic awareness of Łukasz Brzezwicki.
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O potrzebie zastosowania terminu wernakularyzacja
w polskich badaniach historycznojęzykowych1
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Proces wernakularyzacji rozumiany jest jako wkraczanie języka narodowego do –
spisywanych wcześniej wyłącznie po łacinie – tekstów, co prowadzi do powstawania
tekstów pisanych w języku narodowym: „In a period of vernacularisation […] the
universal language of Latin was increasingly replaced by an often bewildering variety of vernaculars” (Lantschner, Skoda 2012: 28). Należy zastrzec, że nie jest to prosty
proces „od łaciny do języka narodowego”. Trzeba pamiętać o złożonej sytuacji językowej w średniowieczu, funkcjonowaniu kilku języków wernakularnych obok siebie
i długim jednoczesnym współistnieniu łaciny oraz języków narodowych2. Na złożoność tych relacji w Europie Środkowej wskazuje Anna Adamska: „[…] konieczne
1
2

Autorka uzyskała środki finansowe w ramach finansowania stypendium doktorskiego z Narodowego Centrum Nauki (2017/24/T/HS2/00027) i jest stypendystką Fundacji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018.
W odniesieniu do języków azjatyckich zauważa to Herman Tieken: „The process of vernacularisation in India was clearly not a matter of the vernaculars replacing a dominant literary culture
but rather of finding a place for themselves within that literary culture” (Tieken 2008: 379, za:
Borek 2013: 20; podkr. – D.M.).
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może się okazać odrzucenie obiegowych przekonań, że przejście w późnym średniowieczu od łaciny do emancypujących się w piśmie języków »narodowych« było
procesem jednokierunkowym i jednoznacznie pozytywnym” (Adamska 2011: 199,
zob. też Adamska 2013a).
Proces ten pozostaje obecnie, jako jedno z uniwersaliów kultury średniowiecza,
w centrum zainteresowań badaczy mediewistów różnych kultur, przede wszystkim
europejskich3. Zauważa się także konieczność pogłębionej, wielokierunkowej refleksji nad tym zagadnieniem:
The scope of vernacularisation in English, as in other European languages, is not yet
fully known. The field is open for discoveries of textual affinities, as well as for the
firmer anchoring of texts to their sociohistorical background (Taavitsainen 2012: 94).

Co ciekawe, zarówno opis tego procesu, jak i sam termin wernakularyzacja (który
po polsku można by oddać także jako „utekstowienie” 4) są niemal nieobecne w polskich badaniach historycznojęzykowych, a w zachowanym materiale staropolskim
znajdują się zabytki bardzo podobne do tych uznawanych w Europie za przykłady
omawianego procesu. Celem artykułu jest pokazanie funkcjonalności terminu wernakularyzacja w odniesieniu do materiału staropolskiego. Aby to uczynić, należy
najpierw przybliżyć sposób jego używania i rozumienia w mediewistyce europejskiej.
Badacze uznają proces wernakularyzacji za fundamentalny dla kształtowania się
i standaryzowania języka narodowego, co na materiale staroangielskim pokazuje
Begoña Crespo: „The process of vernacularisation is a necessary step prior to standardization. English, although still under Latin dominance, begins to operate as
a language for the transmission of specific content” (Crespo 2012: 28).
Ważne jest, że język narodowy jest traktowany jako zależny od łaciny, pozostający pod jej dużym wpływem, ale jednocześnie taki, który zaczyna być zdolny do
wyrażania określonych treści. Wernakularyzację postrzega się jako długotrwały,
wielowiekowy proces. Lucie Doležalová wyodrębnia fazy wkraczania języków narodowych do tekstów pisanych:
Within the manuscript context, it can (with some generalization) be shown how the
vernaculars gradually came to occupy more and more physical space on the page:
from marginal glosses, to longer comments and parallel translations, to inde3

4

Choć nie tylko, czego przykładem jest m.in. praca Dona Snowa (2013). Badacz w perspektywie
wernakularyzacji przedstawił historię czterech chińskich języków narodowych, które rozwinęły
się w formie pisanej, i rozpoznał ogólne czynniki, które sankcjonują użycie języka wernakularnego w sytuacji dyglosji: powiązanie z literaturą oralną, określony typ odbiorcy (mniej piśmienny,
niezwiązany / mniej związany z kulturą dominującą), niższy prestiż tekstu, gatunek tekstu (brak
ustabilizowanych konwencji). Kwestię wernakularyzacji podejmowano także w odniesieniu do
niektórych języków Azji Południowej (zob. Tieken 2008, za: Borek 2013: 20).
Takie tłumaczenie zaproponował w dyskusji w Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM prof. Tomasz Mika.
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pendent texts copied as the primary manuscript content (Doležalová 2015: 161;
podkr. – D.M.).

W tym kontekście szczególną uwagę w europejskiej nauce kieruje się na zabytki
glosowane oraz dwujęzyczne, w zjawiskach glosowania oraz przełączania języków
(code-switching, shifting) upatrując pierwszej fazy wernakularyzacji:
Among the learned churchmen of the fifteenth century, vernacular literacy began to
replace Latin literacy. The macaronic tendency found in some sermon collections,
such as Pierre-aux-Boeufs’s sermons, underlines this shift. For example, Martin suggests that macaronic sermons which intertwined Latin and French did not point to
a bilingual audience, as some scholars have argued, but to a capable bilingual preacher who at the moment of presentation could preach the sermon as a unified linguistic
whole. Therefore, sermons which mixed French and Latin together should be considered a step towards the affirmation of the written vernacular rather than an
example of the way the sermon was actually delivered and received. […] Macaronic
sermons do not necessarily point to a spoken bilingualism of the preacher or the
audience, but indicate the growing power of the vernacular which was viewed in its
own right as a written language better equipped than Latin to capture the force and
emotion of the sermon event (Muessig 2010: 281–282, 284; podkr. – D.M.).

Co bardzo istotne, podobny kierunek zmian obserwują historycy w tekstach
użytkowych. A. Adamska zauważa, że pierwszy etap w procesie „odchodzenia od
łaciny w średniowiecznych kancelariach” obejmuje „włączanie wernakularnych
określeń i zwrotów do dokumentów łacińskich”5 (Adamska 2013b: 57) oraz hybrydy językowe, a jego przejawy w średniowiecznej Europie można zaobserwować już
w IX w. w językach protoromańskim i starogermańskim (zob. ibid.). Obecność słów
w językach narodowych współcześnie wyjaśnia się, jak pisze Adamska, „procedurami oralnymi, w których części »komunikatu« uważane za najważniejsze musiały
być zrozumiałe dla wszystkich, tak aby można je było łatwo zapamiętać i przytoczyć
w razie potrzeby” (ibid.: 59).
Europejscy badacze podejmują również kwestię początków wernakularyzacji.
Część z nich postrzega ją jako proces odgórny, inni zaś chcą widzieć w niej działania oddolne, bezpośrednio wypływające z potrzeb społeczności funkcjonującej na
danym terenie:
Whereas Branco presents a picture of vernacularisation as very much a top-down
process, decreed by the chancery and shaping the production of administrative and
even legal documents, Pépin describes a perharps more familiar picture of linguistic developments as a bottom-up process firmly engaged with popularly held views
of territorial identity. But, like Branco, Pépin’s essay challenges the assumption that

5

Badaczka nazywa to zjawisko „fazą pojedynczych wyrazów i określeń” (Adamska 2013b: 57).
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different vernaculars serve straightforwardly to reinforce the respective boundaries
within which they are spoken (Lantschner, Skoda 2012: 28).

Ponadto proces wernakularyzacji postrzega się bardzo często z perspektywy jego
konsekwencji nie dla samego języka, ale dla życia społecznego i politycznego, język
traktuje się zaś jako element istotny właśnie społecznie i politycznie6:
[…] vernacularisation promoted both greater inclusivity within polities working
across social and institutional boundaries, religious or cultural, and, somewhat
counter-intuitively, stimulated exchange across boundaries: there is strong evidence
to suggest that in these highly multilingual societies, vernacular texts, whether politi
cal or literary, could be understood across political lines. […] The vernacularisation
described by Branco is not just about communication, but about self-representation.
It was a way of reaffirming identity in an international and diplomatic context, and
yet, ultimately, a meand of presenting oneself as locally rooted (ibid.: 5, 30).

Omawiany termin w nauce zachodniej odnoszony jest nie tylko do języka w ogóle, lecz także do określonych odmian kształtujących się w językach narodowych oraz
do związanych z nimi grup tekstów, np. medycznych lub, szerzej mówiąc, naukowych. Wówczas wernakularyzację rozumie się jako używanie języka narodowego,
tyle że w określonym typie tekstów7 (o wernakularyzacji tekstów medycznych zob.
np. Taavitsainen, Pahta 1998; Grossgrove 2000; Pahta, Taavitsainen 2004), i sytuuje
się ją w określonym miejscu całego, długotrwałego procesu utekstowienia języków:
During the first phase of vernacularisation, scientific and medical ideas were expressed in Latin, but later on texts began to be translated into various vernaculars
and the circle of learning widened. […] The means of expressing scientific ideas in
English developed considerably within the 150 years from the beginning of vernacularisation, and the conventions of writing were fairly well established in the mid-sixteenth century (Taavitsainen 2012: 96, 98).

Trzeba podkreślić, że proces wernakularyzacji jest ściśle powiązany ze zjawiskami zarówno dwujęzyczności (wielojęzyczności) w średniowieczu, jak i upiśmiennienia języka (których badania prowadzone są także na materiale staropolskim, zob.
Krążyńska, Mika, Słoboda 2015; Mika 2015, 2016).
6

7

Takie postrzeganie języka jest zresztą charakterystyczne dla historyków. Anna Adamska szczegółowo omawia dzieje takiego myślenia i zauważa, że „język sam w sobie jest faktem historycznym.
Natura, sposoby użytkowania i przemiany języka, badane na poziomie małych i wielkich zbiorowości ludzkich, mogą być (i w praktyce są) przedmiotem dociekań historyków” (Adamska 2011:
189).
Herbert Schendl we wstępie do artykułu na temat Prelectiones anatomie universalis pisze: „the
use of English vernacular in medical texts has a long history in Britain […]. It became particularly wide-spread in the later Middle Ages, when the increasing vernacularisation of medical texts
helped to spread medical knowledge outside universities” (Schendl 2009: 185; podkr. – D.M.).
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Jak powiedziano we wstępie, termin wernakularyzacja jest niemal nieobecny
w polskim językoznawstwie diachronicznym. Tymczasem wydaje się, że spojrzenie
na najstarsze zabytki jako na świadectwo wernakularyzacji (utekstowienia) języka
polskiego może przynieść nowe informacje na ich temat oraz na temat procesów
zachodzących w upiśmienniającej się pod wpływem obcego wzorca polszczyźnie.
Pośród staropolskich zabytków można wskazać takie, które dokumentują poszczególne etapy omawianego procesu. Szczególnie ciekawą grupę stanowią glosowane po polsku łacińskie redakcje kanonu mszy św.8 Wśród nich można odnaleźć zarówno takie rękopisy, w których tylko nieliczne (niekiedy pojedyncze) słowa
mają swoje polskie odpowiedniki zapisane w interlinii, jak i takie, w których niemal
wszystkie elementy łacińskiego tekstu są glosowane:

Fot. 1. Rękopis Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. Akc. 150/54, fragment k. 246r9

W takich wypadkach trzeba pamiętać, że choć polskie tłumaczenia w pełni oddają gramatykę i strukturę źródła, to nie można myśleć o nich jako o polskich tekstach, bo
nawet przetłumaczenie wszystkich łacińskich słów oraz konstrukcji składniowych
nie powinno decydować o tym, by polskie dopiski uznać za tekst. Wydaje się, że trzeba o nich mówić jako o kompletnym zbiorze glos. Przemawia za tym zarówno ich
postać graficzna (nadpisywanie pojedynczych słów czy konstrukcji bezpośrednio nad
ich łacińskimi odpowiednikami), jak i gramatyczna: dokładne oddawanie łacińskich
8
9

Opis wszystkich rękopisów oraz ich edycja – zob. Leńczuk 2013, omówienie wybranych redakcji
z perspektywy tekstologicznej – zob. Masłej 2017a.
Fotografia pochodzi z edycji Mariusza Leńczuka (2013). Autor zgodził się na jej reprodukcję
w artykule.
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konstrukcji oraz form fleksyjnych (niezgodne z polską gramatyką) oraz gromadzenie
wielu odpowiedników leksykalnych jednego elementu (Masłej 2017a: 109–110).

Znamiennym przykładem jest rękopis Mszy III, w którym polskie tłumaczenie
zapisano osobno na marginesach kolejnych kart (zob. Leńczuk 2013: 65; Masłej 2017a:
94–96). Szczegółowe analizy pokazały, że i ten zabytek najprawdopodobniej w pierwszej redakcji miał postać glos (niekiedy wielopiętrowych, gdy więcej niż jeden polski
wariant oddaje znaczenie łacińskiego słowa), zaś cały przekład jest gramatycznie
zależny od tekstu łacińskiego (zob. Masłej 2017a: 101–103). Powstał on więc zapewne
jako wersja interlinearna, która została przez kolejnego skrybę „wyjęta z interlinii”.
Na przykładzie wymienionych zabytków możemy obserwować stopniowe odrywanie się pod względem miejsca wpisania polskich zapisków od podstawy łacińskiej.
Świadectwem wernakularyzacji są również pozostałe (nieliczne znane) tłumaczenia interlinearne, takie jak przekład fragmentu 21 rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza z rękopisu Biblioteki Narodowej (sygn. 3019 III) czy części parafrazy Modlitwy
Pańskiej Ludolfa Kartuza z rękopisu Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu
(sygn. I Q 199). Ten pierwszy opisywany jest w literaturze przedmiotu jako „obfite
glosy polskie, które tworzą prawie kompletny przekład wersetów 1–9 XXI rozdziału
Ewangelii wg św. Mateusza” (Wydra, Rzepka 2004: 84)10. Drugi rękopis nie zachował
się do dzisiaj, ale z opisu Aleksandra Brücknera (1897: 271) możemy wnioskować, że
miał taką samą postać jak zabytek z Biblioteki Narodowej. Polskie dopiski uznane
przez A. Brücknera za zbiór glos interlinearnych po szczegółowej analizie okazały się niemal kompletnym, zachowującym walory artystyczne tłumaczeniem fragmentu dzieła Ludolfa z Saksonii (pełny opis i analiza zabytku zob. Masłej, w druku). Warto zauważyć, że wymienione dotąd zabytki można uznać za reprezentację
pierwszych dwóch wskazanych przez Doležalovą faz wkraczania języka narodowego
do tekstów pisanych poprzez stopniowe zajmowanie miejsca na karcie (glosy oraz
paralelne tłumaczenia).
Sytuację odrywania się od podstawy tłumaczenia i uniezależniania się języka
narodowego od obcego wzorca, opisywaną w zachodniej literaturze jako specyficzną dla procesu wernakularyzacji, dokumentuje zabytek nazywany Kazaniami augustiańskimi (rękopis Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. Akc. 110/56)11. W interliniach
oraz na marginesach łacińskiego kazania zapisano tekst polsko-łaciński, będący
w pewnej mierze tłumaczeniem, w pewnej mierze zaś swobodną parafrazą tekstu
głównego. W przeciwieństwie do wcześniej omówionych rękopisów (reprezentujących tłumaczenia interlinearne) w tym wypadku tekst polsko-łaciński w pewnym
10 Pełna charakterystyka zabytku jest w przygotowaniu.
11 Pełne opracowanie oraz krytyczna edycja zabytku są przedmiotem powstającej w Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM rozprawy doktorskiej Doroty Masłej pt. Kazania augustiańskie –
między glosą a tekstem.
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stopniu odrywa się od łacińskiej podstawy pod względem językowym oraz treściowym. Glosator wielokrotnie uzupełnia zapisywane przez siebie na marginesach
i w interliniach tłumaczenie m.in. nawiązaniami do wcześniej wyrażonej treści, co
przedstawiają poniższe dwa przykłady:
Tekst główny: Eo tempore eciam fuerunt tres maximi magistri scilicet aristoteles
plato et Cycero
Glosy: tego tesz przerzeczonego cząsa gdi ten rex bil wtakem szmątku ynądzi bily
tesz tres philosophowye mystrzovye navczeynszi pirwemu dzyano Aristotiles 2º plato
a 3º czycero (k. 1r).
Tekst główny: per platonem vero intelligitur deitas christi
Glosy: przeszdrvgego mystrza platona gysz bil vszdrowyl onego krola intelligitur bostwo x we ktoresz wradzye szwyątee troycze rzeklo yacz gi czvsz adama szgego nyemoczi
vszdrowyą (k. 1v–2r)12.

Pod względem graficznym nie mamy tu już do czynienia z nadpisywaniem polskich odpowiedników bezpośrednio nad łacińskimi słowami. Tłumaczenie, choć
rozpoczyna się w odpowiednich miejscach tekstu głównego, bardzo szybko przestaje mu graficznie odpowiadać, co obrazuje poniższe zdjęcie:

Fot. 2. Rękopis Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. Akc. 110/56, fragment k. 1v

Jednocześnie jednak tekst polsko-łaciński jest nierozerwalnie spleciony z łacińskim kazaniem. Niektóre fragmenty zapewne celowo nie zostały przez pisarza przetłumaczone (m.in. cytaty z ewangelii), odsyła on do nich poprzez system
12 Transliteracja własna.
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odnośników (szczegółowy opis rękopisu oraz analiza jego układu graficznego zob.
Masłej 2017b).
W kontekście procesu wernakularyzacji myśleć należy oczywiście nie tylko
o tych zabytkach, które poświadczają stopniowe pojawianie się mniej lub bardziej
licznych polskich zapisków na kartach. Wymienione wyżej rękopisy dokumentują
tę fazę utekstowienia języka polskiego, w której łacina wciąż jest językiem dominującym (tekst łaciński znajduje się w centralnym miejscu na karcie), a polszczyzna
zajmuje marginalne, poboczne względem niej miejsce (polskie dopiski znajdują się
w interliniach i na marginesach). W świetle pytania o wernakularyzację oraz chronologię uniezależniania się języka polskiego od łaciny warto objąć analizą (w dalszej perspektywie13) również pierwsze teksty zapisywane po polsku, nie tylko te tłumaczone (jak podstawowe modlitwy), lecz także te oryginalne, często powstające
w specyficznej sytuacji kontaktu językowego: teksty interferowane, jak Cantilena
inhonesta czy Legenda o św. Dorocie (zob. Borowiec 2015), a także dwujęzyczne, jak
Kazania świętokrzyskie (zob. np. Mika 2012; Krążyńska, Mika 2018).
Omówione w tym szkicu zabytki uświadamiają, że ukształtowany i użyteczny
w nauce europejskiej termin wernakularyzacja może być przydatny w polskich badaniach historycznojęzykowych. Czy tak się stanie, zweryfikuje praktyka badawcza.
Być może, podobnie jak w badaniach nad najstarszymi zabytkami angielskimi czy
francuskimi, będzie on wykorzystywany nie tylko w obszarze lingwistyki historycznej, ale także w innych dziedzinach współtworzących mediewistykę: historii społecznej, historii książki, historii literatury etc.
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On the need for the term vernacularization in Polish historical linguistic research
Summary
In European science, the thought about the beginnings of the written national language is accompanied by the study of the process of vernacularization – understood as the entering of the national
language into (at first exclusively Latin) texts. This paper aims to show the usefulness of the term
vernacularization in Polish historical linguistic research. The author analyses how it is used and interpreted in European Mediaeval studies, and indicates and discusses selected Old Polish monuments
which instantiate the various stages of the process.
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Język Łemków stanowi obiekt badań językoznawców już od wielu dziesiątków lat.
W tym czasie powstało kilka atlasów, kilkadziesiąt słowników zarówno większych
obszarów łemkowskich, jak też słowniczków jednej lub kilku wsi, napisano wiele
książek i artykułów o słownictwie, a także studiów onomastycznych. W ostatnim
czasie ukazał się bardzo ważny i pożyteczny tekst wybitnego polskiego znawcy Łemkowszczyzny Janusza Riegera (2016), w którym autor skrzętnie zgromadził i omówił
wszystkie ważniejsze publikacje poświęcone wymienionej problematyce. Lektura
tekstu warszawskiego slawisty pozwala nam zauważyć, jak znaczące są dokonania
na polu językoznawstwa łemkowskiego.
Nie stanowi dla nikogo tajemnicy fakt, że ciągle nie dysponujemy jeszcze łemkowskim słownikiem etymologicznym, chociaż – jak wynika z zestawienia J. Riegera (ibid.) – literatura etymologiczna prezentuje się wcale okazale, a skupia się ona
przede wszystkim na badaniu obcych wpływów w leksyce łemkowskiej: zachodniosłowiańskich (polskich, słowackich), rumuńskich, węgierskich. Trzeba też zauważyć, że łemkowskie słownictwo stara się uwzględniać, z różnym wszakże skutkiem,
Etymologiczny słownik języka ukraińskiego (ESUM).
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Mając na uwadze pilną potrzebę stworzenia słownika etymologicznego i jednocześnie wychodząc z założenia, że konieczne jest zintensyfikowanie studiów nad
etymologią łemkowską, autorzy niniejszej pracy pragnęliby przedstawić wstępne
wyniki swoich w tym zakresie poczynań. W pierwszej kolejności postanowiono
skupić się na tych wyrazach, które albo nigdy nie zostały poddane zabiegom etymologizowania, albo wyniki takich zabiegów okazały się mizerne i uznano te słowa za
ciemne, albo też najnowsze osiągnięcia w etymologii (głównie polskiej i słowackiej)
pozwalają wnieść do dotychczasowych objaśnień i opracowań istotne uzupełnienia
oraz korekty. Niniejsza praca została podzielona na kilkanaście pomniejszych części. W tym miejscu zaprezentowano wyrazy zaczynające się na litery Б–В.
Банюр
Wyraz dobrze zadomowiony w języku Łemków, por. банюр, банюра ‘Lache, Tümpel, ausgespülte Stelle im Flusse, man baden kann’ (W), банджюр або жомб ‘vom
Wasser tief ausgespülte Stelle; Tiefstelle im Fluss’, банюр ‘Lache’ (WU), baniur ‘głębokie miejsce w potoku lub rzece (gdzie można się kąpać)’ ‘wybój na drodze z wodą’
(R), baniur, baniura ‘głębokie miejsce w rzece’ (Br), банюр ‘głębia w rzece, gdzie
można się kąpać’ (H), банюр ‘ковбаня, глибока яма в річці’ (Р), банюр ‘ковбаня,
глибока яма в потоці; ковбаня з водою на дорозі’ (T). Tu też należą: байоро, байориско ‘Tümpel, Lache’, банджура ‘тоня на ледьі’ (W), bajura ‘wybój na drodze’
(R; L), баюра ‘річкова вибоїна, заповнена водою’ (B-H), баюр ‘урвище, підмите
стрімкою течією’ (T), bajura ‘jáma, výmol s vodou’ (Sis).
Wyraz na ukraińskim obszarze językowym wychodzi zdecydowanie poza
Łemkowszczyznę, chociaż dominują tu warianty fonetycznie nieco odbiegające
od банюр, банюра (bez [ń]), por. bojk. баюра ‘калюжа; болото’, баюрище ‘глибока калюжа’ (О), buk. баюра ‘калюжа, велика грязюка’ (SBH), naddniestrz.
балюра, баюра ‘калюжа’ (S), zachodniopoleskie баюра ‘ts.’, баюр’є збір. ‘калюжі;
ями з водою на дорозі’ (А). ESUM (I: 156) zgromadził dość obfity materiał ukraiński, przede wszystkim dialektalny: „баюра ‘велика калюжа; вибоїна на дорозі;
ямка в долівці; [яма, провалля]’, [баюр] ‘баюра’, [байоро] ‘тс.’, [банюра, банюр]
‘тс.; глибоко розмите місце в річковому березі, глибока яма в річці’, [балюра]
‘баюра’, [бандюра] ‘тс.; глибока яма в річці’, [банджур] ‘тс.’, [банджура] ‘ополонка’
ВеЛ, баюристий”. Poza obszarem ukraińskim wyraz dobrze usadowił się w języku
polskim, сo pokazuje chociażby lektura SEBor, por. „bajoro od XVIII w. ‘pogardliwie o podmokłym, grząskim terenie, błotnistej kałuży’, daw. (XVII w., u W. Potoc
kiego) bajor ‘bajoro’, dial. bajor ‘staw, bajoro’, bajoro ‘staw’, bejoro ‘kałuża’, bajura
‘ts.’, bajory ‘zarośla, zwłaszcza na błotach’; zdr. bajorko” (SEBor: 20). Według krakowskiego etymologa jest to pożyczka z ukraińskiego, podobnie jak za ukrainizmy
należy uznać przejęte już w XVII w. (W. Potocki) formy z [ń]: banior ‘głębina’, dial.
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banior (bonior) ‘ts., wir wodny’ (zob. także MSGP): banior ‘głębokie miejsce lub wir
w głębokiej wodzie’ Mp pd.), baniory mn. ‘głębokie miejsca w wodzie’. W pierwszej
kolejności do języka polskiego przedostała się postać ukr. банюр(а), pozostałe formy
są zapewne wynikiem rozwoju fonetycznego ń > l > j (ibid.). Poza polszczyzną tylko
jeszcze w gwarach wschodniosłowackich notujemy baňur ‘hlbšie miesto v potoku
(na kúpanie a pod.)’, bandžúr ‘hlbočina, vyhĺbené (al. zahatané miesto v potoku,
rieke; močiar, močarina’ (SSN I: 93, 94–95).
● Pierwotnie rzeczownik nacechowany pejoratywnie z przyrostkiem -ур(a) derywowany od баня, co z ps. *ban’a ‘łaźnia; kopuła, naczynie kopulaste, pękate; zagłębienie, dół, wydrążenie’, a to z kolei z łac. lud. *bānea, *bānja, balnia, łac. klasyczna
balnea : bal(i)neum ‘łaźnia, kąpiel’ (SP I: 189–190; ESSJ I: 151–152; SEBor: 21). Znaczenie ‘zagłębienie, dół z wodą itp.’ dla ps. *bańa widoczne jest w łemk. banja ‘głębokie
miejsce w rzece’, pol. dial. bania (w okolicach Żywca) ‘ts.’, słc. dial. baňa ‘dół z wodą’
(por. także węg. bánya ‘dół, w którym się miesi glinę do wyrobu cegły; zryte legowisko świń’ – ze słow.) (SEBor: 20).
Баткати
Czasownik dość dobrze poświadczony na obszarze łemkowskim, por. баткаті
‘шпигати ножем, голкою’ (Horb), баткати ‘zdobić pisanki przez malowanie wzorów woskiem, farbowanie i zdrapywanie wosku z niezafarbowanych miejsc’ (H),
баткати ‘дзьобати; ударяти чимось гострим’ (P), бадкати ‘ударяючи долонею, приплескувати, ущільнювати, робити гладеньким з поверхні що-небудь
сипке, пухке або глейке’ (Т).
Zapewne należą tu też: łemk. batkanycia ‘spódnica’: batkanica (R), батканиця
‘оздоблена спідниця з домашнього полотна’ (Sop) (nazwa батканиця występuje
także w słowniku Iwana Werchratskiego (WU), wszakże z nieco odmiennym znaczeniem ‘безрукавка з фарбованого полотна’), huc. batka ‘plamka, łatka (?)’, batkatyj ‘pasiasty (?), łaciasty’ (J), buk. батка ‘кольорова смужка або клітина у тканині’, баткатий ‘смугастий’ (SBH), podobnie jak przytoczone przez ESUM (I: 151)
ukr. dial. батка ‘виткана кольорова смуга (на домотканих виробах)’, баткатий ‘різнокольоровий (шовк)’.
● Prawdopodobnie pozostaje w związku z ukr. батувати ‘різати великими шматками, dial. бити’, dial. батати ‘різати великими кусками, батувати,
панахати’ (ESUM I: 150), strus. батати ‘колотить’ (SRJ I: 79), słc. badkať expr.
‘krivkať, cupkať (Králik 58), dial. badkať / batkať ‘krívať, napádať na jednu nohu;
bodať prstom do chleba, či je čerstvý’ (SSN I: 83), batoliť sa expr. ‘neisto chodiť;
knísať sa’ (SSN I: 101; Králik: 64), co z ps. *batati ‘uderzać, stukać’ o proweniencji
onomatopeicznej, podobnie jak bliskie co do budowy i znaczenia *batiti ‘ts.’, *botati ‘uderzać z łoskotem, stukać’ i być może także dial. pd. i wsch. *butati : *butiti
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‘uderzać, bić, wywołując odgłos’ (SP I: 194, 341, 454); spokrewnione z *batъ ‘narzędzie do uderzania (bicz, kij, maczuga, młot)’, też o przedmiotach podobnych: ‘konar,
łodyga, pęd; uderzenie, cięga’ (ibid.: 195–196).
Należy nadmienić, że wykazujące formalno-znaczeniową zbieżność z ps. *batati
rum. báte (bat) ‘bić, uderzać i in.’ (WSRP: 79–80) ma charakter ogólnoromański
(< łac. battere ‘bić, uderzać, klepać, tłuc; młócić; bić się, fechtować’). Obie formy dają
się sprowadzić do pie. bhāt- : bhǝt- ‘bić, uderzać’ (DER: 83; SP I: 194). Natomiast rum.
pátă ‘plama; skaza, piętno; (u zwierząt) łata, łatka’ (WSRP: 602), pătá ‘plamić’ (ibid.:
610) według niektórych etymologów rumuńskich (zob. Cihac II: 148; Byhan: 325)
mogą mieć słowiańskie pochodzenie1.
Беба
Wyraz odnotowany tylko w jednym źródle łemkowskim, por. беба ‘mężczyzna bez
temperamentu, bardzo nieporadny w kontaktach towarzyskich’ (H).
Nieznany w ogóle w gwarach ukraińskich i polskich.
W gwarach słowackich w rzadkim użyciu jest beba ‘nemá žena’ (SSN I: 104),
a także bábä (bébe) ‘novonarodeniatko; malé dieťa’ (ibid.: 77). W językach południowosłowiańskich: słwń. beba ‘głupiec’, serb., chorw. beba ‘niemowlę’, mac., bułg. бебе
‘ts.’. W znaczeniu ‘niemowlę, dziecko’ por. także franc. bébé, hiszp. bebé, ang. baby,
babe, niem. Bebe, rum. bebé , węg. bába.
● Przypomina pod względem budowy wyrazy z mowy dziecięcej, polegające na
reduplikacji identycznych lub zbliżonych sylab, rozpoczynających się od spółgłoski
wargowej, por. np. ps. *baba ‘matka ojca lub matki, avia; stara kobieta, staruszka,
anus, vetula; kobieta w ogóle, femina; kobieta pomagająca przy porodzie, położna,
obstetrix; zamawiaczka, znachorka, czarownica’, *bobo dial. zach. ‘strach, straszydło, którym się straszy dzieci’, *buba ‘ts.’ (SP I: 169–171, 287, 432).
Белей
Ekspresywna nazwa człowieka niesprawnego umysłowo, o ograniczonym zasięgu
na Łemkowszczyźnie, por. белей ‘głupiec, bałwan’ (H), белей ‘про розхристаного,
у незастебнутому одязі вайлуватого чоловіка’ (T), także белеювати ‘дармувати, байдикувати’ (AP).
ESUM (I: 165) uwzględnia ukr. dial. белей, uznająс jego znaczenie ‘йолоп’ za
wtórne wobec ‘личинка хруща, борозняк’. W gwarach huculskich etymologizo1

Za zwrócenie na to uwagi podziękowania należą się dr Annie Oczko, rumunistce z Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
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wany leksem prezentuje się wcale okazale pod względem semantycznym, przy czym
wśród wyróżnionych znaczeń zdecydowanie dominuje sem ‘biały’, por. белей ‘блондин; кінь, собака білої масті; дурний, лінивий’ (HH), bełej ‘biały pies’ (J). Tu także widoczne jest znaczenie ‘бездара, лінюх’ (SON: 21).
● Zapożyczenie z języka rumuńskiego; rum. bălái ‘płowy, jasny, blond; (o zwierzętach) siwy, biały’ (WSRP: 82). Zmiana znaczeniowa ‘biały, jasny’ > ‘głupi, leniwy’ wydaje się żywym dowodem na to, jak niechętnie lud odnosił się do albinosów,
traktując ich jako swego rodzaju dziw natury. Jak czytamy chociażby w etno
lingwistycznym słowniku pod redakcją Nikity Tołstoja: „Белые животные, белые
птицы, особенно те, что редки или вообще не встречаются в природе, считаются особыми, колдовскими или царями над своими сородичами” (SD I: 153).
Por. także: „белей – від давньослов. чол. імені Белей, що співвідноситься з прикметником «білий» чи з гуц. кличкою для білих свійських тварин і прізвиськом для блондина” (Cz: 55).
Біхреса
Termin mitologiczny, zaświadczony jedynie u I. Werchratskiego, por. біхреса ‘Gnom,
Erdgeist, Berggeist’, „така мамуна, што по лісі ходит: пукат, лупкат, віскат;
інши гварят, што такый як хўоп х червені шапцьі, so eine Larve, die im Walde heumgehend poltert, klatscht und schreit; einige behaupten, es sie eine Bauerngestalt mit rother Mütze auf dem Kopfe” (W), powtórzony następnie u Jarosława
Horoszczaka: біхреса „така мамуна, што по лісі ходит, пукат, лупкат, вискат”
‘mityczna postać, co chodzi po lesie i wrzeszczy, stuka, łupie, piszczy’ (H).
ESUM (I: 202) cytuje z innym wokalizmem: ukr. dial. бухреса ‘чорт (у лісі в червоній шапці)’. Por. też słc. dial. bixres, takiź ňedobri jak bixres (B).
● Dość niejasne. Być może, zgodnie z sugestią ESUM, należy przyjąć za punkt
wyjścia postać *безхреста (дитина), *безхрестий (por. ukr. dial. біз ‘без’) „із
формальною зміною, викликаною евфемістично-табуїстичними міркуваннями або затемненням первісного значення; вірування про походження частини «нечистої сили» від померлих нехрещених дітей були дуже поширені”
(ESUM I: 202). Zapewne na podobnej zasadzie został zbudowany łemkowski wyraz nazywający nieposłusznego podlotka, por. бихрест ‘неслухняний підліток’
(B-H; AP), który wyraźnie nawiązuje pod względem formalno-semantycznym do
ukr. нехрист ‘заст. той, хто не належить до християн; лайл. про того, хто не
вірить у Бога; лайл. про жорстоку, несправедливу людину’ (WTSSUM: 620). Tu
także należy, być może, łemk. беxрест ‘підсвинок, кабанець’ (Horb). Inna nazwa
postaci demonicznej w gwarze zachodniołemkowskiej o podobnej motywacji to wychresnyk ‘diabeł’ (Br).
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Блиндати
Wyraz zamieszczony tylko w jednym źródle łemkowskim, por. блинда ‘łajza’, a także блиндати ‘łazić bez celu, pałętać się’ (H).
Paralelny czasownik znajdujemy w gwarach bojkowskich: блендати ‘тинятися, швендяти’ (О) i naddniestrzańskich: блендати ‘блукати, тинятися’ (S). ESUM
(I: 207, 209) osobno etymologizuje ukr. dial. блинда ‘жебрак; сліпа особа’, блиндар ‘ts.’ oraz także dial. блендати ‘швендяти, повільно йти; плентати (ногами)’,
блендиґати ‘ts.’, блинда ‘нездара’, блиндар ‘віл, що косо ступає’, chociaż dostrzega ich genetyczne pokrewieństwo, podobnie jak w przypadku brus. dial. блэндаць
‘ts., co ukr. блендати’. Jak się okazuje, w gwarach białoruskich mamy do czynienia
z szeroką reprezentacją wymienionej rodziny wyrazowej, por. блындаць ‘бадзяцца’,
блындзець ‘ts.’, блэндаць ‘ts.’, блында, блэнда ‘бадзяга, валацуга’ (ESBM I: 362, 363).
W polskich gwarach z okolic Cieszyna notujemy: blęda [blynda] ‘włóczęga, wałkoń’, blędzieć ‘bredzić, mówić nie do rzeczy’ (SGP II2: 262), co z kolei odpowiada
łemk. blandaty ‘pleść (bzdury), mleć językiem’ (Bar) i słc. dial. bľandať ‘tárať, priveľa rozprávať ’, blendať ‘ts.’ (SSN I: 125, 129). Por. także pol. przybłęda ‘ten, kto się
przybłąkał, kto błąkając się, zawędrował, przybył gdzieś, przystał do kogoś; przybysz niewiadomego pochodzenia i nieokreślonej pozycji społecznej, włóczęga’
(SJPSz II: 1030).
● Podążając śladami rozumowania etymologów ukraińskich i białoruskich, należałoby dopatrywać się tutaj efektu przyswojenia pol. błądzić (z adaptacją nosowej
samogłoski jako en, yn) ‘chodzić, szukając określonego celu, właściwej drogi, wyjścia
skąd; chodzić bez celu’ (SJPSz I: 177–178), dial. błądzić ‘zbaczać z właściwej drogi,
chodzić po omacku, błąkać się’, błędzić ‘ts.’ (SGP II2: 286, 288). Rzeczownik блинда
jest zapewne wtórny wobec czasownika блиндати.
Przy okazji można zgłosić wątpliwości co do postulowanego przez ESBM wywodzenia brus. блындаць, блэндаць z języków bałtyckich, por. lit. blañ dotis, blandýtis
‘włóczyć się, wałęsać się; błąkać się’, łot. blìndêtiês ‘ts.’, blinda ‘włóczęga, tułacz’, chociaż gwoli ścisłości zarówno formy słowiańskiе (z ps. *blęsti ‘gadać nie do rzeczy,
paplać, bredzić, majaczyć; być w błędzie, mylić się’, a także *blǫditi ‘postępować niewłaściwie’, ‘być w błędzie, popełniać błąd, errare’, ‘odstępować od właściwej drogi’,
‘mylić drogę, błąkać się, wałęsać się, errare, vagari’, ‘mówić bez sensu, bredzić, szaleć, być chorym umysłowo’; ‘sprowadzać na niewłaściwą drogę, powodować błąkanie się, wprowadzać w błąd, zwodzić, errare facere’), jak i bałtyckie sprowadzają się
w ostateczności do pie. pierwiastka *bhlendh- ‘niewyraźnie świecić; być niejasnym,
mętnym’, ‘robić niejasnym mętnym’, ‘źle widzieć, błąkać się, mylić się’ (SP I: 258, 270;
Smoczyński: 63–64; SEBor: 31–32).
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Бозуля
Wyraz dobrze udokumentowany w łemkowskich źródłach leksykograficznych, por.
бозуля ‘Beule, Auswuchs’ „набиў бозулю на чельі” (W), бозулька ‘Hautauswuchs;
Geschwulst’ „бозулька як кулька” (WU), бозуля ‘ґуля’ (B-H; AP), бозуля ‘guz’ (H).
Poza Łemkowszczyzną występuje jedynie w gwarach wschodniosłowackich, por.
bozuľa ‘hrča na tele po údere, opuchlina’ (SSN I: 149). ESUM (I: 223) cytuje go wyłącznie za I. Werchratskim, zestawiając z ukr. dial. боз ‘біб’.
● Etymologia dość ciemna. Być może należy podążać tropem wytyczonym
przez ESUM i doszukiwać się związku z ukr. dial. бець ‘грудка (тіста, глини
і т.д.); вид великого хліба (?)’, боц ‘велика куля з тіста; товста, неповоротка
особа (зокрема дитина)’. W gwarach bukowińskich: бодз, боц ‘великий шматок
якоїсь маси (сиру, тіста, глини)’ (SBH: 34–35). Ostatecznie trzeba chyba wywodzić z rum. boţ ‘gruda, kulka’ (WSRP: 98). Sufiks -уля analogiczny do łemk. ґуля,
буля ‘guz, gula’ (H).
Бортак
Typowo łemkowskie przezwisko ekspresywne, aktywne derywacyjnie, o rozległej
dokumentacji, por. бортак ‘Tölpel’, глупый бортак, бортуля ‘dummes Mensch;
dumme Gans, tölpelhafte Weibsperson’ (W), бортак ‘gemeiner Flegel, gemeiner
Kerl; Stümper’ (WU), bortak ‘głupiec, niedorozwinięty umysłowo’, bortula ‘głupia, niedorozwinięta umysłowo’ (R), бортак ‘дурень’ (B-H; AP), бортак ‘głupiec,
dureń’, бортакувати/й ‘głupkowaty’, бортаченя ‘o kimś niemądrym, z politowaniem lub żartobliwie’, борталеле ‘głupie stworzenie, głupek’, бортуля ‘głupia kobieta’ (H), бортак ‘дурень, недотепа’, бортуля ‘дурепа, дурна жінка’
(P), bortak ‘głupek (przezwisko); głupia kobieta’ (Bar), także бортавіти ‘ставати
дурнем’ (AP).
Znane gwarom małopolskim i wschodniosłowackim, por. pol. dial. bortak ‘głupiec, głupi człowiek’ (Muszyna, nowosądeckie – SGP II3: 393), słc. borták expr.
‘hlupák, úbožiak (i nadávka); surový, bezočivý človek’ (SSN I: 147).
● Zgodnie z sugestią ESUM (I: 235) należy zapewne łączyć z ukr. dial. борта
‘трухляве в середині дерево’, бортниця ‘обрубок’, борт ‘вулик у дереві, дупло;
паз, жолоб’, ukr. борть ‘вулик у дереві’, co z ps. *bъrtь dial. pn. ‘dziupla, dziura
wydrążona w żywym drzewie z gniazdem pszczół; drzewo z dziuplą dla pszczół’
(SP I: 423). Rozwój znaczeniowy: ‘wydrążone drzewo, dziupla, dziura’ > ‘głowa pozbawiona mózgu, pusta’, stąd znaczenie ‘ktoś głupi, niedorozwinięty umysłowo’.
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Бундз
Z dwóch synonimów: бундз ‘gruda sera owczego’ oraz бундз ‘węzeł, supeł’ interesuje
nas ten drugi, poświadczony już przez I. Werchratskiego, por. бундз ‘Knoten, Bund’,
ґудз „завяжи бундзы у бича” (W), бундз ‘вузол’ (B-H; AP), бундз ‘węzeł, supeł’
(H), бундз ‘вузол, зав’язaний на мотузці, або чому-небудь іншому’ (T).
Poza obszarem łemkowskim w znaczeniu ‘supeł, węzeł’ nie występuje.
● Wydaje się, że mamy tu do czynienia z przejściem znaczeniowym: ‘ser owczy’ >
> ‘związana płachta, w której trzymano ser; ser wyjęty z węzełka, to jest z płótna,
w którym ociekał z serwatki’ > ‘węzeł, supeł’ (Br).
Бурко
Jako ‘tęczówka oka’ poświadczone zaledwie w jednym źródle łemkowskim (H).
Homonim udało się odnaleźć w gwarach bojkowskich, por. бурко ‘кличка собаки’, pochodne od бурий ‘бурий; сердитий; насуплений’ (О), podobnie jak pol. burek pot. ‘nierasowy pies podwórzowy; kundel’ (SJPSz I: 219), łemk. буроха ‘кличка
корови бурої масті’ (P), ‘Braunelle, Accentor modularis’ (WU), бурастый ‘bräunlich’ „бурастый кінь” (ibid.), słc. dial. burica ‘burá, tmavosivá kobyla’, burík zastar.
‘tmavosivý, bury kôň’, buro ‘ts.’ (SSN I: 187). Por. też ukr. сірко ‘собака сeрой масти’
(Hrincz IV: 128).
● Można zakładać, że jest to formacja sufiksalna odprzymiotnikowa: бур(ий) +
-ко (z uwagi na jeden z kolorów pigmentu obecnego w tęczówce oka), pod względem
słowotwórczym odpowiadająca łemk. білко ‘białko oka; białko jajka’ (H), słc. bielko
‘białko oka’, pol. też żółtko (jajka).
Бурликати
Czasownik w tej postaci spotykamy tylko w jednym źródle łemkowskim, por. бурликати ‘wywracać, przewracać, doprowadzać do nieporządku’ (ibid.).
Podobną formę werbalną o zbliżonym znaczeniu znajdujemy w gwarach naddniestrzańskich, por. бурикати ‘розбурхувати, розтріпувати’ (S), a także w gwarach
wschodniosłowackich, por. burikať expr. ‘búrať, rozhadzovať’ (SSN I: 187).
● Zapewne formacja ekspresywno-hipokorystyczna (bur-l-ik-a-ti), pochodna
od бурити ‘burzyć, rozwalać’ (H; B-H; T), co z ps. *buriti ‘grzmieć, huczeć, szaleć,
o burzy, wichrze, gwałtownych uczuciach’, ‘hałasować, stukać’, ‘rozwalać, niszczyć,
rujnować’, ‘czynić niespokojnym, podburzać, niepokoić’ (SP I: 450). Analogiczne zjawisko słowotwórcze obserwujemy na przykładzie pary czasowników: ukr. боротися – борікатися, dial. борикатися (ESUM I: 234).
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Валал
Dokumentacja łemkowska wyrazu na pierwszy rzut oka wydaje się dość skromna,
por. валал ‘село’ (WU), валал, хотар, село ‘wieś’, валавчан ‘wieśniak’ (H), waławczan ‘człowiek ze wsi’ (R), valal ‘vesnice, ves’ (Sis). Występowanie i zasięg wyrazu
w gwarach łemkowskich – zob. mapa nr 4 (R: 252). Należy też odnotować jego obecność w gwarze wsi Komlóska na Węgrzech (Baleczky 1980).
Poza obszarem łemkowskim spotykany na pograniczu bojkowsko-łemkowskim,
por. vałał ‘wieś’, vałalskyj ‘wiejski’, vałalska baba ‘akuszerka’ (R-Z), w języku Rusinów wojwodińskich, por. валал ‘село, оселя’ (Hn), оraz w gwarach słowackich, por.
valal dial. ‘dedina’ (od 16 st.) (Králik: 648), okolice Bardejowa: valalčan, valalčanka,
valalčaňe (B).
● Zgodnie z propozycją Ľubora Králika należy wywodzić z węg. valál, powiązanego z van ‘byť, existovať, jestvovať’ o prawdopodobnym pierwotnym znaczeniu ‘čo
jestvuje; skutočnosť, bytie ap.’, z czego także węg. ‘majetok, vlastnictvo’ oraz ‘osada,
obec, dedina’ (ibid.). Objaśnienie słowackiego etymologa jest całkowicie zgodne ze
stanowiskiem etymologów węgierskich (zob. TESz; EWU). Węg. valal jest więc rzeczownikiem odczasownikowym pochodnym od rdzenia czasownika van/val- ‘być’
(wariant z -l- zaświadczony w archaicznej formie czasu przeszłego vala ‘był’ oraz
w imiesłowie przymiotnikowym való ‘będący, istniejący, rzeczywisty’). Valál jest
taką samą formacją od van/val-, jak halál ‘śmierć’ od hal ‘umierać’. Znaczenie ‘wieś’
wywodzi się od wcześniejszego ‘mienie, majątek’2.
Sufiks -czan (wtórny do -an) jest znany w nazwach mieszkańców na Łemkowszczyźnie3. Por. łemk. kuriwczan ‘mieszkaniec Kurowa’, tychopoticzan ‘mieszkaniec
wsi Tychyj Potik’ oraz in. używane też jako nazwy zespołów folklorystycznych z tych
wsi, również „Stebničanka” (Stebnik), por. np. nazwy zespołów słowackich: „Raslavičan” z miejscowości Raslavice, „Trnafčan” z Trnavy, „Vranovčan” z miejscowości
Vranov nad Topľou, „Kapušančan” z miejscowości Kapušany.
Валушний
Przymiotnik zanotowany już przez I. Werchratskiego, por. валушный ‘tauglich,
nützlich’, тото не валушне ‘dies taugt nicht’, potem spotykamy go tylko u J. Horoszczaka: валушний ‘użyteczny’ (H).

2
3

Prof. Andrásowi Zoltanowi z Budapesztu należą się słowa podziękowania za wskazówki i pomocne sugestie.
Podziękowania za pomocne wskazówki należą się prof. Januszowi Riegerowi z Uniwersytetu
Warszawskiego.
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Znany gwarom bojkowskim, huculskim, zakarpackim, por. валочний 1. ‘(про
свідків) важливий’. 2. ‘(про документи) дійсний’ (O), wałocznyj/wałowcznyj ‘odpowiedni, godny, zdolny’ (J), валовшный 1. ‘здатний, спроможний, здібний (про
людину)’. 2. ‘зручний, придатний (про річ)’ (Sab). ESUM (I: 326) przytacza dial. валовшний ‘приналежний’, daw. валовшный, валушный ‘тс.; гідний’ (XVI–XVII ст.).
Występuje także w języku Rusinów wojwodińskich, por. валоўшні ‘родом, з походження’ (Hn), oraz w gwarach słowackich (okolice Bardejowa): valušni ‘súci’ (B).
● Źródeł wyrazu należy szukać w języku węgierskim, por. węg. való ‘prawdziwy,
rzeczywisty; godny, odpowiedni, stosowny’, valós ‘rzeczywisty, stosowny’.
Вантолити
Czasownik uwzględniony zaledwie przez dwa słowniki łemkowskie, por. вантолити ‘jeść łapczywie, opychać się’ (H), вантолити ‘їсти багато і жадібно’ (AP).
● W ESUM (I: 339) znajdujemy zbliżoną postać, por. dial. ватлити ‘жадібно
їсти’, uznaną za niejasną, być może powiązaną z тлити ‘жерти’ (zob. ESUM V:
583), wszakże takie objaśnienie trudno uznać za wiarygodne, gdyż nie tłumaczy ono
zagadkowego elementu nagłosowego ва(н)-. Wymaga dalszych poszukiwań.
Верый
Dokumentacja łemkowska wyrazu rozpoczyna się od I. Werchratskiego, por. верый
Кр. ‘gekrümt; verzerrt; stützig’, верый чловек, вера дощка, вере дерево. J. Horoszczak obok przymiotnika вере ‘krzywe, spaczone, zdeformowane’ dorzuca jeszcze
czasownik верити ся ‘paczyć się, krzywić, skręcać’. Występuje także z innym wokalizmem, por. вірый ‘зизоокий’ (Horb), вірий ‘покороблений’, двері сья звірили
(B-H).
ESUM (I: 356, 403) oprócz faktów łemkowskich uwzględnia jeszcze dial. уверий
‘кривий; упертий’, увера ‘уперта особа’, зуверіти ‘покоробитися’, віритися ‘викривлятися, коробитися (про дошку)’, łącząc je m.in. z czes. (mor.) uvírý, uvěrý
‘покороблений, викривлений’, stczes. uvirý, uvířlivý ‘ts.’, słc. dial. úveriť ‘кривити,
коробити’ (zob. także Machek: 672). Zapewne należy tu także bojk. увірий ‘косоокий’, z odniesieniem do słc. uvirový (O; ESUM VI: 14).
● Etymologia niejednoznaczna. ESUM (I: 356) nie zajmuje tu jasnego stanowiska,
stwierdzając: „дальша етимологія остаточно не встановлена”. Znacznie bliższy
rozwiązania tej kwestii jest Ľ. Králik (Králik: 599), który etymologizując słc. czasownik šúveriť ‘skrúcať, krčiť, kriviť’ (od 20 st.), sprowadza go już to do rdzenia *věr- <
< *ṷoi-r- , związanego z ps. *viti ‘viť’ (z rozwojem znaczenia: ‘vitý’ > ‘ohýbaný, ohnutý,
skrivený’), już to do *ver- < ie. *ṷer- ‘krútiť, točiť, ohýbať’ (ps. *vьrtěti ‘vrtieť’).
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Взипы zob. зипы
Вірґати
Czasownik dobrze ugruntowany w języku Łemków, por. вірґаті ‘вифиркувати,
брикати’ (Horb), wirgaty ‘wierzgać’: kin wirgat, wergat, kin wirgat (sobom), wirgat
z daczom (o koniu, ale też o człowieku), […], dok. wirgnuty; przen. wirgaty ‘latać,
powiewać (?)’: wirgało mu (o rozpiętej odzieży) (R), вірґати ‘wisieć i majtać się,
dyndać’ (H), вірґати ‘недбало висіти, теліпатися в повітрі’ (P). Tu także należą:
вірґан ‘awanturnik, warchoł’ (H; B-H; AP), вірґонь ‘неестетично звіслий клапоть
тканини’ (P).
Poza obszarem łemkowskim: pogranicze bojk.-łemk. virgaty ‘wierzgać’ (R-Z),
bojk. виргати, вирґати ‘хвицати’ (О), buk. вирґатиси (-са) ‘звиватися, крутитися, ворочатись’, вирґливий ‘неспокійний, непосидючий’ (SBH). Dokładny
odpowiednik formalny znajdujemy w języku słowackim, por. virgať expr. ‘prudko
vyskakovať’ (od 19. st.) (Králik: 661).
● Prawdopodobnie zapożyczenie z języka słowackiego, a tam z pol. daw. wirzgać,
obecnie wierzgać ‘o zwierzęciu: wyrzucać do tyłu obie tylne nogi, kopać tylnymi
nogami; żartobliwie o człowieku: machać gwałtownie nogami’ (SJPSz III: 711) < ps.
*vьrgati ‘rzucać, ciskać’ od *vergti ‘rzucić’ (SEBor: 696; Králik: 661).
Викаратися zob. каратися
Вырепчыти zob. репчыти
Высюдати
Czasownik ujęty jedynie w słowniku Horoszczaka, por. высюдати ‘wysiudać’ (H).
● Z języka polskiego. Pol. wysiudać ‘wyprosić, wydalić, wypędzić’ (SW VII:
1028), pochodne od dial. siudać ‘ścigać, gnać, pędzić’ (SW VI: 121), co zapewne
od ukr. cюди ‘у місце, вказане, назване раніше або відоме з наявної ситуації’
(WTSSUM: 1225) lub brus. сюды ‘у гэты бок, у гэта месца’ (TSBM V: 441).
Выхырений
Wyraz zanotowany wyłącznie przez Horoszczaka: выхырени/й ‘wykapany, podobny do’ (H).
Posiada dokładny odpowiednik w języku słowackim, por. słc. dial. vychýrený ‘povestný, chýrny’ (KSSJ: 514), a także chýr ‘zvest’ šíriaca sa ustnym podaním, novina,
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správa; povesť, dobre al. zlé meno’, chýrečný dial. ‘chýrny’, chýrny ‘známy, povestný,
slávny, vychýrený’, chyrovať ‘mať zvesť o niekom al. niečom, počuť, slýchať’ (ibid.:
133; SSN I: 696–697).
● Z węg. hír ‘wiadomość, wieść, pogłoska; sława, rozgłos, renoma, reputacja, opinia’, híres ‘słynny, sławny, znany, głośny’ .
Выхраяти ся
Czasownik znany tylko ze słownika Horoszczaka, por. выхраяти ся ‘wydobyć się
z kłopotów’, podobnie jak одхраяти ся ‘wykaraskać się z biedy, kłopotów, odkuć
się’ (H).
● Ciemne. Por. podobne co do formy i znaczenia czasowniki: łemk. выхрапати
ся ‘вийти з скрутного становища, виздоровіти’ (P1), выхрапатися ‘виплутатися з халепи; видужати’ (Р; T), выхыхрати ся ‘виздоровіти, повернутись до
здоров’я’ (P1), выхыхратися ‘помаленьку видужати, оклигати’ (Р), bojk. вихрапатисі з чого ‘видобутися’, ‘вилізти’ (О), z odniesieniem do pol. wychrapać się,
uznane za niejasne ukr. dial. вихурятися ‘чванитися’ (ESUM I: 386).
Вожниця, возниця zob. озниця
Востожити
Jedynym źródłem wyrazu jest słownik Horoszczaka, por. востожыти ‘bić mocno,
tłuc coś lub kogoś’ (H). Oczekiwalibyśmy raczej: выстожити (?). Zmiana fonetyczna (przejście tylnego [ы] w labializowane [o], zwłaszcza po wargowych) jest możliwa
w gwarach łemkowskich, a także zakarpackich (Żyłko: 213).
● Co do etymologii zapewne tożsame z ros. стегать ‘хлестать, бить чем.-н.
гнущимся, тонким; прошить насквозь два куска ткани и положенный между ними слой ватина, ваты’ (Ożegow: 765), dial. выстежить ‘выстегать, высечь
прутом’ (SRNG VI: 32), ukr. dial. стег ‘стібок (у шитті)’, стегнати ‘стьобати,
строчити’ (ESUM V: 405), застегнути ‘застібнути’ (ESUM II: 240), pol. ścieg ‘nitka przewleczona przy szyciu między jednym a drugim ukłuciem tkaniny igłą; rodzaj szwu, haftu’, daw. ‘cios szablą, raz, sztych’, czes., słc. steh ‘ścieg’ (SEBor: 612), co
wszystko można sprowadzić do rdzenia ps. *steg- / *stog- ‘szyć’, wcześniej ‘kłuć; bić’
(Vasmer III: 751; ESUM V: 405).
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Skróty
ang. – angielski; bojk. – bojkowski; brus. – białoruski; buk. – bukowiński; bułg. – bułgarski;
chorw. – chorwacki; czes. – czeski; daw. – dawny; dial. – dialektalny; franc. – francuski;
hiszp. – hiszpański; huc. – huculski; lit. – litewski; łac. – łaciński; łac. lud. – łacina ludowa;
łemk. – łemkowski; łot. – łotewski; mac. – macedoński; mor. – morawski; naddniestrz. –
naddniestrzański; niem. – niemiecki; pie. – praindoeuropejski; pol. – polski; pot. – potoczny; ps. – prasłowiański; ros. – rosyjski; rum. – rumuński; serb. – serbski; słc. – słowacki;
słow. – słowiański; słwń. – słoweński; stczes. – staroczeski; strus. – staroruski; ukr. – ukraiński; węg. – węgierski; zdr. – zdrobniały
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SRNG: Ф. Филин (гл. ред.), Словарь русских народных говоров, вып.1–, Ленинград 1965–.
SSN: I. Ripka (gł. red.), Slovník slovenských náreči, t. I–, Bratislava 1994–.
SW: J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa
1900–1927.
T: Є. Турчин, Словник села Тилич на Лемківщині, Львів 2011.
TESz: L. Benkő, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótara, t. I–IV, Budapest 1967–1984.
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TSBM: Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, т. 1–5, Мінск 1977–1984.
Vasmer: М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, т. I–IV, Москва
1986–1987.
W: І. Верхратский, Про говор галицких лемків, Львів 1902.
WSRP: H. Mirska-Lasota, J. Porawska, Wielki słownik rumuńsko-polski, Kraków 2009.
WTSSUM: В. Бусел (ред.), Великий тлумачний словник сучасної української мови,
Київ – Ірпінь 2001.
WU: І. Верхратский, Знадоби для пізнаня угорско-руских говорів, Львів 1901.
Żyłko: Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ 1966.

Lemko etymologies. Part I
Summary
Research into the language of Lemkos has a long history, and many works have already been published: dictionaries, dictionaries of single villages, atlases, and linguistic descriptions, inlcuding etymological ones, but focusing primarily on the study of foreign influence on the Lemko vocabulary.
However, an etymological dictionary is still missing, and its creation is an urgent need. This paper
presents the preliminary results of the authors’ efforts in the area of Lemko etymology. Analysed here
are words which have not as yet been looked into or which have been considered unclear, and also
those cases where the newest etymological findings can provide a substantial addendum or correction of previous etymological attempts. This is the first part of a series of papers devoted to Lemko
etymology where we present words beginning with the letters Б–В: банюр, баткати, беба, белей,
біхреса, блиндати, бозуля, бортак, бундз, бурко, бурликати, валал, валушний, вантолити,
верый, вірґ´ати, высюдати, выхырений, выхраяти ся, востожити.

DIALEKTOLOGIA

LingVaria
Rok XIII (2018) | 1 (25)
https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.11

Mirosław Jankowiak

Akademie věd České republiky, Praha
mirek.jankowiak@gmail.com
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Wprowadzenie
Południowo-wschodnia Litwa, położona na pograniczu bałtycko-słowiańskim,
jest obszarem występowania kilku języków oraz dialektów, które koegzystują nierzadko od kilkuset lat. Ludność zamieszkująca rejon orański ma kontakt
z litewskim językiem literackim, gwarami litewskimi, polszczyzną północnokresową, językiem rosyjskim (literackim i mówionym) oraz gwarami białoruskimi,
nazywanymi tutaj zazwyczaj „mową prostą”. Każdy z tych języków i dialektów jest
od dawna badany przez lingwistów. Gwary białoruskie nie doczekały się jednak
kompleksowych opracowań, a dotyczy to całej ich struktury, w tym słownictwa.
Należą one do baranowicko-grodzieńskiej grupy dialektu południowo-zachodniego i są bliskie polszczyźnie północnokresowej, szczególnie na poziomie leksyki
(ЛГ 1969, mapa nr 75).
Podstawę materiałową niniejszego artykułu stanowią dwa źródła. Pierwsze to
materiały z badań terenowych, zebrane w trakcie ekspedycji przeprowadzonej w lipcu 2014 r. przez autora artykułu oraz Helenę Stetsko w ramach projektu TriMCo

144

Mirosław Jankowiak

(Triangulation Approach for Modelling Convergence with a High Zoom-In Factor),
kierowanego przez Björna Wiemera z Uniwersytetu J. Gutenberga w Moguncji1.
Przebadano wówczas pięć miejscowości: Bołboty (Balbutai), Raki (Rakai), Kowalki
(Kalviai), Paramok (Paramėlis) i Kotra (Katra)2. Przeprowadzono 29 wywiadów z 32
osobami, w ten sposób zgromadzono 21,5 godz. nagrań. W wymienionych wsiach
zamieszkuje ludność katolicka (polsko- i białoruskojęzyczna) oraz prawosławna
(białoruskojęzyczna). Drugim źródłem wykorzystanym przy opisie polonizmów
leksykalnych jest Słownik gwar białoruskich północno-zachodniej Białorusi i jej pogranicza (СПЗБ). Powstał on na podstawie materiałów zebranych w trakcie ekspedycji dialektologicznych prowadzonych w latach 1966, 1975–1977 przez lingwistów
z Wilna, Mińska i Warszawy.
Badaniami została objęta grupa mówiąca najlepiej zachowaną gwarą, czyli
w praktyce najstarsi mieszkańcy. Ludność prawosławna z rejonu orańskiego na
co dzień posługuje się gwarami białoruskimi, zna również język rosyjski, rozumie
polski, z kolei jeśli idzie o znajomość litewskiego, jest ona zazwyczaj znikoma. Respondenci katolicy rozmawiają ze sobą bądź po polsku, bądź po białorusku, przy
czym zazwyczaj słabo znają język rosyjski i litewski. Osoby prawosławne deklarowały narodowość białoruską, z kolei katolicy zazwyczaj polską. Należy również
podkreślić, że z informatorami przeprowadzano wywiad swobodny, tylko lekko
sterowany przez badacza, dlatego też wszystkie polonizmy opisane poniżej wystąpiły w naturalnych wypowiedziach, tj. leksyka pochodzenia polskiego nie była
specjalnie wywoływana. W wypowiedziach niektórych rozmówców następowało
przełączanie kodów (z polszczyzny na białoruszczyznę i odwrotnie). Czasem poszczególne fragmenty trudno było przypisać do jednego języka, dlatego nie zostały one wzięte tu pod uwagę.
Stan badań nad gwarami białoruskimi na Litwie
Leksyka gwar białoruskich na Litwie i zakres wpływów polszczyzny nie były jak
dotąd tematem kompleksowych badań, choć taki problem naukowy był wielokrotnie zgłaszany przez lingwistów. Jako pierwszy gwary białoruskie na ziemiach litewskich badał w 1903 r. białoruski etnograf i lingwista Joachim Karski (Евфимий Ф.
Карский). Przeprowadził on ekspedycję, aby wyznaczyć zasięg etnosu białoruskiego
(Карский 1903, 1962, 2006: 35, 36). Dla opisu leksyki o wiele większe znaczenie miały
jednak badania przeprowadzone w latach 1966 i 1975–1977, zorganizowane przez dialektologów białoruskich i litewskich z Instytutu Językoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Białoruskiej SRR i Instytutu Litewskiego Języka i Literatury Narodowej
1
2

Więcej na temat projektu: https://www.trimco.uni-mainz.de (dostęp: 16 II 2018).
Katra położona jest poza rejonem orańskim.
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Akademii Nauk Litewskiej SRR3. Pięciotomowy СПЗБ, który jest wynikiem tego
projektu, obejmuje również leksykę gwar białoruskich spoza Białorusi (w tym z Podlasia, Litwy i Łotwy). W rejonie orańskim przebadano wówczas jedną wieś – Nowe
Macale (Jaunije Maceliai). Na podstawie tych badań powstało też kilka ogólnych
artykułów (np. Гринавецкене 1972; Климчук 1980). Tematyką gwar białoruskich na
Litwie zajmowali się również wileńscy badacze: Kira Giułumianc, Walery Czekman
i Mikoła Sawicz (Giułumianc, Czekman 1971; Савич 1990, 1997).
Ze współczesnych badań należy podkreślić dwa projekty. Pierwszy to „Modern
Geolinguistic Research in Lithuania: The Optimisation of Network Points and the
Interactive Dissemination of Information” zrealizowany w Instytucie Języka Litewskiego ANL pod kierownictwem Danguolė Mikulėnienė (Mikulėnienė, Meiliūnaitė
2014). W ramach tego przedsięwzięcia Lilieja Płygawka i Aliaksandr Adamkowicz
przeprowadzili badania w 19 wsiach na obszarze Wileńszczyzny, gdzie nagrali gwary
białoruskie (więcej: Plygavka 2014). W ramach drugiego projektu (TriMCo) Mirosław Jankowiak, Grażyna Nicolaus oraz Helena Stetsko zebrali obszerny materiał
z rejonów ignalińskiego, święciańskiego, wileńskiego, solecznickiego i orańskiego.
Szczegółowe badania struktury gwar białoruskich, socjolingwistycznych aspektów ich funkcjonowania w warunkach wielojęzyczności oraz leksykalnych wpływów
litewskich, polskich i rosyjskich w rejonach ignalińskim, święciańskim, wileńskim,
trockim, solecznickim i orańskim są prowadzone przez autora niniejszego artykułu
(Jankowiak 2016a, 2016d, w druku).
Kwestię zapożyczeń z języków litewskiego, polskiego i rosyjskiego w białoruszczyźnie litewskiej (głównie mówionej miejskiej, mniej gwarowej) opisywała L. Płygawka (Плыгаўка 2009, 2015).
Z gwarami białoruskimi mocno jest związane funkcjonowanie polszczyzny północnokresowej, dlatego też jej badacze nawiązywali w swoich pracach do białoruszczyzny, w tym do zagadnień leksykalnych (por. Turska 1982; Sawaniewska-Mochowa
1990; Kurzowa 1993; Коницкая 1995; Karaś 2001; Smułkowa 2002a).
Dialektalne strefy północno-zachodnia oraz zachodnia języka białoruskiego jako przykład
polsko-białoruskich kontaktów językowych
W 1963 r. został wydany Dialektologiczny atlas języka białoruskiego (ДАБМ). Przedstawione na mapach izoglosy (szczególnie izoleksy, w mniejszym stopniu izofony
i izomorfy) odsłoniły przed białoruskimi badaczami dodatkowy, w stosunku do
klasycznego, podział gwar. Poza tradycyjnym północno-wschodnim i południowo-zachodnim dialektem wyznaczono tzw. strefy dialektalne języka białoruskiego
3

W badaniach udział wzięli: Mikołaj Biryła, Elena Grinaveckienė, Iryna Kawalczuk, Fiodar Klimczuk, Józefa Mackiewicz i in.
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(błrs. дыялектныя зоны беларускай мовы). Nie pokrywają się one geograficznie
z dialektami czy grupami gwarowymi, nie są również traktowane jako komponent
języka białoruskiego, dodają jedynie „odcień” o pozadialektalnym charakterze. Wybrane izoglosy stref dialektalnych odzwierciedlają tylko część struktury gwary, zazwyczaj leksykę. Cechy te wskazują na kontakty kulturowo-językowe Białorusinów
z sąsiednimi narodami i grupami etnicznymi. Wyróżnia się pięć stref: północno-zachodnią (kontakty z językiem litewskim i polszczyzną), południowo-wschodnią
(dawne księstwo czernihowsko-siewierskie), zachodnią (wpływy polskie), wschodnią (wpływy rosyjskie) oraz centralną (Крывіцкі 2003: 215; Barszczewska, Jankowiak 2012: 125, 126; Jankowiak 2016c). Z punktu widzenia niniejszego artykułu dwie
z nich są najważniejsze: strefa północno-zachodnia i strefa zachodnia, obydwie obejmują geograficznie obszar południowo-wschodniej Litwy, w tym rejon orański (zob.
poniższe mapy).
Mapa 1. Północno-zachodnia strefa dialektalna języka białoruskiego

Źródło: Barszczewska, Jankowiak 2012: 232
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Mapa 2. Zachodnia strefa dialektalna języka białoruskiego

Źródło: Barszczewska, Jankowiak 2012: 234

Strefa północno-zachodnia odzwierciedla kontakty kulturowo-językowe białoruszczyzny z mową Litwinów (język literacki oraz gwary), Polaków (polszczyzna
północnokresowa oraz literacka), Rosjan (język literacki oraz gwary, głównie staroobrzędowców) i w mniejszym stopniu Łotyszy (język literacki oraz gwary). Najstarszą warstwę zapożyczeń leksykalnych stanowią niewątpliwie bałtyzmy (w większości lituanizmy), młodsze to leksemy polskie (lub przejęte za polskim pośrednictwem,
głównie w XIX i XX w.) oraz rusycyzmy.
Za polonizmy białoruscy lingwiści uznali m.in.: babacháty ‘brzuchaty’, bonk
‘bąk’, gałénzia ‘gałąź’, káŭka ‘kawka: ptak’, pajenczýna ‘pajęczyna’, pastýr ‘pasterz’,
pszczóła ‘pszczoła’, skaŭrónak ‘skowronek’, żabrýna ‘żebro’ i in. Dialektolodzy ustalili dla strefy północno-zachodniej co najmniej 124 leksemy w zakresie flory i fauny,
spośród których zapożyczenia stanowią aż 80,6% (Астрэйка 1998: 52, 53).
Strefa zachodnia odzwierciedla przede wszystkim wpływy polskie, będące konsekwencją uwarunkowań społeczno-historycznych – osadnictwo polskie, dominacja

148

Mirosław Jankowiak

kultury polskiej i języka polskiego (szczególnie w okresie I Rzeczypospolitej,
w XIX w. i okresie międzywojennym). Funkcjonowanie polszczyzny jako języka
urzędowego w II RP na ziemiach zachodniej Białorusi i południowo-wschodniej Litwy pozostawiło swój wyraźny ślad w leksyce, głównie młodszego pochodzenia, ale
nie tylko (więcej: Jankowiak 2016b).
Słownictwo na zachodzie przeciwstawia się wschodniemu, tożsamemu z językiem
rosyjskim lub będącemu rosyjskimi zapożyczeniami, np.: rówar (zachodnia strefa
dialektalna) – lisapiét (wschodnia strefa dialektalna) ‘rower’, walíska – czamadán
‘walizka’, zahárak – czasý ‘zegarek’, wóhier – żarabiéc ‘ogier’, pszérwa – pierarýŭ
‘przerwa lekcyjna’, ksiónżka – kníha ‘książka’, zészyt – ciatrádź ‘zeszyt’, zákrent – pawarót ‘zakręt’, pianióndzy – dziénhi ‘pieniądze’, aliaktróŭnia – eliektrastáncyja ‘elektrownia’ i wiele innych (ЛГ 1968: 277; Крывіцкі 2003: 225). Przytoczone powyżej
leksemy w większości należy traktować jako zapożyczenia z języka polskiego (bądź
przejęte za polskim pośrednictwem).
Polonizmy zapożyczone w okresie starobiałoruskim występujące w gwarach białoruskich
na Litwie4
Problematyka polskich zapożyczeń w języku starobiałoruskim oraz współczesnej
białoruszczyźnie została bardzo dokładnie zbadana zarówno przez białoruskich, jak
i polskich lingwistów. Aliaksandr Bułyka w swoich licznych pracach (np. Булыка
1972, 1980, 2015: 140–149; zob. także Жураўскі 1970) omówił zapożyczenia w białoruszczyźnie, które trafiły do niej z języka polskiego bądź za polskim pośrednictwem
z czeskiego, niemieckiego lub łaciny (w okresie od 1385 r. – unia w Krewie). Kwestie wpływów staropolszczyzny na język starobiałoruski poruszała również Elżbieta
Smułkowa (2002b). Wiele dawnych zapożyczeń polskich w gwarach białoruskich Litwy występuje także w białoruszczyźnie łotewskiej (por. Jankowiak 2017).
Z historycznych polonizmów (i słów zapożyczonych za polskim pośrednictwem),
które zanotowałem w wypowiedziach rozmówców zarówno na Łotwie, jak i na Litwie, można wyliczyć m.in.: баволна ‘bawełna’ (pocz. XV w., pol. bawełna < śrgniem.
Baumvolle), бискупъ ‘biskup’ (XV w., pol. biskup < czes. biskup < stgniem. Biscof),
буракъ ‘burak’ (k. XVII w., pol. burak < śrdwłac. borrago), бурмистръ ‘burmistrz’
(XV w., stpol. burmistrz < niem. Burgmister), веранда ‘weranda’ (pol. weranda <
< fr. véranda, port. varanda), виделецъ (pocz. XVII w., pol. widelec), ганак ‘ganek’
(XVI w., pol. ganek < niem. Gang), дахъ ‘dach’ (k. XVI w., pol. dach < śrgniem.
Dach), комуня ‘komunia’ (XVII w., pol. komunia < łac. communio), ксендзъ ‘ksiądz’
(k. XVI w., pol. ksiądz < śrgniem. Kuning), куртка ‘kurtka’ (pol. kurtka < łac. curtus
4

Przy analizie poniższych leksemów korzystano z następujących słowników i atlasów: SEJL, SEJP,
SMPPK, WSRP, Булыка 1972, ДАБМ, ЛАБНГ, ЛГ, СПЗБ, ТСБМ, ЭСБМ.
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‘krótki’), лист ‘list’ (XV w., pol. list), лампа/лямпа ‘lampa’ (k. XV w., pol. lampa <
<śrgniem. Lampe), млынаръ ‘młynarz’ (< млынъ, XIV w., pol. młyn < stgniem. Mulin), панъ ‘pan’ (oraz wszystkie formy pochodne, XIV w., pol. pan), панчохі ‘pończochy’ (pol. pończocha < śrgniem. Puntschuoch), патэльня ‘patelnia’ (stpol. patelnia <
< łac. patella), хуста ‘chusta, chustka’ (XV w., pol. chusta), цыбуля ‘cebula’ (stpol.
cybula < stgniem. Zibolle < łac. cepulla), шляхта ‘szlachta’ (XV w., pol. szlachta <
< śrgniem. Slahte), шкарпеткі ‘skarpetki’ (pol. skarpetki < wł. scarpetta)5.
Wiele z tych leksemów na stałe weszło już do zasobu słownictwa języka białoruskiego, dlatego nie są one traktowane przez użytkowników jako zapożyczenia.
Ogromna liczba polonizmów w gwarach białoruskich na Litwie, w tym w mowie
białoruskojęzycznych mieszkańców rejonu orańskiego, jest wynikiem wielowiekowych kontaktów i oddziaływania szeregu czynników, jak: Kościół katolicki (ostoja
polskości), polskojęzyczne miasta i miasteczka, dwory szlacheckie, a w okresie międzywojennym przynależność ziem południowo-wschodniej Litwy do II RP (polska
administracja, media, edukacja, jeden język urzędowy itp.). Można wymienić kilka
sfer życia, w których występuje słownictwo polskiego pochodzenia. Duże zróżnicowanie widać w wypowiedziach osób wyznania katolickiego i prawosławnego. U katolików polonizmów jest o wiele więcej, co wynika w dużej mierze z ich polsko-białoruskiej dwujęzyczności oraz tego, że sfera sacrum jest zdominowana przez
polszczyznę. U osób wyznania prawosławnego polskich zapożyczeń jest o wiele
mniej, a w zakresie tematyki religijnej praktycznie nie ma ich wcale. W kolejnej części artykułu oddzielnie zostaną przedstawione zapożyczenia polskie funkcjonujące
w mowie ludności katolickiej i prawosławnej dla różnych sfer życia.
Polonizmy występujące we współczesnych gwarach białoruskich w rejonie orańskim na Litwie
Leksyka polskiego pochodzenia występuje w wypowiedziach dotyczących różnych
aspektów życia. Jedną z takich dziedzin jest sfera religii. Wynika to z uwarunkowań
historycznych. Kościół katolicki na ziemiach litewskich od dawna był mocno związany z językiem polskim, a w okresie zaborów stanowił naturalną ostoję polskości.
Na obszarze zamieszkiwanym przez Słowian polski jest zazwyczaj językiem dominującym w liturgii Kościoła katolickiego, z kolei litewski pełni funkcję uzupełniającą, dodatkową. Już Halina Turska zwróciła uwagę, że Kościół był w drugiej połowie
XIX i w XX w. jednym z najmocniejszych ośrodków polonizacji:
W parafiach litewskich na pograniczach zwartego obszaru litewskiego, jak również
w parafiach mieszanych litewsko-białoruskich kazania i nabożeństwa dodatkowe
5

Przytoczone białoruskie leksemy pochodzą ze słownika Даўнія запазычанні беларускай мовы
(Булыка 1972). Przykłady te odzwierciedlają formy stosowane w tekstach starobiałoruskich, dlatego też nie został tutaj użyty zapis półortograficzny, jak w cytatach.
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odbywały się z reguły w języku polskim. W niedziele i święta w kościele i przed
kościołem ześrodkowuje się całe życie kulturalne wsi: nabożeństwa były tu jakby
lekcjami języka polskiego, które pobierały liczne rzesze włościan. Ta specjalna rola
kościoła zaznaczyła się w uderzającej często zgodności pomiędzy granicami parafii
a zasięgiem miejscowych języków: nie ulega wątpliwości, że polszczyzna szerzyła się
tu parafiami (Turska 1982: 59).

Polonizmy w gwarach białoruskich dotyczą m.in. nazw świąt katolickich, obrzędów, potraw, są to także zwroty do Boga i świętych, np.: apłátka ‘opłatek’, chrześcijánski ‘chrześcijański’, Jána Dzień / Jány ‘noc świętojańska’, ménka ‘męka’, pamadlícca ‘pomodlić się’, Pan Boh ‘Pan Bóg’, Pan Jézus ‘Pan Jezus’, różánczyk ‘różaniec’,
różániec ‘różaniec’, spówiedź ‘spowiedź’, ścísły post ‘ścisły post’, śpiawakí ‘pogrzebowe płaczki’, świénty ‘święty’, usié światýje ‘wszyscy święci’, Try Karalí ‘Trzech Króli’,
Wiel’kánac ‘Wielkanoc’, Zialiónyja Świóntki ‘Zielone Świątki’, por.:
Na Kućciú apłátka, jak my nazywájem, kwas (K 1948 Bołboty)6;
Czýścili usió da Wiel’kanócy, hatawálisia da świáta (K 1930 Bołboty);
Na Wiel’kánac to pirahí piaklí, jájki farbawáli na Wiel’kánac (K 1935 Raki);
Máju i różánczyk, wot tak sabié, pamadliúsia, papłáczu (K 1930 Bołboty);
Jakája ráźnica, Pan Boh to jéden (K 1930 Bołboty);
Káżdy świénty máje swajé wykrénty (K 1930 Bołboty);
Póścili, ścísły post nazywóŭsia, a to Pan Jézus pajszóŭ na ménku (K 1935 Raki);
Takíje świáty chrześcijánskie to światkawáli tadý (K 1935 Raki);
Tak spatykáli z Bóham, paszlí da kaścióła, pamadlílisia i da cháty (K 1935 Raki);
Na ŭsié światýje chódziuć [na cmentarz], uspaminájuć (K 1935 Raki);
I Kóliady, i Nówy Rok, pótym Try Karalí, Wiel’kánac, no, katóryje świáty, tak to na
świáty jest, to Jány […] jest Jána Dzień […] A, to móża héta Zialiónyja Świóntki, ci
Siómucha (K 1948 Bołboty);
[Po pogrzebie] pótym użé káżdyj hod, na ŭsié światýje i ŭ kaściół, uspaminájuć
(K 1947 Paramok);
To prawasłáŭnyja, a katóliki, to jeść i katalíczeskije [pogrzebowe] śpiawakí (K 1947
Paramok);
Ja dziéci wadzíła káżdy hod da spówiedzi (K 1941 Paramok);
Jak Sawiéckij Sajúz pryjszóŭ, tut takája byłá bałacína, Mátko Świénta! (K 1934 Raki).
6

W zaprezentowanych cytatach skróty oznaczają: M/K – mężczyzna/kobieta, 1948 – rok urodzenia, Bołboty – miejsce zapisu i obecnego zamieszkania rozmówcy.
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Słów polskiego pochodzenia w zakresie leksyki religijnej nie zanotowałem w wypowiedziach ludności prawosławnej, co wynika z tego, że w Cerkwi prawosławnej
językami liturgii są starosłowiański oraz rosyjski.
Znaczącą grupę zapożyczeń z języka polskiego stanowią leksemy odnoszące
się do sfery administracyjno-publicznej oraz nowinek technicznych. Największe wpływy były w tej dziedzinie w okresie międzywojennym, kiedy ziemie rejonu
orańskiego wchodziły w skład Polski, a administracja była polskojęzyczna. Osoby urodzone w latach 20. i na początku lat 30. XX w. pamiętają tzw. polskie czasy, mają w swoim zasobie leksykalnym szereg polonizmów z tego zakresu. Również
ówczesne nowinki techniczne czy słownictwo związane z handlem i kulturą trafiały do gwar białoruskich głównie z języka polskiego. Można wymienić tutaj takie
leksemy, jak np.: łapánki ‘łapanki policyjne: o niemieckiej policji w czasie II wojny
światowej’, májster ‘majster’, matawídły ‘włók. motowidło’, młyn ‘młyn’, murawány
‘murowany’, nieliegál’nie ‘nielegalnie’, padátki ‘podatki’, państwa ‘państwo’, pazwaliénie ‘pozwolenie’, rzond ‘rząd’, sóŭtys ‘sołtys’, strażníca ‘strażnica’, żandarméryja
‘żandarmeria’, por.:
Náda byłó pajścí da Niémca, kab wýdaŭ pazwaliénie zakałóć [świnię] (K 1930
Bołboty);
Chaciéli, nie chaciéli iścí ŭ kałchóz, padátkami abkłádywali wiél’kimi (K 1934 Kotra);
Daŭniéj zbóże tréba byłó zdawáć da rzóndu (K 1930 Bołboty);
Tam takí murawány dom, dzie majá siastrá żyjé (K 1935 Raki);
Takí májster byŭ músi, jakí rabíŭ týja krósny (K 1935 Raki);
Matáli, takíje matawídły, i krósna býli (M 1935 Raki);
Byŭ młyn u Sałtániszkach (M 1931 Kowalki);
Nie znáju, jak Niémcy [szli], tut táka strażníca byłá (K 1941 Paramok);
Táta sóŭtysam byŭ pry Niémcach (K 1941 Paramok);
Wándzik nazywóŭsia, sóŭtysam byŭ u ich, charószy takí, padwúczany chłópiec
(K 1935 Raki);
»Ty pierajszóŭ hranícu«. I nazáŭtra pryjéchała żandarméryja i zabráła [go] (K 1935
Raki);
Pryjéchaŭ uczastkówy […] i ja sprászywaju, szto ŭ mianie búdzie? Ja nieliegál’nie
jahó dzierżáła (K 1934 Kowalki);
Jak tam za hétaho pánstwa byłó, to nie skażú, nie wiédaju hétaho (K 1935 Raki);
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Jak prajszóŭ front, ja wam skażú, jak bylí łapánki, jak nazywáli chapuný chapájuć
(K 1934 Kowalki).

Z polskimi czasami międzywojennymi, a częściowo nawet okresu carskiego, jest
związane słownictwo dotyczące obecności polskich posiadaczy ziemskich i polskiej kultury. Rodzice i dziadkowie wielu z moich respondentów najmowali się do
pracy u bogatszych gospodarzy, nazywanych panami. Za wykonaną pracę dostawali
zazwyczaj wypłatę w naturze, tj. zbożu lub ziemniakach, rzadziej pieniądze. Dworki
szlacheckie również stanowiły ośrodki polskiego oddziaływania, ale nie tak mocnego, jak Kościół katolicki i administracja. Z dotyczących tego leksemów zanotowałem
m.in.: dwor ‘dwór’, pánszczyzna ‘pańszczyzna’, pan ‘pan’, panók ‘pan’, panúk ‘pan’,
paný ‘pany’, por.:
Paný bylí na dwaróch (Nowe Macale, СПЗБ II: 36);
Za pánszczyzny to ja nie pómniu, jak paný żylí (K 1935 Kotra);
U nas u dwaré bylí [pany], pa sto haktár wialí ziamlí. A chto tam dwa, pa haktár
mieŭ, paŭtará, to chadzíli da tóho pána, ziarnó biarúć, to jamú pamóhuć kasíć, íli
żać. [Ja dla nich] karówy páświł, a jak padniáŭ usió to »dóbra panúk«, paszóŭ da
pána, znáczyć ja jak párabak byŭ (M 1931 Kowalki);
Panók, jak czym chóczasz, dzienhámi biarý, chóczasz ziarnó, bal’szynstwó bráli
ziarnó [za pracę u pana] (M 1931 Kowalki);
Pan byŭ kułák, to na Sibír jahó […] Dwor étot kupíli ŭ étoho pána, i éty młyn (M 1931
Kowalki);
Tut [w Paramok] nie byłó tych panóŭ, takích nie byłó bahátych (K 1949 Paramok);
Káża dziédu «panók, a czamú tak niełádnie?» (K 1930 Bołboty).

Starsi respondenci (urodzeni w latach 20. i na początku lat 30. XX w.), pochodzący z północno-zachodniej Białorusi, oraz miejscowi, odbywający edukację po II wojnie światowej, nierzadko uczęszczali do polskich szkół, dlatego też w ich wypowiedziach na temat szkolnictwa spotyka się leksykę z zakresu edukacji, np.: śrédnia
szkóła ‘szkoła średnia’, uczýciel’/uczýciel’ka ‘nauczyciel, nauczycielka’. Słów tych nie
jest wiele, co wynika m.in. z tego, że większość mieszkańców wsi ukończyła tylko
kilka klas szkoły podstawowej, por.:
I héta nazywáłasia śrédnia szkóła, siem kłas byłó (K 1947 Bołboty);
U nas tut uczýciel’ u Kawál’kach byŭ, wródzie jon Paliák (M 1931 Kowalki);
Jak ja pómniu, jak raskázywali, to byłá adná ŭczyciél’ka [we wsi Paramok] i janá
ŭczýła (K 1949 Paramok);
Tadý prywátnyji bylí uczýcieli, tut s Kawáliak byŭ takí (K 1934 Kowalki).
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Największą grupę zapożyczeń z języka polskiego stanowi leksyka z zakresu gospodarki rolnej, gospodarstwa i życia codziennego. W wypowiedziach rozmówców występowały leksemy dotyczące budownictwa, przedmiotów codziennego
użytku, obrzędów i zwyczajów, zwierząt oraz potraw, np.: bacián ‘bocian’, brúcha
‘brzuch’, bukiét ‘bukiet kwiatów’, cébar ‘cebr’, háci ‘gacie, majtki’, kiełbása ‘kiełbasa’,
kiełbáska ‘kiełbaska’, krawátka ‘krawat’, miénso ‘mięso’, padwórze ‘podwórze’, swéter
‘sweter’, szpúl’ka ‘szpulka’, szwéder ‘sweter’, szydéŭka ‘szydełko’, wélen ‘welon ślubny’, wasélie/weséle ‘wesele’, wiendlína ‘wędlina’, wieránda ‘weranda’, wórak ‘worek’,
zabáŭka ‘zabawka’, zabáwa ‘zabawa’, zbutwiéć ‘zbutwieć’, zýdal’ ‘zydel’, por.:
Asmalíli parsiuká i pałażýli na zýdal’ (Nowe Macale, СПЗБ II: 333);
To dziádek zakróji barána i jej [nauczycielce] miénso nasíli, ja samá nasíła (K 1930
Bołboty);
Adkúl’ dziéci biarúcca? To z kapústy, to bacián pryniós, to tam naszlí pad kapústaj
(K 1940 Kotra);
Kiełbásy i wiendlína, wot, takóje nasíli i świencíli, a pótym jéli (K 1935 Raki);
A raniéj nichtó hétych katliétaŭ nie znoŭ, nie piok, kiełbásu mátka zróbić, ciapiér
nichtó nie róbić hétych kiełbásaŭ (K 1940 Kotra);
Napichájuć, páłaczkaj prabiwájuć i róbiać kiełbásy (K 1935 Raki);
Z brúchu słanína hórszaja (Nowe Macale, СПЗБ I: 222);
Háci nakładájam. Hrúbszaja pałatnó iszłó na háci (Nowe Macale, СПЗБ I: 437);
Z pałatná szýli háci (Nowe Macale, СПЗБ II: 449);
Z pakúliaŭ wórki tkáli (Nowe Macale, СПЗБ I: 328);
Ni pryszłá na zabáwu hétu (Nowe Macale, СПЗБ II: 179);
Tam dziaŭczýna ŭ wierándzi pradawáła [artykuły spożywcze] (K 1935 Raki);
Ciapiér to bukiéty, to wiankié [na wesele], a raniéj ni byłó (K 1940 Kotra);
A tut cébar staíć takíj bal’szýj (K 1940 Kotra);
Dahawárywajucca i tadý weséle róbiać (K 1935 Raki);
Héta wasélie imiejécie wwidú? (K 1948 Bołboty);
Tól’ki wélen kłáli na haławú, wélen kłáli dziaŭczátam na haławú [na ślubie] (K 1935
Raki);
Biédny czaławiék saŭsióm idzié pa druhómu, a baháty pad krawátka búdzie chadzíć
(M 1931 Kowalki);
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Usió, absmálim [prosiaka], razbiaróm, i sáła i kiełbásku nadziéłajem, i wantrabiánaczku zdziéłajem (K 1941 Kowalki);
Oj, nie byłó zabáŭkaŭ, ot, kalí na sáni i z hórki (K 1941 Kowalki);
Wiazáła, taksáma takí szwéder, to szydéłkam dzie szto (K 1947 Bołboty);
Swétry, wo, rabíła, majá rabóta ŭsió (K 1930 Bołboty);
Kiełbáskaŭ nasúszym i pótym májem na céłaje liéta (K 1941 Kowalki);
Tam syn chódzić pa padwórzu (K 1941 Kowalki);
Kałaŭrótki to pałamálisie, to zbutwiéli (K 1948 Bołboty);
Wot, jakája wiendlína, nasíli, świéncili [w kościele], a pótym jéli (K 1935 Raki);
Krucíli nahámi [na kołowrotku] i héta [nitka] iszłá na szpúl’ku (K 1935 Raki).

Ludność katolicka często się posługuje polskimi nazwami stopni pokrewieństwa,
np.: bábcia ‘babcia’, dziádek ‘dziadek’, mátka ‘matka’, ójciec ‘ojciec’, táta ‘tata’, por.:
Kiełbásu mátka zróbić, ciapiér nichtó nie róbić hétych kiełbásaŭ (K 1940 Kotra);
To dziádek zakróji barána i jej [nauczycielce] miénso nasíli, ja samá nasíła (K 1930
Bołboty);
A aná później ójcu wróżýła tam (K 1930 Bołboty);
Bylí [rodzice] bahátyji, a patóm ójca na front zabráli (K 1930 Bołboty);
Charószaja bábcia ty (K 1930 Bołboty);
Bóczka stajáła, niékali táta zrabíŭ (K 1940 Kotra).

Osoby białoruskojęzyczne, zamieszkujące rejon orański, używają na co dzień także innych leksemów pochodzenia polskiego, których nie można włączyć do powyżej wskazanych kręgów tematycznych, np.: brúdny ‘brudny’, býle gdzie ‘byle gdzie’,
cegiéłeczka ‘cegiełka’, choróba ‘choroba’, ciénka ‘cienko’, dakłádnie ‘dokładnie’, fájny
‘fajny’, fuligán ‘chuligan’, ináczej ‘inaczej’, jeżéli ‘jeżeli’, łádnie ‘ładnie’, miéjsce ‘miejsce’, pámiatka ‘pamiątka’, pażýczyć ‘pożyczyć’, później ‘później’, rok ‘rok’, słábszy
‘słabszy’, spatykáć ‘spotykać’, strásznie ‘strasznie’, teraźniéjszy ‘teraźniejszy, współczesny’, wiek ‘wiek: o wieku człowieka’, wiéncej ‘więcej’, wiénkszy ‘większy’, wyhóda
‘wygoda’, wróżyć ‘wróżyć’, zajénczyć ‘zajęczeć’, zapómnić ‘zapomnieć’, zímny ‘zimny’,
żýcie ‘życie’, por.:
Práli kúżal’ c’énka (Nowe Macale, СПЗБ II: 557);
Jeżéli znójdzie sáła, tóże búdzie sztraf (K 1930 Bołboty);
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Ot liúdzi fájnyja wy! (K 1930 Bołboty);
A mnie býle gdzie, bez raźnícy (K 1940 Kotra);
Móże pietnáście hadóŭ miéła, móże wiéncej (K 1935 Raki);
Tam na kancú wióski, tam bol’sz prawasłáŭnyja, tam wiéncej pa biełarúsku raz
maŭliáli (K 1947 Bołboty);
Tam niekatóryja sławá ináczej hawarýli, a tut u nas tóże ináczej (K 1948 Bołboty);
Ty brúdny, idzí umýjsia! Ja brúdna, nie pamýŭszysia (Nowe Macale, СПЗБ I: 219);
Umiéła piésniaŭ, dy ŭsió zapómniła (Nowe Macale, СПЗБ II: 241);
Pażyczýła dziéńhi (Nowe Macale, ibid.: 43);
Zímnaj wadój zmýli (Nowe Macale, ibid.: 308);
Żarabúk, jak wiénkszy (Nowe Macale, ibid.: 139);
Takóje majó żýcie, márnaje żýcie (K 1930 Bołboty);
Chto starý, to choróby (K 1930 Bołboty);
A aná później ójcu wróżyła tam (K 1930 Bołboty);
Máma, daj na pámiatku [na pamięć] (K 1930 Bołboty);
U héty rok użó hnóju nimá (K 1930 Bołboty);
Ja naradzíłasia u sórak siómym róku (K 1947 Bołboty);
Alié tak łádnie, dakłádnie nie ŭmiéju hawarýć pa pól’sku (K 1935 Raki);
I paszlí my, jak zajénczyli, i pajéchali daliéj, a [Niemcy] takóha maładóha ŭzialí [i zabili] (K 1935 Raki);
I cegiéłeczku sól’i pryniós, krásnaj étaj, i spatyknúŭ patrúl’ (K 1935 Raki);
U pána byŭ takí fuligán, szto ziarnó kraŭ (M 1931 Kowalki);
Samahónka pótym słábsza, słábsza, słábsza, i tadý ŭżó adhón idzié (M 1931 Kowalki);
My tut pry krajú, hraníca na miéjscu (K 1947 Bołboty);
Znáczyć dziawóckuju ci teraźniéjszuju [familiu] (K 1947 Bołboty);
Chódzić céły rok na rabótu, a wósieńniu pójdzie tam jakóha zbóża wórak dadúć
[z kołchozu] (K 1947 Bołboty);
Ciáżka byłó, strásznie ciáżka liudziám byłó [w kołchozie] (K 1948 Bołboty);
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Nówaha hódu my nikóli nie spatykáli, nie byłó ŭ nas takój tradýcyji (K 1935 Raki);
Táta tóże u maładým wiéku úmier (K 1934 Kowalki);
Hétyja [dzieci] użé wiénkszy bylí, hétych nie liubíŭ (K 1934 Kowalki);
Héta ż nie z wyhódy idziész warawáć [w kołchozie], a szto b prażýć (K 1934 Kowalki).

Kilka leksemów jest używanych wyjątkowo często w trakcie rozmowy, np.: aż
‘aż’, ciónglie ‘ciągle’, dúża ‘dużo’, dziś ‘dzisiaj’, jest ‘jest’, téraz ‘teraz’, trzéba ‘trzeba’,
tútaj ‘tutaj’, týl’ko ‘tylko’, wiél’ki ‘wielki’, wszýstko ‘wszystko’, żýcie ‘życie’, por.:
Ja tóje szczytáju, szto ŭ hłub Litwý týl’ko [tak robią potrawy świąteczne] (K 1947
Bołboty);
Chíba trýccać sótak týl’ko dawáli [ziemi za kołchozów] (K 1947 Bołboty);
Alié téraz nikawó niétu [w rodzinnej wsi] (K 1934 Kowalki);
I zapawiédniki po dziś dzień (K 1940 Kotra);
Hadawáła swaích, téraz tréba unúkaŭ hadawáć (Nowe Macale, СПЗБ I: 400);
I charaszó byłó, a téraz kanáwy héty pana wykópwali (K 1930 Bołboty);
Jésli u ciebiá sad jest pasádżany káła dóma, […] użó tabié trýccać [sotak] nie dadúć
[ziemi], a czatýrnaccać ci piatnáccać (K 1934 Kowalki);
Ja byŭ Paliák i jest Paliakóm (M 1931 Kowalki);
A wot takíje wiél’ke hałóŭki [maku] (K 1930 Bołboty);
Wiél’kie byłó humnó, to zabráli [do kołchozu] (K 1947 Paramok);
Aż na chaliéru héty kúry [teraz trzymać] (K 1930 Bołboty);
Janá żwazíła miod aż u Itáliju (K 1937 Kotra);
Ziamliá drénnaja, jakóje tut żýcie byłó (M 1940 Kotra);
Da nas báćka [batiuszka] z Druzgienínkaj pryjażdżáje, piérad kóliedy pryjażdżáje,
piérad Rażdżastwóm, piérad Páskaj pryjażdżáje ciónglie (K 1940 Kotra);
Bóczka [na kapustę dawniej była], a jak tútaj [na Litwę] my pryjszlí, to ŭżó tak nie
byłó takích bóczkaŭ (K 1949 Paramok);
Nie znáju, jak janý tútaj [tworzyli kołchozy] (K 1941 Kowalki);
Ciapér nie hónim [samogonu], nie trzéba hasudárstwiennaje téraz (K 1941 Kowalki);
A tam ich ŭżé dúża, dúża liudziéj [w głębi Litwy] (K 1947 Bołboty);
I tam na Biełarúsi wszýstko byłó (K 1930 Bołboty).
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Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fenomen gwar białoruskich na Litwie, w tym
gwar z rejonu orańskiego, mianowicie występowanie polskich liczebników. Dotyczy
to jednak liczebników od 11 do 19, które notowałem dosyć często w wypowiedziach
moich rozmówców, również osób wyznania prawosławnego. Może to być związane
z kilkoma czynnikami – zapamiętaniem ich z okresu dzieciństwa (nauką liczenia
w szkole) lub podawaniem ceny w sklepach przez sprzedawców:
Haspadár byŭ, dwanáście hadóŭ mieŭ i ŭsió rabíŭ (K 1935 Raki);
Srázu byłó [tylko] dwanáście rublióŭ sámaj piénsiji pry sawiéckaj włáści (K 1941
Paramok);
[Kowalki] pietnáście kiłamiétraŭ ad nas, ci móża osiemnáście (K 1948 Bołboty);
Chaj jamú byłó szesnáście liet (K 1930 Bołboty);
U nas wosiemnáście byłó u báćki [hektarów ziemi i lasu] (K 1941 Paramok).

Podsumowanie
Język polski funkcjonował i funkcjonuje obok gwar białoruskich na dużym obszarze, ciągnącym się od pogranicza polsko-białoruskiego, poprzez pogranicze białorusko-litewskie, białorusko-łotewskie (Łatgalia) i białorusko-rosyjskie (południowa
Pskowszczyzna). Uwarunkowania historyczno-społeczne, przynależność administracyjna, powszechność Kościoła katolickiego oraz liczebność ludności polskojęzycznej wpływały w różnym stopniu na liczbę zapożyczeń w gwarach białoruskich.
Niewątpliwie najwięcej występuje ich na obszarze Białostocczyzny oraz południowo-wschodniej Litwy. Liczbę leksemów polskiego pochodzenia w gwarach białoruskich na obszarze rejonu orańskiego należy uznać za wysoką, choć nie aż tak, jak
w rejonie solecznickim lub wileńskim.
Polonizmy, podobnie jak na innych pograniczach, obejmują następujące sfery
życia: administracyjno-publiczną, edukację, sferę sacrum, związaną z obecnością
polskich posiadaczy ziemskich i najczęściej słownictwo z zakresu codziennego bytu
(nazwy zwierząt, zabudowy gospodarczej, relacji rodzinnych, przedmiotów codziennego użytku). Analiza materiału zebranego w rejonie orańskim pokazała, że
więcej polonizmów występuje w mowie mieszkańców wsi katolickich lub mieszanych katolicko-prawosławnych. W miejscowościach, gdzie przeważa ludność prawosławna (Kotra i Paramok), ich liczba jest o wiele niższa (jest to najlepiej zauważalne na przykładzie sfery religii). Ludność katolicka zazwyczaj jest dwujęzyczna,
białorusko-polska, co również sprzyja interferencji językowej.
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Skróty
błrs. – białoruski; czes. – czeski; fr. – francuski; łac. – łaciński; niem. – niemiecki; pol. – polski; port. – portugalski; stpol. – staropolski; śrdwłac. – średniowieczna łacina; śrgniem. –
średnio-górno-niemiecki; stgniem. – staro-górno-niemiecki; wł. – włoski
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Lexical borrowings from Polish in Belarusian dialects of Lithuania (the Varėna District)
Summary
The paper discusses lexical borrowings from Polish in Belarusian dialects of the southern part of
the Varėna District Municipality in Lithuania. The dialectological material has been collected from
members of the oldest generation, living in five villages close to the Belarusian border: Balbutai,
Rakai, Kalviai, Kotra, and Paramėlis. The borrowings refer to various aspects of life, e.g. the Catholic
Church, the sphere of education, administration, vocabulary connected to Polish landowners, Polish culture and everyday life. It is interesting to note that also Polish numerals could be found in the
speech of my interlocutors. Borrowings from Polish were more frequent in the speech of the Catholic
part of the populace than among Orthodox informers.
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Wziął braciszek strzelbiczkę, trafił myśliweczka w główeczkę…
O (nie)konwencjonalnych użyciach zdrobnień
w polskich pieśniach ludowych
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Keywords: diminutives, folk song, linguistic image of the world

Celem artykułu1 jest próba dookreślenia funkcji zdrobnień (deminutywów) w polskich pieśniach ludowych oraz zbadania, na ile mogą być wiarygodnym źródłem w rekonstrukcji językowego obrazu świata (JOS). Jak pisał Leon Kaczmarek
(1936: 147), „w pieśniach ludowych po prostu się roi od deminutywów”, więc materiał badawczy jest bogaty i ograniczony do jednego gatunku tekstu, co ma istotne
znaczenie w rekonstrukcji JOS2. Jednak wbrew pozorom zdrobnienia występujące
1
2

Autorka serdeczne dziękuje prof. Jerzemu Bartmińskiemu i prof. Henrykowi Kardeli za cenne
uwagi krytyczne zgłoszone do wcześniejszych wersji tego tekstu.
Jerzy Bartmiński i Ryszard Tokarski (1986) sformułowali postulat „dotekstowego” opisu znaczenia słowa. Analizując tekst kolędy, doszli do wniosku, że uwarunkowania stylowe i gatunkowe
mogą nawet powodować całkowite przekształcenie JOS. Stąd też zalecenie, by w definicjach zawartych np. w słowniku języka folkloru opatrywać poszczególne cechy stereotypowe kwalifikatorami stylowymi i gatunkowymi: „Takie rozwiązanie sugerowałoby nie tylko, jakie stereotypy
przypisywane są nazwie, ale również to, w jakiego typu tekstach stereotypy te stają się interpretantem świata przedstawionego” (ibid.: 81). W SSiSL, który jest słownikiem folkloru, a nawet szerzej – słownikiem etnolingwistycznym, większość haseł składa się z części eksplikacyjnej (definicyjnej) i dokumentacyjnej. W dokumentacji teksty ułożone są według gatunków właśnie po to, by
ich specyfika mogła zostać wydobyta w eksplikacji. Próbę analizy gatunkowej JOS przeprowadził
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w pieśniach ludowych są trudne do interpretacji. Różnią się bowiem od zdrobnień
używanych w potocznej gwarze oraz mają funkcje właściwe tylko utworom pieśniowym i wierszowanym. Omówił to szczegółowo Jerzy Bartmiński na przykładzie
pieśni z Lubelszczyzny3:
Zdrobnienia są […] w pieśniach (i wierszach w ogóle) znacznie liczniejsze niż w potocznej, codziennej gwarze; są tworzone od wyrazów, których potocznie się nie
zdrabnia (piąteczek, ziemeńka, ślubek, taneczek, wodeńka, doliczka…) albo zdrabnia
inaczej (konisio, żoneńka, syneńko itp. wobec potocznych: konik, żonka, synek itp.);
są tworzone przyrostkami poza pieśnią (wierszem) rzadkimi lub w ogóle niespotykanymi (-eńko, -eńka, -uleczko itd.); obok formacji d-h4 prostych i zintensyfikowanych
elementarnie pieśń wprowadza też intensywa wyższe (pierściąteczek, braciszeńko),
których potocznie się nie spotyka (Bartmiński 1973: 167).

Badacz ten wymienił pięć głównych funkcji zdrobnień w pieśniach. Dwie pierwsze: intelektualna – komunikowanie małości – oraz (częściej występująca) emocjonalna – komunikowanie pieszczotliwości – mają charakter semantyczny i są przypisywane ogólnie zdrobnieniom w polszczyźnie (ibid.) oraz prawdopodobnie także
zdrobnieniom w innych językach (zob. np. Siatkowska 1967; Wierzbicka 1992; Jurafsky 1996).
Funkcje te są najistotniejsze dla badacza rekonstruującego JOS, ponieważ dostarczają informacji o wielkości opisywanego przedmiotu bądź o pozytywnym
(zazw yczaj) stosunku do niego. Jednak często trudno je odróżnić od kolejnych
funkcji: rymotwórczej, rytmotwórczej i strukturalno-poetyckiej (Bartmiński 1973:
170). Mimo że w pewnym stopniu mają one charakter semantyczny, sprawiają, że
dla badacza JOS zdrobnienia w pieśniach ludowych stają się co najmniej kłopotliwe

3
4

m.in. Jan Adamowski (1994) na przykładzie nazw przestrzennych: góry, dołu i lądu, natomiast
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (2016) przeanalizowała gatunkowe uwarunkowania znaczeń symbolicznych jabłka i jabłoni.
Pieśni wielkopolskie zbadał Leon Kaczmarek (1936), a pieśni śląskie Franciszek Pluta (1967).
Zdrobnienia w zakresie terminologii rodzinnej charakterystyczne dla pieśni ludowych omówił
Jerzy Sierociuk (1990).
Skrót d-h oznacza „formację deminutywno-hipokorystyczną”. Bartmiński nie stawia ostrej granicy między zdrobnieniem (deminutywem) a spieszczeniem (hipokorystykiem), ponieważ trudno
jest je od siebie oddzielić: „formacje takie jak siostrzyczka, braciszek, słoneczko itp. mogą w konkretnych tekstach być deminutywami, hipokorystykami lub kumulować obie funkcje” (Bartmiński 1973: 138). Zdrobnienie łączy ze spieszczeniem przede wszystkim funkcja ekspresywna.
W zdrobnieniu „formant słowotwórczy obok znaczenia małości jest często równocześnie nosicielem znaczenia ekspresywnego: wyraża subiektywne, emocjonalne (zwykle dodatnie) ustosunkowanie mówiącej osoby do nazywanego przedmiotu” (EJP: 400), natomiast spieszczenie „wyraża pozytywne emocjonalne ustosunkowanie się osoby mówiącej do nazywanego przedmiotu”
(ibid.: 321). Na potrzeby tego artykułu będę operowała „zdrobnieniem”, nie przesądzając, czy chodzi o zdrobnienie sensu stricto, czy o spieszczenie.
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w interpretacji. Często bowiem trudno jest stwierdzić, w jakiej funkcji występują –
możemy im z nadwyżką nadawać funkcję intelektualną i/lub emocjonalną, podczas
gdy mają tylko charakter formalny, wersotwórczo-poetycki.
Kilka przykładów budzi tego typu wątpliwości. Zacznę od zacytowanej w tytule
tego artykułu pieśni, w której brat mści się na uwodzicielu (gwałcicielu?) siostry:
Gnała pastereczka doliną,
myśliweczek za nią z nowiną [odbiera jej wianeczek].
Ona do domu przygnała,
braciszkowi pedziała.
Wziął braciszek strzelbiczkę,
trafił myśliweczka w główeczkę.
„Poczekaj, szelmo szelmowski,
tak to zwodzisz dzieweczki” (K 1 Pieś: 224).

O ile pojawienie się zdrobnień pastereczka, wianeczek, braciszek jest zrozumiałe,
bo formacje te podkreślają młodość, niewinność dziewczyny i jej czuły stosunek
do brata, to nazywanie okrutnego i zuchwałego „łowcy” dziewic myśliweczkiem,
w którego główeczkę trafia się strzelbiczką, trudno wytłumaczyć względami semantycznymi, szczególnie że niemal równocześnie pada jednoznaczne określenie szelma
szelmowski. Zdrobnienia te są mimo wszystko nieprzypadkowe, ponieważ w dość
odległym wariancie tej pieśni występuje ogrodnicek, który odbiera dziewczynie
wiáneczek, a gdy braciszek się o tym dowiaduje, odpowiada: Pisceletek nabiję, ogrodnicka zabiję (Święt Nadr: 216).
W innej pieśni matka nie chce, by syn ożenił się z wybraną przez niego dziewczyną, i mówi mu:
Jak do niej pojedziesz,
byś se karczek skręcił,
ze serduszka, ze szczerego,
byś se karczek skręcił (Pieś Śl: 51).

Razi, a nawet śmieszy, użyte tu zdrobnienie karczek, którego skręcenia życzy synowi własna matka, i to ze serduszka, ze szczerego. Co więcej, jej życzenie przybiera
postać klątwy, a ponieważ w kulturze ludowej panuje przekonanie, że klątwy rodzicielskie mają szczególną moc sprawczą, z dalszej części pieśni dowiadujemy się, ale
już od dziewczyny, że rzeczywiście jej najmilejszy kochanek karku se nakręcił.
O podobnych zdrobnieniach występujących w pieśniach „w kontekstach niedopuszczających aktualizacji ich wartości melioratywnej” wspominał także Bartmiński. Podał przykłady pieśni „o osobach i rzeczach, które przez bohatera (przez »podmiot mówiący«) są wartościowane ujemnie jako będące przyczyną przeżywanego
niepokoju, zmartwienia, żalu, rozterki itp.” (Bartmiński 1973: 168), np.:
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A ja robie roboteńke,
a ty pijesz gorzałeńke.
I wzioł ci ji [= chłopak swoją dziewczynę], wzioł za jej delikatne boczki,
wrzucuł ci jo, wrzucił w staweczek głęboczki.
Po kuniku, po wronem,
po siodełku, po cerwonem [dzieciobójczyni poznaje szatana, który ma zabrać ją do
piekła] (ibid.).

Skoro zdrobnienia te nie mogą mieć wartości melioratywnej, ich rolą byłoby jedynie sygnalizowanie właściwego pieśniom stylu poetyckiego i/lub tworzenie rymów
i rytmizacja tekstu. Formacje te miałyby więc tylko funkcję strukturalno-poetycką
i/lub wersotwórczą. A w takim przypadku według jakiego kryterium powinniśmy
odróżniać je od zdrobnień o prymarnej funkcji intelektualno-emocjonalnej? Czy
kluczem mogłaby być tutaj „odpowiedniość” kontekstu, tzn. kontekst przyjazny, optymistyczny = zdrobnienia „właściwe”, kontekst nieprzyjazny, złowrogi = zdrobnienia „konwencjonalne”?
Według mnie podział ten narzucałby pieśniom ludowym, ich twórcom i użytkownikom nadmierny schematyzm, szczególnie jeśli chodzi o kwestię owej konwencjonalności. Nie jestem bowiem przekonana, że jeśli matka życzy synowi ze
serduszka, ze szczerego złamania karczku, to karczek jest tylko sygnałem „czułego
i delikatnego” stylu poetyckiego; podobnie jeśli szatan przyjeżdża po dzieciobójczynię na kuniku wronem z siodełkiem cerwonem lub gwałciciel myśliweczek trafiany
jest w główeczkę strzelbiczką. Zdrobnienia te brzmią nie tyle czule i delikatnie, co
złowieszczo, gdyż kłócą się z obrazem świata przedstawionego.
Jak słusznie zauważył Wiktor Weintraub (1934: 158): „Najsilniejszą wartość ekspresywną osiągną deminutiwa wtedy, kiedy się ich w danym kontekście nie będziemy spodziewali”. Dlatego chciałabym postawić hipotezę, że wydzielona przez
Bartmińskiego funkcja strukturalno-poetycka zdrobnień nie polega jedynie na sygnalizowaniu „określonego stylu, czułego i delikatnego”, „szlachetnego” (Bartmiński
1973: 170), a więc wywołującego pozytywne emocje (kreującego pozytywną wizję
świata), ale również na celowym wykorzystaniu tego stylu do wywoływania emocji
negatywnych (kreowania negatywnej wizji świata). Odpowiednia „gra” konwencją
nadaje zatem zdrobnieniom nowe znaczenia.
Punktem wyjścia jest zawsze nasze stereotypowe myślenie o zdrobnieniach jako
czymś mającym dodatnią „wartość uczuciową” (Gawroński 1928), budzącym czułość
i delikatność. Jeśli nagromadzone są w tekstach np. o miłości, doskonale współgrają
z obrazem świata przedstawionego i intensyfikują pozytywne emocje. Natomiast gdy
pojawiają się w tekstach np. o wojnie, śmierci, biedzie, przemocy, z jednej strony swoją
konwencjonalną czułością, delikatnością mogą łagodzić zło, grozę świata przedstawionego i neutralizować negatywne emocje, z drugiej strony (częściej) ich delikatność i czułość może stworzyć na tyle wyrazisty kontrast z opowiadaną „nieczułą”
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historią, że zło, groza świata i negatywne emocje zostaną spotęgowane. „Mówienie”
konwencjonalne może więc prowadzić albo do eufemizacji obrazu, albo do wzmocnienia jego negatywnego charakteru. Osadzenie konwencjonalnych zdrobnień w nietypowym (nieprototypowym) dla nich otoczeniu jest zatem jednym ze sposobów oddziaływania na odbiorcę, „odświeżenia zanikłej, wzmocnienia wyblakłej i uzyskania
szczególnie silnej wartości uczuciowej” (Kaczmarek 1936: 147)5, a w ramach całych
tekstów (gatunków tekstów) kreowania spójnego mimo wszystko obrazu świata6.
Współtworzenie obrazu świata przyjaznego lub złowrogiego to jednak tylko dwa
przeciwległe przypadki wykorzystania szeroko rozumianej funkcji strukturalno-poetyckiej zdrobnień. Między nimi są też „światy pośrednie”, co postaram się pokazać w dalszej części artykułu. Rzecz jasna rzadko jest tak, że w pieśniach mamy
do czynienia z czystą funkcją strukturalno-poetycką zdrobnień, zazwyczaj towarzyszy ona prymarnej funkcji intelektualno-emocjonalnej oraz funkcji wersotwórczej.
W poszczególnych pieśniach (gatunkach pieśni) możemy mieć do czynienia z różnym rozkładem tych funkcji, np. w tekstach o charakterze pejoratywnym raczej będzie dominowała funkcja strukturalno-poetycka, podczas gdy funkcja emocjonalna
będzie w nich wykorzystywana jedynie w sposób instrumentalny.
Poniżej przedstawiam propozycję klasyfikacji „wartości uczuciowych”, w których tworzeniu mogą uczestniczyć zdrobnienia w pieśniach ludowych. Podział
ten ma charakter czysto intuicyjny, a granice między poszczególnymi grupami są
często płynne. Zdaję sobie też sprawę z tego, że zdrobnienia (szczególnie pierwszego stopnia), którym współcześnie nadajemy wartość emocjonalną, w pieśniach na
skutek częstego używania tę wartość zatraciły 7. Ponieważ jednak trudno jest dzisiaj
5

6

7

Potrzebą „odświeżenia zanikłej, wzmocnienia wyblakłej i uzyskania szczególnie silnej wartości
uczuciowej” Kaczmarek (1936: 147) wyjaśnił bogactwo zdrobnień w pieśniach ludowych. Wymienił
on kilka środków formalnych, za pomocą których dochodzi do owego odświeżania i wzmacniania, np. kumulowanie przyrostków (np. tatusieniek, króciusienieczki), nadawanie rzeczownikom
żeńskim w wołaczu końcówek męskich (np. matuś, siostruleńku) itp. (ibid.: 142–147). Do środków
tych można dodać umieszczanie zdrobnień w kontekstach mniej lub bardziej kontrastujących
z ich uczuciowością.
Odwrotną i jednocześnie podobną sytuację opisuje Elżbieta Tabakowska (1998) na przykładzie
superlatywów występujących licznie w wierszu Wisławy Szymborskiej Miniatura średniowieczna. Tworzone są one od przymiotników i przysłówków, które w tradycyjnych gramatykach są
uznawane za niestopniowalne, np. najgniadszy rumak, stokrotki najprzydrożniejsze, najsokolsze
oko. Tabakowska analizuje je w kontekście znanej w gramatyce kognitywnej kategoryzacji przez
prototyp, co pozwala na wyjaśnienie pojęciowej poprawności form o niskim stopniu konwencjonalizacji. Poszczególne rzekomo niestopniowalne superlatywy są zdaniem badaczki tak naprawdę
najbardziej prototypowymi, najlepszymi przedstawicielami swoich kategorii (i to z nadwyżką).
W kontekście całego wiersza ich nagromadzenie sprawia, że prezentowany obraz świata jest spójny i otrzymujemy jeden z możliwych „przekładów” obrazu malarskiego (miniatury średniowiecznej) na słowo. Zdaniem autorki potwierdza to tezę, że „dzięki swej symbolicznej funkcji gramatyka służy budowaniu językowego obrazu świata” (ibid.: 12).
Według Kaczmarka (1936: 142) lud w stosunku do osób, przedmiotów, zjawisk mu użytecznych
„używa stale, nawet w życiu codziennym, zwykłego przyrostka zdrobniałego -ek, -ka, -ko, np. oczko,
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jednoznacznie oddzielić zdrobnienia emocjonalne od neutralnych, będę je wszystkie
traktować łącznie jako znaczące elementy w kreowaniu wizji świata.
1. Pieszczotliwość, czułość
Pieszczotliwość i czułość to najbardziej oczywista i najczęściej występująca „wartość
uczuciowa” zdrobnień, obecna zwykle w kolędach, kołysankach, pieśniach weselnych, zalotnych i miłosnych oraz dożynkowych, czyli gatunkach, w których mamy
do czynienia z przyjazną wizją świata, por.:
[Kolędnicy:] Wstań, gospodarzu, wstań, nieboże,
w twojej oborze dał Bóg dobrze.
Krówejki ci sie pucielili,
ji same byczki porodzili.
A na tych byczkach złote różki,
a na tych różkach złote kwiatki (Bart PANLub 1: 227).
W mojim ogródeczku
trawka nie pszenicka,
przyjedź, Jasiu, przyjedź,
napasies konicka (K 6 Krak: 484).
Takeśmy się krężyli,
jażeśmy pszeniczki dożnęli.
Dorznęła ją dziweczka
za jaśneńkiego słoneczka.
Rznęła, rznęła, nosiła,
sto kopeczek złożyła.
Stoją za nią kopeczki
jako na niebie gwiazdeczki (K 16 Lub: 126).

2. Żartobliwość, pobłażliwość, nonszalancja
Zdrobnienia mają charakter ludyczny, służą wprowadzeniu lekkiej, żartobliwej, zabawowej atmosfery, niekiedy z zabarwieniem ironicznym, lekceważącym. Występują głównie w tekstach o „lekkiej” tematyce, m.in. w pieśniach i przyśpiewkach żartobliwych, tanecznych, biesiadnych, chrzcinowych, por.:

główka, podwórko […]. W polszczyźnie literackiej formy te mają silną wartość uczuciową, u ludu
natomiast w większym lub mniejszym stopniu ją zatraciły”.

Wziął braciszek strzelbiczkę, trafił myśliweczka w główeczkę…

169

Malutki to kielisecek,
nie dostanie do kisecek,
zeby drugi taki,
przepłukáłby trochę flaki (Święt Nadr: 226).
Kieliszek braciszek, gorzałeczka siostra,
rączka przyjaciółka do buzi doniosła (Bart PANLub 3: 121).
Idzie Maciek przez wieś,
wygwizduje czasem,
szabelka przy boku,
pałeczka za pasem.
Kto mu się nawinie,
ten od pałeczki zginie (K 28 Maz: 284).
Ja mały rzeźnicek,
mam ostry nożyczek,
będę rżnął cielęta
i bydło na święta (K 45 Gór: 182).
Nie był sem zbojniczkiem,
ino jeden roczek,
już mnie zawiesili
na żelazny haczek (ibid.: 163).

3. Politowanie, pogarda, lekceważenie
Już Andrzej Gawroński zauważył, że za pomocą zdrobnień można wyrazić „politowanie, lekceważenie czy pogardę” (Gawroński 1928: 199). Emocje te uzyskuje się
głównie dzięki wykorzystaniu określonych sufiksów: -ina, np. psina, szewczyna,
chłopaczyna, drożyna, kocina (Reczek 1968: 385), -owina, np. dziadowina, dzieckowina, stołowina (Grabias 1981: 69)8, por.:
Marna chłopowina skoro mnie pojęła,
zmiął mi sie warkoczek choćby grochowina (Gal Star: 122).
Po cóż żeś ty, moja Maryś, posła za niego?
kosulina obtorgano, jeszcze nie jego (K 44 Gór: 416).
Jana [= jęła] się, jana tego dworzanina,
co się na nim wiewa ta pstra łachmanina (K 26 Maz: 310).
8

Stanisław Grabias (1981: 69–70) pisze też o sufiksach -ula, -ulo, które w gwarach służyły dawniej do urabiania spieszczeń, zaś „we współczesnej polszczyźnie tworzą derywaty z odcieniem
żartobliwości (gębula, mężulo), niekiedy ironii (damula), a przy ujemnym zabarwieniu wyrazów
podstawowych potęgują pejoratywność (np. brzydula, szczerbula, zębula ‘mająca duże zęby’)”.
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Jo sobie nos utre jedwabnu chustecku,
a twoja głowina wypchana je siecku (Bart PANLub 3: 190).

4. Smutek, cierpienie, żal, strach, niepokój
Zdrobnienia podkreślają trudną sytuację, w której znajdują się bohaterowie zdarzeń
(często sieroty, żołnierze ginący na wojnie, nieszczęśliwie zakochani itp.), i mają
wzbudzać w nas litość, współczucie dla nich, por.:
Matuchniczka [= Matka Boska] druhniczka
na słoneczku siedziała,
swego syna czesała,
z niego krewka kapała (Bart PANLub 1: 131).
[O żołnierzu tułaczu] Niedaleko w scyrém polu
trzyma główkę na kamieniu,
a nóżeczkę we strzemieniu. […]
Konik jego wedle niego
lezy, lezy, załuje go.
Kiedym ja go woził harno,
tom ja jadał gołe ziarno.
Teraz ni mam garstki siecki,
stoję we krwi po kostecki (K 21 Rad: 65).
Zachojdze, słonecko, jeśli mas zachodzić,
Bo mie nozki bolą, za bydołkem chodzić (Święt Nadr: 263).
O sirotka niboga stoi bosko [= boso] u proga,
wespomoge, czym mogę, i przeżegnam na drogie.
Dam i chleba skóreczkie, i białe koszuleczkie,
i trzywiczki na drogie dla sirotki ubogi (Bart PANLub 5: 228).
[O sierocie] Siwy mrozik główke ścioł,
a Pan Jezus duszke wzioł.
Zimny wiatr jo żałował,
biały śnieżek pochował,
on mnie ubrał w sukienki
do tej białej trumienki (ibid.: 326–327).
[Chłopak do dziewczyny:] Stojałem, wołałem, nie chciałaś otworzyć,
musiałem swą głowke na prozek połozyć.
Głoweczkie na prozek, boczek na kamiuszczek,
bolał mnie boczek przez caluchny roczek (K 40 MazP: 501).
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5. Łagodzenie, oswajanie strachu, cierpienia, szpetoty
O zdrobnieniach neutralizujących ujemne emocje kojarzone z desygnatami niektórych wyrazów9 pisał Bartmiński (1973: 168). Oto kilka przykładów:
Gołębico śmiertko, gdzieześ była,
coś się mi tak długo zabawiła?
[…] Dajcie ji stolicek, niek se siądzie,
z te dalekie drózki niek se spocnie (K 45 Gór: 304).
A kiedy ja na wojenkę pojadę,
wezmę z sobą karabinek i sablę.
Zabiją mnie na wojence – zabiją,
zieloną mnie murawecką przykryją (K 25 Maz: 20).
Biédecko, biédecko,
jak ze cie biédować:
zimniacków nié ma,
nié ma cie cém chować (K 45 Gór: 103).

Czasem to umniejszanie „zła świata” ma tak naprawdę charakter ironiczny:
[Żołnierz:] Żaden nie uwierzy, jak na wojnie jest,
kołaczek z owsa, pieczoneczka z psa (Rog Śląsk: 15).

6. Wzmaganie grozy, okrucieństwa
O zdrobnieniach odgrywających „rolę ironicznego tła kontrastowego, na którem
tem wyraziściej rysuje się smutny morał”, wspomina W. Weintraub (1934: 154), za
przykład podając bajkę Ignacego Krasickiego o orle, któremu jastrząb znosi pożywienie tak długo, aż orzeł
Zaprawiony na koniec przysmaczkiem nieznacznie,
Kiedy go coraz żywszy apetyt przenika,
Zjadł ptaszka na śniadanie, na obiad ptasznika.

9

Z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia w zamówieniach, w których neutralizowane są złe
emocje związane z chorobą, np. zamówienie na tzw. wytycz pełne jest zdrobnień: Jechał Pan Jezus
na osiołeczku / po lipowym mosteczku. […] Mosteczek się spełznął, / Osiołeczek nóżkę sobie zwichnął. / Niech się zejdzie: kostka z kostką, / żyłka z żyłką / stawka z stawką! (Kot Zn: 199). Według
Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (2007: 163): „W tekstach zamówień prośba [do choroby, by odeszła]
często łączy się ze specjalną strategią zachowaniową, jaką jest obłaskawienie choroby przez schlebianie jej”. Sądzę, że zdrobnienia mogłyby być jednym ze środków, za pomocą których choroba
jest „obłaskawiana”.
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Jeśli chodzi o pieśni ludowe, to najsilniejsze tło kontrastowe uzyskują zdrobnienia w balladach10, balladowa wizja świata pełna jest bowiem nieszczęśliwych miłości, zdrad i morderstw. Oczywiście można by uznać, że zdrobnienia służą tu osłabieniu okrucieństwa przedstawionych zdarzeń, mają wzbudzać w odbiorcy litość
w stosunku do ofiary, szczególnie jeśli o zdarzeniach opowiada nam zewnętrzny
narrator, jednak przeczą temu dosadne opisy czynności, jakie są wobec ofiary wykonywane – łamanie, wyrywanie, odrąbywanie rąk, wydłubywanie oczu, rzezanie
i sieczenie głowy, ciskanie w wodę itp. Przy obłaskawianiu rzeczywistości czynności te byłyby przedstawiane w łagodniejszy sposób, dlatego uważam, że zdrobnienia
w tych kontekstach mają nieprzyjemnie zaskoczyć odbiorcę i tym samym zwiększyć
negatywne emocje, por.:
On wziąwszy ją za rączeczkę,
wywiodłszy ją na łączeczkę,
rączki, nóżki jej odrąbał,
a oczyczka jej wydłubał (K 1 Pieś: 281).
Wyprowadził jo na łączki,
powyrywał białe rączki (Bart PANLub 4: 14).
Uścisnął, pocałował swą kochanecke,
wyjął brauling z kieseni, strzelił jej w główeckę (Szym Podl 2: 88).
Prawo rączko Marysie witaje,
liewo rączko szabelkie dostaje.
Jak zakwitła w ogrodzie makowka,
tak zlieciała Marysina głowka (ibid.: 92).

Ze szczególną grozą, okrucieństwem, perfidią, złośliwą ironią mamy do czynienia w pieśniach, w których wypowiadają się sami bohaterowie zdarzeń – mordercy,
oprawcy (nawet jeśli wymierzają „słuszną” karę, np. za wiarołomstwo czy dzieciobójstwo). W takich sytuacjach tym bardziej nie może być mowy o wzbudzaniu litości wobec ofiary, por.:
Marys’iu, Marys’iu, c’iebie zabije,
spod twego serduszka krwi sie napije (ibid.: 86).

10 Antonina Obrębska (1929) wspomina o kontrastowym użyciu zdrobnień przy pogróżkach czy wymówkach, np. Poczekaj, kochaneczku, zaraz pogadamy ze sobą (ibid.: 69). Na podobnej zasadzie
zaskoczenia, kontrastu mogą być budowane niektóre zagadki ludowe, w których „fabule” pojawiają się zdrobnienia. Sugerują one zgadującemu, że mowa jest o czymś dobrym, przyjemnym,
a okazuje się wręcz odwrotnie, np. W bieluchnej sukience zimą, latem chodzę, mieszkam na cmentarzu w gaiku przy drodze <Śmierć> (Folf Zag: 190); Złota laseczka ma czarne oczka, wygląda spod
krzaczka <Wąż> (ibid.: 186); Mrug oczkiem, klap jajkami, sik kuraskiem <Fuzja> (ibid.: 274).
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Oj, Zosiu, Zosiu, zabije cie,
te białe rączki połamie ci (Bart PANLub 4: 58).
Widzisz że, Kasieńku, ten dołek głęboczki,
tu się będą nurzać twoje czarne oczki (K 1 Pieś: 64).
Ten dunaj szeroczki, ten dunaj głęboczki,
wezmę cię, cisnę cię za rączki, za boczki (ibid.: 48).
Siadaj z nami, żoniczko,
weźniemy cie na łycko11 (Pieś Śl: 1).
Podaj, dzieciątko, ostre noże,
to ja twej matce główkę zrzezę.
Podaj, dzieciątko, ostre miecze,
to ja twej matce główkę zsieczę (K 1 Pieś: 210).
Gadaj, gadaj, bratowa, gdzieś nam brata podziała?
Zabiłam go drewienkiem w komórce pod okienkiem (ibid.: 25).
[Kochanek do kochanki:] Pójdź do sadu wiśniowego, łapaj węża zielonego [= truciznę].
Posiekaj go drobniusieńko, ugotuj go słodziusieńko.
Oj, w kąteczku w czerpeczku ugotuj jemu [= bratu, którego chcą zabić] śniadanie
(ibid.: 121).
Przyszedł brat z kościoła, co gotujesz, siostro moja?
Drobne rybki [= truciznę], drobne oście, dam ci jedną na języczek,
spuścisz główkę pod stoliczek (ibid.: 128).
Jasió pije, z konia leci [= umiera],
zważaj, Kasiu, na me dzieci.
Będę ja na nich zważała,
w korytkach im jeść dawała,
osetek im będę słała,
pokrzywami odziéwała (K 19 Kiel: 151).
[Do panny młodej:] Nie trzeba ci, Maryś, smerecyćka rąbać [w domu męża],
samo ci sie budzie na plecyckach łomać [= łamać] (K 44 Gór: 135).

W tej grupie można by także usytuować cytowane przeze mnie na wstępie pieśni
o myśliweczku, w którego główeczkę trafia braciszek strzelbiczką, o szatanie, który
przybywa po dzieciobójczynię na koniku wronym z siodełkiem czerwonym, i o synu,
któremu matka życzy ze serduszka, ze szczerego, żeby złamał sobie karczek.
Oczywiście są też pieśni, które trudno przyporządkować jednoznacznie do jednej z wydzielonych wyżej grup. Za przykład niech posłuży pieśń śpiewana w czasie
Wielkanocy, por.:
11 Fraz. iść/pójść/wziąć w łyka ‘związać, skrępować łykiem, powrozem, zabrać do niewoli’ (SF I: 412).
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A na tym tu krzyżu Boga umęczyli,
cierniową koronkę na główkę wtłoczyli.
I okrutnie włócznią przebili mu boczek,
aże łezki ciekły z przenajświętszych oczek.
Jego świętą szyjkę w łańcuch opasali,
a rączki i nóżki gwoźdźmi przybijali.
Jego święta krewka promieniami ciekła (K 5 Krak: 286).

Występujące tu zdrobnienia na pierwszym planie wyrażają czułość i litość w stosunku do ukrzyżowanego Boga, ale mogą też łagodzić grozę przedstawionej sytuacji
(cierniowa koronka zamiast korony) i jednocześnie poprzez kontrast z opisywanymi
czynnościami potęgować jej okrutny charakter. Intencją jest tu intensyfikacja różnych emocji, ogólne poruszenie odbiorcy i pobudzenie jego wyobraźni.
Pora odpowiedzieć na pytanie zadane na początku artykułu: czy zdrobnienia
w pieśniach ludowych mogą być wiarygodnym źródłem przy rekonstrukcji JOS?
Według Renaty Grzegorczykowej „własności słowotwórcze leksemów” mogą być
składnikami JOS12, gdyż „odsłaniają sposób ujmowania zjawisk przez mówiących”
(Grzegorczykowa 1990: 46). Teoretycznie więc zdrobnienia jako bardzo produktywna kategoria słowotwórcza (EJP: 403) mogą być źródłem rekonstrukcji JOS13.
I w przypadku wielu pieśni ludowych rzeczywiście tak jest, szczególnie gdy zdrobnienia używane są w jednoznacznych kontekstach, jak np. w pieśni śpiewanej na
weselu, gdy żenił się wdowiec, por.:
Płynie rybka, płynie
drobniuchna płoteczka,
zrzucaj, Maryś, wianek,
siadaj do czepeczka.
Żeby to czepeczek,
ale to czepczysko,
żeby to młodzieniec,
ale to wdowczysko (Glog Pieś: 115).

Zastosowana tu opozycja między formami zdrobniałymi i zgrubiałymi jednoznacznie informuje nas o wartościowaniu ślubu z kawalerem/wdowcem i z powodzeniem może zostać wykorzystana przy rekonstrukcji językowego obrazu kawalera, wdowca, ślubu czy czepca (dawnego atrybutu mężatki).
Ale co z szeregiem pieśni cytowanych przeze mnie wyżej, w których zdrobnienia
nie mają funkcji intelektualno-emocjonalnej (najistotniejszej w rekonstrukcji JOS),
12 Renata Grzegorczykowa (1990) rozumie JOS jako „strukturę pojęciową utrwaloną (zakrzepłą)
w systemie danego języka, a więc jego właściwościach gramatycznych i leksykalnych (znaczeniach
wyrazów i ich łączliwości), realizującą się, jak wszystko w języku, za pomocą tekstów (wypowiedzi)” (ibid.: 43).
13 Temat „zdrobnień czy zgrubień i związanych z tym możliwości stylistycznych” zasygnalizowali
Janusz Anusiewicz, Anna Dąbrowska i Michael Fleischer (2000: 32–33).
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lecz strukturalno-poetycką i/lub wersotwórczą (mniej istotną i mniej wiarygodną
w rekonstrukcji JOS)? Czym innym jest bowiem badanie leksemów utrwalających
sposób interpretacji rzeczywistości przez mówiących (w przypadku zdrobnień właściwych w ich „własnościach słowotwórczych” zakodowana jest informacja o małości
lub zazwyczaj czułym stosunku do danego elementu rzeczywistości), a czym innym
badanie leksemów będących tylko środkiem do tworzenia rymów, rytmizacji testu
i elementem konwencji.
Oczywiście zdrobnienia mające głównie funkcję strukturalno-poetycką i/lub
wersotwórczą także uczestniczą w budowaniu obrazu świata przestawionego, jednak odbywa się to na innym poziomie. W takich przypadkach jednostkowe zdrobnienia w ograniczonym stopniu kodują informacje o interpretacji danego elementu rzeczywistości, są częściowo zdesemantyzowane. Ich rolą jest głównie formalne
sygnalizowanie kategorii słowotwórczej o określonej „wartości kategorialnej” (używając języka naukowego), „wartości uczuciowej” (używając języka potocznego),
która w poszczególnych kontekstach może być różnorodnie wykorzystywana. Na
przykład drewienko w cytowanej wyżej pieśni o pani, która zabiła pana – Zabiłam
go drewienkiem w komórce pod okienkiem – nie jest ani bardzo małym kawałkiem
drewna, ani lubianym i pełnym liryzmu kawałkiem drewna, tylko prawdopodobnie
kawałem drewna, okrutnym narzędziem zbrodni. To drewienko w połączeniu z innymi zdrobnieniami w „nietypowym” dla nich kontekście zyskuje nową wartość
znaczeniową. Nie tylko bowiem rymuje się z okienkiem, ale w ustach morderczyni
wraz z okienkiem, komórką potęguje grozę i okrucieństwo jej czynu bądź (co wydaje się mniej prawdopodobne) umniejsza je. Tak czy inaczej z pewnością nie byłoby takiego efektu emocjonalnego i pobudzenia wyobraźni odbiorcy, gdyby zdanie
(mimo rymów) brzmiało Zabiłam go drewnem w komorze pod oknem. Zdrobnienia
tego typu są więc niewątpliwie użyteczne w interpretowaniu całościowej wizji świata
przestawionego, ale powinno się do nich podchodzić z ostrożnością, każdorazowo
wyjaśniać ich funkcję i kontekst występowania.
Wnioski
Przedstawione analizy pokazały, że zdrobnienia w pieśniach ludowych mogą mieć
charakter uniwersalny, być nośnikami różnych (także negatywnych) „wartości
uczuciowych” i bezpośrednio lub pośrednio brać udział w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. Mimo że często ulegają one częściowej desemantyzacji i pełnią
„tylko” funkcję strukturalno-poetycką i/lub wersotwórczą, są ważnymi środkami,
za pomocą których steruje się emocjami i wyobraźnią odbiorcy.
Impresywność zdrobnień obecna jest także we współczesnej polszczyźnie potocznej, w której od wielu lat panuje „moda na zdrobnienia” (Mańczak 1980, 2011)14.
14 Witold Mańczak przestrzegał przed złymi skutkami owej „mody”, która niepotrzebnie wydłuża
teksty (Mańczak 1980: 71) i doprowadza do „infantylizacji polszczyzny” (Mańczak 2011: 219).
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Jej wynikiem jest m.in. (nad)używanie zdrobnień w nietypowych dla nich połączeniach. Na przykład autorkę tego artykułu ostatnio zaskoczyła informacja podana
w radiu o poważnym wypadeczku, którą przekazał radiosłuchaczom jeden z kierowców. Sam wypadeczek można by próbować rozumieć jako niegroźną stłuczkę, ale
połączenie poważny wypadeczek wywołuje zdziwienie. Okazuje się jednak, że wypadeczek wszedł na stałe do slangu kierowców, wspomina o nim Jan Miodek (2017),
którego syn został ostrzeżony przez CB-radio: Kolego, tam jest wypadeczek. Miodek
przywołuje też kilka innych ciekawych przykładów:
„Na który pociążek zamawiamy miejscóweczkę?” – pyta mnie w recepcji hotelu przemiła skądinąd pani. „Paczusię proszę odebrać w okieneczku numer szesnaście” – słyszy na poczcie jeden z moich kolegów. „Moczyk proszę położyć na półeczce, a wyniczki będą o wpół do trzeciej” – informuje mnie w przychodni pielęgniarka.

Zdrobnienia wypadeczek, moczyk, wyniczki nie są tu wyrazem poznawczego
i emocjonalnego stosunku nadawcy do opisywanej rzeczywistości, ale raczej jego
specyficznego „familiarnego” nastawienia do odbiorcy. Jak zauważył J. Bartmiński15,
ich funkcja sytuuje się nie tyle w przestrzeni łączącej język i świat przedstawiony, ile
w przestrzeni łączącej nadawcę i odbiorcę; podobnie jak zdrobnienia w pieśniach
ulegają one częściowej desemantyzacji, nabierają charakteru konwencji pragmatycznej, nie semantycznej i stają się „tylko” sygnałem grzeczności, uprzejmości nadawcy
wobec odbiorcy 16. Kwestia intencji, którym ta konwencja może służyć, wymaga odrębnej, głębszej analizy.
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On (un)conventional uses of diminutives in Polish folk songs
Summary
The paper attempts to specify the function of diminutives in folk songs, and to find to what degree
they can be considered a reliable source in the reconstruction of the linguistic image of the world. The
starting point are the findings of Jerzy Bartmiński who distinguished five main functions of diminutives in folk songs: intellectual (communicating smallness), emotional (communicating endearment),
rhythm-creating, rhyme-creating, and structural-poetic (signalling the style of the folk song: affectionate, tender, and noble). An analysis of lyrics where diminutives appear frequently and, unusually
for them, in contexts of pejorative nature (e.g. in the wife’s description of how she killed her husband:
zabiłam go drewienkiem w komórce pod okienkiem), allows the author to formulate a hypothesis that
the structural-poetic function of diminutives is not only to establish a “tender and gentle” style in
order to evoke positive emotions (create a positive image of the world), but also to evoke negative
emotions (and create a negative image of the world). In pejorative texts, partially desemantized diminutives with their conventional tenderness and gentleness, can either soften the evil and the horror
of the depicted world, neutralize negative emotions, or they can create such a sharp contrast with the
“heartless” story which is being told, that the evil and dread of the world are intensified together with
negative emotions. But this diversity of functions that diminutives can play in folk songs, ther partial
desemantization and conventionality, render them particularly difficult to analyze, and a reasearcher
of the linguistic image of the world should approach them with caution.
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W Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach jest przechowywany rękopis o sygnaturze R 5370 I. Został skatalogowany jako Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa z zabytków językowych do końca w. XVI,
a jego autorstwo przypisano językoznawcy, slawiście Janowi Łosiowi (1860–1928),
profesorowi UJ. Według dokumentów rękopis włączono do zasobu bibliotecznego
w 2013 r. Z kolei od listopada 2017 r. w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej jest dostępna jego
cyfrowa kopia1. Jest to dokument raczej nieznany w szerszych kręgach językoznawców. W związku z tym warto pokrótce przedstawić jego opis, zawartość, znaczenie
oraz w paru słowach – na tyle, na ile to możliwe – historię.
Słowniczek… ma formę niedużej książeczki o wymiarach 12 x 20 cm. W jej skład
wchodzi 18 ręcznie numerowanych kart lekko sztywnego papieru o gramaturze
ok. 180 g/m², ujętych w dwie związane nicią składki (6 + 12 k.). Karty są w połowie
1

Por. sbc.org.pl/publication/311972. W tym miejscu dziękuję pracownicom Działu Zbiorów Specjalnych BŚ, Paniom dr Marcie Kasprowskiej-Jarczyk, Barbarze Maresz i Annie Musialik, które na moją
prośbę przeprowadziły digitalizację rękopisu oraz opublikowały go na otwartej licencji w ŚBC.
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wysokości przecięte nadrukowaną czarną kreską. W ostatniej części wzdłuż skraju
stronic i przecinającej je czarnej linii są obecne niewielkie tłuste żółte plamki. Pozwala to sądzić, że rękopis stykał się tą stroną z bliżej nieokreślonym czynnikiem
o działaniu nieznacznie drażniącym.
Książeczkę otwiera karta z wypisanym w kilku rzędach tytułem, któremu autor
próbował nadać wyśrodkowaną pozycję, co nie w pełni mu się udało2:

2

Niektóre elementy tekstu odbiegają od środkowej osi karty lekko w lewo lub w prawo.
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Poza nim na stronicy znajdują się jeszcze inne elementy: niezidentyfikowany
w znaczeniu numer (126) oraz naniesiony przez katalogującego numer paginy (1.)
w prawym górnym rogu. Dodatkowo u góry strony ołówkiem dopisano uwagę:
„(dodać PrFil.V.393–454” 3. Natomiast poniżej tytułu, w dolnej części karty przybito
pieczęć własnościową z zapisanym wersalikami nazwiskiem (JAN ŁOŚ) i adresem:
„Kraków. Kapucyńska 7” 4. W połowie jej wysokości, tuż przy lewym skraju, da się
również dostrzec zabrudzenie przypominające ślad nacisku brudnego palca (kciuka?). Z kolei na ostatniej stronie okładki pozostał wyraźny ślad po zerwaniu papierowej nalepki (z wyceną antykwaryczną?) bez zachowania spodziewanej przy takich
zabiegach delikatności. Karty zewnętrzne noszą ślady długiego wystawienia na kurz.
Karty zapisano z zachowaniem równych odstępów od górnej i dolnej krawędzi
(ok. 1,5 cm)5, jednostronnie, czarnym atramentem, który w chwili obecnej w niektórych miejscach stracił pierwotny kolor, przez co wyraźne są różnice w nasyceniu niektórych partii znaków. Tylko w jednym miejscu naniesiono między wiersze
dodatkowo zanotowaną formę bratr BZ (k. 5r) kolorem niebieskim, obecnie także
wypłowiałym. Pismo jest ciągłe, równe i ciasne – porównanie z innymi dostępnymi
materiałami, które wyszły spod ręki Łosia, nie pozostawia wątpliwości, że jest to
właśnie jego pismo6. Odstępy między wyrazami są wąskie, lecz wyraźnie dostrzegalne. Litery i słowa są wyraźne, pochylają się lekko w prawą stronę. W tekście niemal brak skreśleń (na k. 6r oraz 10r), poprawki są stosunkowo rzadkie7, co może
oznaczać, że rękopis powstał na bazie innego, wcześniejszego zestawienia roboczego
3
4

5
6

7

Zachowuję pisownię oryginalną, wraz z niezamkniętym nawiasem okrągłym. Skrót bibliograficzny odnosi się do pierwszej części tekstu Hieronima Łopacińskiego pt. Najdawniejsze polskie
słowniki drukowane (Łopaciński 1899).
Jest to ten sam adres, którym sygnowana jest również pozostała znana krakowska korespondencja
Jana Łosia (Starnawski 1965; Czelakowska, Skarżyński 2011) i który także towarzyszy niektórym
personalnym zapisom o nim z tego okresu (zob. np. RoczAU: XXVII–XXVIII). Mieści się pod nim
narożny fragment ciągu kamienic ul. Kapucyńskiej przy jej skrzyżowaniu z ul. Loretańską (dla
niezorientowanych w topografii Krakowa: okolice Collegium Novum UJ).
Dolna krawędź kolumny tekstu na niektórych stronach bywa doprowadzana poniżej tej granicy.
Pismo jest pod wieloma względami identyczne w zestawieniu z przechowywaną w Bibliotece Śląskiej fotoodbitką rękopisu Łosia, opisanego jako Gramatyka polska (R 1384 II), w którym pojawia
się także autorska (najprawdopodobniej) dedykacja egzemplarza „Zenobii Maruskiej” z 29 VIII
1916 r. Na marginesie wypada dodać, że mimo zbieżności tytułów tekst rękopisu nie pokrywa się
wcale z treścią opublikowanych później pod tym tytułem trzech części Gramatyki polskiej Łosia (Łoś 1922–1927). Jako drugi wzorzec porównawczy wykorzystałem zdigitalizowane materiały
z kartoteki Słownika staropolskiego, które zamieszcza na swojej stronie Pracownia Języka Staropolskiego IJP PAN w Krakowie (pjs.ijp.pan.pl/ksstp.html (dostęp: 22 VI 2017)). W tym miejscu
wypada mi również podziękować Pani mgr Katarzynie Jasińskiej z Pracowni za potwierdzenie
moich obserwacji dotyczących pisma.
Na k. 2r i 3r: dopisane rozwiązanie skrótu między wiersze; k. 6r: uzupełnienie pominiętego ekwiwalentu mater (s.v. Mać); uzupełnienie definicji (k. 10r); wprowadzenie między wiersze dodatkowych wyrazów: Nieć (k. 8r), Przeciątka (k. 10r), Bratr (k. 5r) – być może dodanych po pewnym
czasie – i form: świekier (k. 15r); poprawki zapisów (k. 7r, 8r, 13r, 15r, 16r) i interpunkcji (k. 6r i 7r).
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(brudnopisu). Linia pisma jest niezwykle równa i tylko niekiedy można zauważyć,
jak lekko wznosi się ku górze strony. W tych partiach, które mają szersze wcięcie,
lewy margines zauważalnie rozszerza się w miarę rozwoju kolumny tekstu. Prawy
margines nie występuje – tekst jest doprowadzany do skraju stronicy.
Na ostatniej stronie książeczki, u dołu, po prawej, znajdują się pieczęć biblioteczna i informacje naniesione przez katalogującego egzemplarz bibliotekarza (sygnatura, numer akcesji, data opisu i wycena).
Poza częścią typowo „słownikową” na zawartość rękopisu składają się jeszcze
dwie partie: kilkulinijkowe objaśnienie dotyczące zastosowanej „zmodernizowanej”
pisowni notowanych jednostek wraz z informacją na temat oznaczeń ich datowania (k. 2r) oraz liczący 21 pozycji spis skróceń stosowanych dla wskazania źródeł
(k. 2–3r), jednocześnie stanowiący listę korpusu materiałowego dla ekscerptów8.
Wśród zgromadzonych w rękopisie haseł nie znajdujemy w zasadzie nic zaskakującego: na kartach Słowniczka… zebrano staropolskie formacje rzeczownikowe
nazywające członków rodziny, tj. osoby pozostające ze sobą w relacji pokrewieństwa
lub powinowactwa9, obok których pojawia się kilka abstraktów określających więź
rodzinną (np. blizkość [!], przyrodzoność czy rod [!]). Zasób, który wynotowuje Łoś,
jest zupełnie dobrze znany językoznawcom, albowiem poza jednym przypadkiem
wszystkie te słowa zostały opisane w późniejszych przedsięwzięciach leksykograficznych dla tego okresu (tj. SStp i SPXVI) – mowa tu o wyrazie pasynek ‘wnuk
wnuka’10, którego nie udało mi się odnaleźć w indeksie haseł SPXVI, a który został zaczerpnięty rzekomo z Artykułów prawa magdeburskiego Bartłomieja Groickiego (Groicki 1559). Wypada również zauważyć, że wydany Słownik staropolski
(wraz z suplementami i indeksami) nie notuje wielu wyrazów, które mogłyby jeszcze
wspomniane zestawienie uzupełnić przy tak rygorystycznych kryteriach, jak te zastosowane przez autora11.
Hasła w Słowniczku… Łosia ułożone są alfabetycznie. Podobnie jak w niektórych
słownikach drukowanych obok typowych artykułów hasłowych pojawiają się w nim
8

Dobór źródeł jest zróżnicowany genologiczne na tyle, na ile to było możliwe w stosunku do języka staropolskiego. Na liście znajdują się m.in. pierwszych 19 tomów bernardyńskich akt grodzkich i ziemskich (AGZ), słownik Bartłomieja z Bydgoszczy (Erzepki 1900), Kazania gnieźnieńskie
(Nehring 1896) i Psałterz Floriański (PFl).
9 Pewną niespodzianką może być obecność w tak zakreślonym polu tematycznym pary wyrazów
gamrat ‘amasius’ – gamratka ‘amasia’, które nawet jeśli odnoszą się do pewnego aspektu relacji
międzyludzkich sytuujących się w obrębie pola ‘rodzina’, to nie dadzą się zaliczyć do statusów
sformalizowanych, a zatem powinowatych (por. hasło rodzina 2. w WSJP). Podobnie w odniesieniu do hasła wyprotek ‘abortivus’.
10 Jeśli nie wprowadzam dodatkowego oznaczenia, to zarówno tu, jak i dalej posługuję się definicjami wykorzystanymi przez samego Łosia. W zależności od źródła pojawiają się one w dwu
wersjach językowych, stąd niekiedy będzie obecna w tekście pozorna niekonsekwencja językowa.
11 Taki wniosek płynie z porównania zawartości Słowniczka… ze zbiorem, jaki dla kategorii ‘krewni, powinowaci’ (2.5.1.1.) podaje SPJS (spjs.ijp.pan.pl/ukladSemant/index/222 (dostęp: 3 I 2018)).
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również porządkujące makrostrukturę hasła odsyłaczowe. Wprowadzane są przez
oznaczenie p. (= patrz, zob. np. k. 5r):

Co ciekawe, sam Łoś nie jest tu konsekwentny, albowiem w swoim projekcie
Słownika staropolskiego preferuje wykorzystywanie skrótów łacińskich: v. (= vide)
i cf. (= confer) w zróżnicowanych funkcjach (zob. Łoś 1918: 35–36). Struktura wewnętrzna artykułów słownikowych jest – rzecz oczywista – bardziej złożona. Dla
celów ilustracyjnych poniżej zamieszczam przykładowe hasło tego typu (Szurza
k. 15r), wraz z transkrypcją i kilkoma objaśnieniami:

Szurza – latirus12 1465 HistJag No 1961; BBdg 131; 1439
Stppp II No 2779; PrFil V, 9 i 33. Pater, mater,
horum filia, vocatur szurza13 (?), maritus
istius filiae vocatur zięć; si autem habuerit fratres, aut fratrem, illi erunt marito szurza BBdg 131. Szurza – brat żony
Pamiętniki Janczara. szurza – gener
1398 Stppp VIII No 7702. szurza – gerarchius14 1443 Stpp II No 3173. szurza – affinis 1483 MMAe XVI, 847.
12 Tj. laterus łac.śr. ‘zięć’.
13 Kolejne notacje w obrębie hasła (z innymi znaczeniami) Łoś zapisuje zazwyczaj małą literą, nie
jest jednak w tym zupełnie konsekwentny.
14 Tj. hierarchius łac.śr. ‘szwagier, brat żony’.
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A zatem, jak można dostrzec, artykuł hasłowy Słowniczka… składa się z czterech
elementów, które każdorazowo zamyka kropka. Należą do nich:
1. lemma – podkreślona, zapisana zazwyczaj wielką literą i nieco większym stopniem pisma niż pozostałe części hasła;
2. ekwiwalent (łaciński) lub definicja (polska) – zaczerpnięte, jak się wydaje, w niezmienionym kształcie ze źródła, z którego dany wyraz został wynotowany, niekiedy w postaci szerszego objaśnienia;
3. datacja zapisu podstawowego – czasami pomijana, zgodnie z informacją zamieszczoną w początkowym objaśnieniu;
4.	 lokalizacja źródłowa zapisu – w formie skrótu.
W granicach jednego artykułu zbierane są różne notacje danego wyrazu. Są
wśród nich zapisy, które reprezentują odmienną od uznanej za podstawową formę
słowa (np. pod hasłem Oćczym znajdują się także zapisy: Otczym i Ojczym), inny
typ odmiany (np. pod hasłem Rodzice: Rodzicewie, Rodzicowie), a także tak dalece
zmienione, że można by je rozważać jako pochodne słowotwórcze (np. pod hasłem
Jętry: Jątrew i Jątrewka)15. Są takie, które rejestrują określoną formę słowa np. przypadkową (syntetyczną: pod hasłem Potomek: Potomkom i Potomkowie lub analityczną: pod hasłem Cieść znajdują się zapisy na tścia ‘suo socro’ [!] oraz z ćciem ‘cum
socero’). Są wreszcie takie, które przedstawiają szczególne zestawienia słowne, modyfikujące treść wyrazu podstawowego (np. pod hasłem Mać: mać krzesna; Ciotka:
ciotka po ojcu; Siostra: ciotczane siostry; Dziad: wielgi dziad). Pojawiają się także
sytuacje, gdy współumieszczone w jednym haśle zapisy przy zupełnie homonimicznej formie odnoszą się do różnych znaczeń (np. pod hasłem Dziewierz pojawiają się
ekwiwalenty: ‘levir’, ‘frater germanus mariti mei’, ‘sororius […]’ oraz ‘mąż siostry’).
Wypada zauważyć, że części z tych wynotowanych przez Łosia znaczeń nie znajdujemy w artykułach drukowanego SStp (por. np. pod hasłem Synowiec). Znaczeń
innych niż te, które wchodzą w obręb deklarowanego przezeń pola tematycznego,
Łoś w Słowniczku… nie przedstawia16.
Tak zaprojektowana struktura Słowniczka… zarówno w wymiarze mikro, jak
i makro jest wyraźnym odzwierciedleniem koncepcji pełnego Słownika staropolskiego w takim kształcie, w jakim J. Łoś przedstawił ją szerzej na łamach „Rocznika
Slawistycznego” cztery lata po powstaniu rękopisu (ibid.), a jaki w ogólnych założeniach przyświecał projektowi już od wielu lat (Łoś 1905). Śladów jest aż nadto: zgodnie z założeniami Łosia (Łoś 1918: 35–37) Słowniczek… nie notuje imion własnych17,
15 Na ogół autor rozdziela formacje powiązane słowotwórczo na oddzielne artykuły, tak w przypadku wyrazów utworzonych przez prefiksy (np. przed-: Przedbaba, nad-: Nadpradziad), jak
i sufiksy (np. Pasirb : pasirbica).
16 Stąd nieobecne w rękopisie są np. takie jednostki, jak te zapisane w drukowanym SStp pod hasłem
ojciec 5. ‘tytuł przyznawany na znak czci […]’.
17 Wbrew pozorom nie jest to zjawisko oczywiste: SSNO odnotowuje nazwiska pochodzące od nazw
pokrewieństwa, np. Brat (także w złożeniach, np. Miłobrat), Bratanek, Dziad, Siestrzeniec, Swak,
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nie przedstawia wprost informacji gramatycznej (np. fleksyjnej czy składniowej)18,
nie zawiera danych statystycznych ani nie podaje dodatkowych objaśnień historycznych (etymologicznych), synonimów czy ekwiwalentów porównawczych z innych
języków. Naczelną zasadą jego wewnętrznej organizacji, podobnie jak w przypadku
projektowanego „dużego” słownika, jest zachowanie jak największej przejrzystości
w dobranych informacjach (ibid.: 39) przy mocnym ukierunkowaniu na aspekt semantyczny i słowotwórczy leksyki staropolskiej. Zgodnie z tym pryncypium objaśnienia wyrazów podawane są przede wszystkim w języku łacińskim przez wyrazy
zaczerpnięte z ekscerpowanego tekstu lub – jeśli jest przekładem – z jego łacińskiego
oryginału, rzadziej polskim (dla druków późnych)19. Poza tym jako formy podstawowe (nagłówkowe) na ogół nie są przedstawiane formy starsze, lecz nowsze, bliższe
użytkownikowi (ibid.: 36) dla mianownika liczby pojedynczej (rzecz.), zaś związki
różnych postaci morfologicznych określonego wyrazu są sygnalizowane poprzez
wzmiankowany wcześniej system odnośników. Obecność tego typu wewnętrznej
sieci odsyłaczy świadczy zresztą o przygotowaniu Słowniczka… w postaci kompletnego tworu, przeznaczonego do drukowania jako spójna, domknięta całość (materiałowo i strukturalnie), co również częściowo wypełnia plan odnoszący się do
realizacji właściwego SStp (ibid.: 37)20.
Opisywany zbiorek nie jest jednak całkowitą – nawet jeśli wczesną i odnoszącą się tylko do określonego zakresu materiału – realizacją wspomnianej koncepcji.
Różnice najprościej wychwycić, biorąc pod rozwagę przykład hasła Baba, które Łoś
wykorzystuje dla przedstawienia swojego modelu mikrostruktury Słownika staropolskiego w następującym kształcie (ibid.: 42–43)21:
Baba – ava: Jego baba s tego clenota uisla y nassey krwe yest 1411 Stppp. VII, Nº 1359. Maczey y Margorzantha poszwaly Greta y Lena po szmercy Margorzacyne gich baby
1418 TPaw. VII, 38. Meczko bliszszi po swe babe ku te dzedzine 1393 Hube Zb. 67.

nie mówiąc o licznych nazwiskach pochodnych słowotwórczo, np. Dziewierzewski (od dziewierz).
18 Jak łatwo zauważyć, stanowi to poważną różnicę pomiędzy koncepcją z początku XX w. a ostateczną redakcją SStp, który z inicjatywy Kazimierza Nitscha (Urbańczyk 1947: 1–11) z jego zmianami w projekcie zaczęto wydawać drukiem już po II wojnie światowej, i z tego punktu widzenia
może się wydawać postępowaniem błędnym. Jednak u podstaw takich założeń legły poglądy autora Słowniczka…, który uważał, że: „Słownik […] powinien być zbiorem materyału dla gramatyki historycznej, ale nie gramatyką samą” (Łoś 1918: 57).
19 Obok tych dwu języków Łoś dopuszcza także przytaczanie obecnych w źródłach „ekwiwalentów
niemieckich”, przy czym, rzecz jasna, chodzi mu o współczesne do tych zapisów formy z języka średnio-wysoko-niemieckiego (ibid.: 41). W Słowniczku… taka sytuacja ma miejsce tylko raz:
Swak […] teutonice swoger [!] (k. 13r).
20 Łoś pisze o ukończonej „czwartej części” jako pierwszym etapie, po którym pełny słownik można
skierować do druku (ibid.: 34).
21 W cytacie zachowano pisownię i interpunkcję oryginału.
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– anus: Baba stara R. XXII, 60. Ktoreyzeto baba (pro: Bala) rzekla BZ Gen. 35,
22. Dopyoro bǫdǫ rodzycz, yusz bǫdǫczi babǫ ib. 18, 13. Drzewyey bǫdzeta babye, nyszli swadzbi s nymy doczekacie ib. Ruth 1, 13. Baba – anus 1532 BBdg. 7.
– obstetrix: baba pomoczna, czo pąpky rzeze – obstetrix 1532 BBdg. 69.
– mulier: babia (!) – mulier 1447 R. XXII, 55.
– wyescza baba (Dorothea mulier antiqua de Zakrzewo) 146 MMAe. XVI, 625,
Nº 1389.
– pirus communis.: baba – pira 1472 Rost. Nº 206.

To samo hasło notowane jest w rękopisie w następującej formie (k. 4r):

Baba – ava 1469 AGZ VI, 110. baba – matka ojca lub matki Groicki. baba – anus BBdg 7. baba (ava) 1401
Hube kal. 49; 1404 Piek 224; 1411 Hube kal. 56
1441 Stppp. VII No 77; 1505 AGZ XVI, 359.

Jak zatem widać, obok graficznego zwiększenia objętości artykułów, rozprzężenia ścisłego pola tematycznego oraz rozszerzenia podstawy źródłowej dla znaczeń
przedstawianych wyrazów w „dużym opracowaniu” sednem niepodobieństwa obu
projektów jest (nie)obecność rozszerzonej egzemplifikacji materiałowej. Cytaty
w koncepcji Łosia odgrywają rolę niepoślednią, by nie rzec: centralną – ich odpowiedni dobór ze zgromadzonych wypisków jest podstawową wartością, a wręcz
sensem słownika historycznego (ibid.: 34), co do czego nie mają także wątpliwości
współcześni leksykografowie (Walczak 1997: 162–163; Żmigrodzki 2009: 243). Tymczasem mały Słowniczek… nie przedstawia in extenso przykładów, na których podstawie dane znaczenia zostały zidentyfikowane, poprzestając jedynie na wskazaniu
skrótowym źródła i niekiedy zachowaniu pierwotnej formy przypadkowej. Dlaczego
tak ważny element nie znalazł się w rękopisie? Wydaje się, że przyczyn należy upatrywać raczej w jego docelowym niewielkim formacie22 oraz przypuszczalnej funkcji (o czym niżej) aniżeli w zmianie ogólnej koncepcji opracowania w ciągu tych
kilku lat, jakie dzielą oba projekty.
Wszystko to pozwala myśleć o przechowywanym w Bibliotece Śląskiej rękopisie jako o swoistym „balonie próbnym” dla – jak się zapewne podówczas wydawa22 W tytule nie bez powodu jest nazywany słowniczkiem, a nie słownikiem!
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ło – zbliżającego się do ostatnich etapów realizacji Słownika staropolskiego, którego zadaniem było sprawdzenie określonych rozwiązań dla „trzeciego okresu prac
redakcyjnych” (tj. momentu ostatecznego zamknięcia, uporządkowania, selekcji
i opracowania hasłowego materiału, zob. Łoś 1918: 33–56), rzecz jasna, w odpowiednio pomniejszonej skali. Trudno jednak dać odpowiedź na pytanie, czy tak
skonstruowana próba słownika była przeznaczona do jakiegokolwiek szerszego kolportażu. Dbałość o formę i szczegóły typograficzne mogą być dla nas sugestią, że
rękopis rzeczywiście mógł powstać z myślą o przekazaniu go do drukarni. Jednakże pozbawione mocnej podstawy dowodowej stwierdzenie to musi pozostać jedynie
przypuszczeniem.
O ile rękopis w zachowanym kształcie nie uzyskał formy drukowanej, o tyle
pewne jego elementy korespondują z artykułem pt. Nazwy stopni pokrewieństwa
i powinowactwa w dawnej Polsce, zamieszczonym przez Łosia w tym samym roku
w „Języku Polskim” (Łoś 1914), który podówczas był pismem o charakterze popularnonaukowym (Urbańczyk 1995: 162). Przedmiotem tego studium jest synteza staropolskich użyć jednostek wyrazowych z pola tematycznego ‘rodzina’ z uwzględnieniem danych, które ze względu na przyjętą koncepcję do samego Słowniczka… wejść
nie mogły: pochodzenia niektórych wyrazów (np. szwagier z niem. swoger, właśc.
śrwniem. swāger23, kumotra z łac. commater24), ich osobliwości gramatycznych (np.
rodzicy jako pierwotny mianownik liczby mnogiej dla słowa rodzic), wielu objaśnień
historycznych dla rozwoju form (np. ociec → ojciec). Pojawia się również kilka wyrazów, które nie zostały ujęte w rękopisie, czy to z powodu rozszerzenia branego pod
uwagę materiału (np. bękart czy synonimiczne doń bęś || bęsz)25, czy luźniejszych
kryteriów doboru wyrazów (np. przymiotniki powinowaty, powinny). Z punktu
widzenia historyka słownictwa szczególną wartością tekstu są objaśnienia rozwoju
wyrazów we wzajemnych zależnościach, ujęte również na tle społecznym, a zatem
z uwzględnieniem czynników pozajęzykowych. Na przykład z zastosowaniem takiego spojrzenia objaśnia Łoś wyraz małżonka, rzekomo powstały z niem. Mahl (właśc.
śrwniem. māl) połączonego z rdzennie słowiańskim wyrazem żona (psł. *žena)26,
23 Łoś przytacza tu w oryginalnej formie wraz z pomyłką ortograficzną postać zanotowaną w rękopisie pt. Expositio Consanguineitatis [!], stanowiącym część jednego z kodeksów przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej.
24 Według dzisiejszej wiedzy wyraz ten został zapożyczony z ludowego wariantu łaciny występującego na terenach Bałkanów wpierw przez języki południowosłowiańskie (*kъmotra) i dopiero
później przez medium czeskie (kmotra) pojawił się w polszczyźnie w znaczeniu ‘matka chrzestna’
jako część terminologii kościelnej (Basaj, Siatkowski 2006 s.v. KMOTR). Trudno powiedzieć, czy
Łoś w tym miejscu chce wskazać – niesłusznie – na bezpośredni charakter zapożyczenia, czy dokonuje skrótu myślowego.
25 Stąd także w artykule Łosia pojawiają się nieobecne w Słowniczku… formy ekspresywne, nienotowane w starszych zabytkach, typu tatko, matuchna, dziadek, babka.
26 Ta powszechna na początku XX w. etymologia jest dziś uznawana za błędną. Polskie wyrazy
małżonka i małżonek uważa się za zapożyczenia staroczeskich malžen ‘małżonek’ oraz malžen-
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oraz powstanie derywatu małżonek zamiast potencjalnego, utworzonego analogicznie *małmąż. Poza informacjami przynależnymi ściśle do tematu Łoś zamieszcza
tam również dygresje, omawiając np. staropolskie synonimy „osoby lekkich obyczajów” (Łoś 1914: 3). Mimo formy popularyzatorskiej i wysuwanych przez niektórych zastrzeżeń metodologicznych (np. Nitsch 1948: 8) tekst ten jest wykorzystywany
w wielu później wydawanych pracach dotyczących tego samego zagadnienia jako
kanoniczny (np. Szymczak 1966: 10; Ostrówka 2006: 453; Rembiszewska, Siatkowski
2012: 135; Magda-Czekaj 2012: 213). Ponieważ informacje zawarte w artykule wykazują się o wiele szerszym opracowaniem, należy założyć, że jest on wtórny wobec
rękopisu. Sam autor nigdzie nie wspomina, że na potrzeby studium przygotował
sobie podobną kompilację ekscerptów.
Pomiędzy datą sporządzenia rękopisu – tj. 1914 r. – a momentem, od którego
możemy przyglądać się jego losom bez przypuszczeń i domniemywań – tj. 2013 r. –
zieje prawie stuletnia dziura. Przez cały ten czas Słowniczek… pozostawał nieznany
szerszemu kręgowi językoznawców i zapewne gdyby nie szereg przypadków, niewielu z nich wiedziałoby o nim i dziś. Sam Łoś nie czyni żadnej wzmianki o jego
istnieniu w żadnym materiale, do którego udało mi się dotrzeć: informacja taka nie
pojawia się on ani – jak wspomniałem wyżej – w artykule, w związku z którym
bezsprzecznie został przygotowany (Łoś 1914), ani w pracach koncepcyjnych i sprawozdawczych z układania SStp (Łoś 1905, 1913, 1918), ani też np. w korespondencji,
przynajmniej w tej, która się zachowała (Czelakowska, Skarżyński 2011). Podobnie
milczą o nim autorzy wspomnień pośmiertnych (Nitsch 1929; Leśnodorski 1929;
Klich 1929)27, autorzy not biograficznych (Taszycki 1926, 1927a, 1960, 1964: 152–155;
Nitsch 1960: 203–209; Iżykowska 1991a; Urbańczyk 1993: 189, PSB s.v. Łoś Jan; LG s.v.
Łoś Jan)28 oraz bibliografowie twórczości naukowej (Taszycki 1926, 1927b; Iżykowska
1991b). Nie ma o nim mowy w żadnym późniejszym opracowaniu z tych, które traktują o staropolskich nazwach pokrewieństwa i powinowactwa (np. Obrębska 1929;
Nitsch 1948: 150–159; Reczek 1963; Szymczak 1966), nie wspomina się również o nim
przy okazji omawiania historii SStp (Urbańczyk 1953–1955; Kucała 2003; Deptuchowa, Liberek 2012).
Jako twór manuskryptowy, a zatem istniejący najprawdopodobniej tylko w jednym, unikatowym egzemplarzu, Słowniczek… siłą rzeczy nie mógł mieć wielkiego
wpływu na rozwój językoznawstwa. Jednakże całkowity brak świadomości jego istka ‘małżonka’ (współcześnie: manżelka), które powstały z notowanego w tekstach cerkiewnych
dualisu malъžena ‘mąż i żona’, częściowej kalki strukturalnej z śrwniem. mālwīp ‘małżeństwo’
lub *mālkona ‘małżonka’ (Basaj, Siatkowski 2006 s.v. MAŁŻONKA).
27 Z konieczności wymieniam tu tylko niektóre teksty wspomnieniowe. Ich pełny wykaz można
znaleźć w uzupełnieniach do bibliografii podmiotowej Łosia, zamieszczonych w poświęconym
mu numerze „Rocznika Slawistycznego” (RS 1931: VI).
28 Ponownie wskazuję tylko na najważniejsze teksty. Bardziej wyczerpujący wykaz not biograficznych przedstawiono np. w Śródka 1994–1998 s.v. Łoś Jan Nepomucen Bonifacy.
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nienia jest w pewien sposób znaczący. Możemy się domyślać, że po śmierci twórcy,
a zarazem pierwszego właściciela (w 1928 r.), Słowniczek… trafił w ręce kogoś, kto
z językoznawstwem nie miał żadnego styku. W innym wypadku zapewne rękopis
trafiłby również do miejsca mocniej związanego z Łosiem lub Słownikiem staropolskim niż Biblioteka Śląska w Katowicach29. Opisywane wyżej ślady fizyczne z powierzchni książeczki mogą także sugerować, że była ona sprzedawana za pośrednictwem antykwariatu, co oznaczałoby, że rękopis co najmniej kilka razy przechodził
z rąk do rąk. Niemniej to ponownie kolejna niedająca się zweryfikować hipoteza
o luźnych podstawach.
Gdyby Słowniczek… został ogłoszony drukiem w niedługim czasie po swoim
powstaniu, z pewnością zostałby uznany za cenną pomoc naukową w dynamicznie
rozwijającym się wówczas językoznawstwie historycznym. Jest to opracowanie przygotowane starannie, ze wszech stron fachowo, mimo że odnosi się do wąskiego zakresu tematycznego i materiałowego. Z dzisiejszego, następczego punktu widzenia
można mieć zastrzeżenia do pewnych elementów koncepcji, jaka przyświecała Autorowi przy kompilowaniu ekscerptów, jednakże jej realizacja została przeprowadzona wzorowo, zwłaszcza biorąc pod uwagę dostępne środki. Dziś, w 2018 r., wartość
merytoryczna Słowniczka… mocno wyblakła. Dzięki szeregowi opracowań leksykologicznych i leksykograficznych, i tych ogólnych, i tych specjalistycznych, a także ze
względu na rozwój metodologii i technologii (m.in. narzędzi korpusowych) dysponujemy dalece szerszą bazą naukową dla zagadnienia nazw pokrewieństwa niż pionierzy badań diachronicznych języka polskiego. Wobec tego Słowniczek… J. Łosia
z 1914 r. ma dla dzisiejszego językoznawstwa polskiego znaczenie przede wszystkim
historyczne.
Patrzeć na niego należy jednak nie tylko jako na nieznaną dotąd ciekawostkę
z przeszłości. Jest to cenny artefakt historyczny, pozwalający bliżej poznać historię
jedynego dotąd ukończonego dużego polskiego słownika historycznego i wyobrazić
sobie potencjalną formę, jaką mógłby przyjąć, gdyby nie przeszkodziły temu przedłużające się prace i ostatecznie śmierć głównego redaktora. Jest to także wartościowe świadectwo mówiące o warsztacie pracy samego J. Łosia30. Jeżeli słowniczek tego
29 Mowa tu o agendach Polskiej Akademii Nauk, gdzie Słownik był tworzony, Polskiej Akademii
Umiejętności, której Łoś był członkiem od 1907 r., oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego był
rektorem (1923/1924) i prorektorem (1924–1926). Mimo starań nie udało mi się ustalić na pewno,
jakie były losy prywatnej biblioteki J. Łosia po jego śmierci. Panu Profesorowi Mirosławowi Skarżyńskiemu zawdzięczam informację, wedle której książki Łosia zostały spisane, a powstały w ten
sposób katalog (zeszyt) zainteresowani kupnem zasobów językoznawcy przekazywali sobie z rąk
do rąk. Opiekunem procedury miał być Kazimierz Nitsch. Czy jednak Słowniczek… znajdował się
w tym rejestrze? Dalsza historia rękopisu (a raczej jej brak) oraz jego ostateczne odnalezienie na
Śląsku wydają się temu przeczyć.
30 Podobnie jak np. przechowywane w Archiwum PAN i PAU w Krakowie kalendarzyki K. Nitscha
(zob. Wilk 2011: 95) dostarczają informacji o jego metodach i organizacji pracy nad materiałem
gwarowym.
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rodzaju uznamy za coś więcej niż tylko eksperyment na płaszczyźnie technologii
leksykograficznej, wypadałoby się zastanowić, czy Łoś nie spreparował podobnych
rękopisów do innych swoich prac o wyraźnie nakreślonym zakresie tematycznym,
tych powstałych po objęciu redakcji SStp (np. Łoś 1925). Rzecz jasna, dopóki pewnego
dnia w równie niespodziewanych okolicznościach nie odnajdzie się gdzieś podobny
słowniczek, nie można stwierdzić, czy istotnie takie istniały. Po trzecie wreszcie, rękopis z Biblioteki Śląskiej wydaje się mówić wiele o stosunku twórcy – J. Łosia – do
jego dzieła – Słownika staropolskiego – nad którego ukończeniem pracował z ogromną determinacją, chcąc ujrzeć je choć w części gotowe.
Skróty
łac.śr. – łacina średniowieczna; niem. – niemiecki; psł. – prasłowiański; śrwniem. – średnio-wysoko-niemiecki

Literatura
AGZ: Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego
bernardyńskiego, Lwów 1868–1935.
Basaj M., Siatkowski J., 2006, Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa.
Czelakowska A., Skarżyński M. (wyd.), 2011, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, „Biblioteka LingVariów”, t. 8,
Kraków.
Deptuchowa E., Liberek A., 2012, Słownik staropolski, Kraków 1953–2002, red. Stanisław
Urbańczyk, „Poradnik Językowy” nr 6, s. 100–109.
Erzepki B. (wyd.), 1900, Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy, Poznań.
Groicki B., 1559, Artykuły prawa magdeburskiego, które zowią Speculum Saxonum, Kraków.
Iżykowska M., 1991a, W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Łosia, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XVII, s. 9–14.
Iżykowska M., 1991b, Bibliografia podmiotowa Jana Łosia w układzie chronologicznym,
„Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XVII, s. 15–27.
Kartoteka SStp, [on-line:] pjs.ijp.pan.pl/ksstp.html.
Klich E., 1929, Jan Łoś 1860–1928, „Slavia Occidentalis” 8, s. 1–7.
Kucała M., 2003, Ukończony został Słownik staropolski, „Język Polski” LXXXIII, s. 1–4.
Leśnodorski Z., 1929, Ś.p. Jan Łoś – wspomnienie pośmiertne, Kraków.
LG: H. Stammerjohann (red.), Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion
to the History of Linguistics, wyd. II, Tübingen 2009.
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Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa
An unknown manuscript by Jan Łoś
Summary
The paper discusses Jan Łoś’s Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa z zabytków językowych do końca XVI w. (‘A dictionary of kinship and affinity terms from monuments till
the 16th century’) whose manuscript is stored in the collections of the Silesian Library in Katowice.
The article contains a physical description of the unit and a metalexicographic analysis of its microand macrostructure, contrasted with Łoś’s conception of Słownik staropolski (‘Old Polish dictionary’).
Furthermore, the paper indicates content and source relationships between the analysed work and
another text by Łoś (Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa w dawnej Polsce ‘Names of degrees
of kinship and affinity in old Poland’) and draws attention to the lack of reception of the manuscript
in later linguistic works. The article also presents the history of the manuscript, so far as it could be
reconstructed. It ends with conclusions about the significance of the manuscript for linguistics, in
times when it was written, and currently.
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W maju tego roku mija piętnaście lat od śmierci prof. dr hab. Zofii Kurzowej, wybitnej uczonej – językoznawcy, badaczki polszczyzny kresowej i współczesnej, wieloletniego kierownika Zakładu (później Katedry) Współczesnego Języka Polskiego
w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie Wydział Polonistyki) UJ.
Prof. Zofia Kurzowa urodziła się 16 kwietnia 1931 r. we Lwowie. Rodzice byli nauczycielami lwowskich szkół średnich. Ojciec – Stefan Kawyn, absolwent lwowskiej
polonistyki, uczeń Wilhelma Bruchnalskiego i (przede wszystkim) Juliusza Kleinera, literaturoznawca – publikował studia i artykuły, także publicystyczne, m.in.
w „Życiu Sztuki”, „Roczniku Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, a jego książka
habilitacyjna z 1937 r. Cyganeria warszawska była pierwszą polską monografią grupy
literackiej (Starnawski 1969). W niespełna trzy dziesiątki lat później jego córka napisze pierwszą monografię, także charakteryzującą, ale pod względem językowym,
inne środowisko – wileńskich filomatów.
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Był też S. Kawyn czynny w środowisku lwowskiej młodej inteligencji, m.in. założył Klub Pracowników Kultury Współczesnej, w którym spotykali się uczeni i artyści. Przy tym Klubie powstał w 1933 r. Klub Filmowy Awangarda. W obu przedsięwzięciach brała udział żona S. Kawyna – Zofia Kawynowa (Radkiewicz 2015), także
absolwentka polonistyki lwowskiej i Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie
Jana Kazimierza.
Dom rodzinny Zofii Kurzowej – polski dom inteligencki na Kresach – miał decydujący wpływ na ukształtowanie się jej osobowości, wyposażył ją w takie typowo
inteligenckie cechy, jak zamiłowanie do książek, wierność zasadom, poczucie misji
do wypełnienia.
W marcu 1945 r. rodzina Kawynów opuściła Lwów. Ojciec, dokończywszy przerwaną przez wybuch wojny habilitację, został za przyczyną J. Kleinera zastępcą profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, matka podjęła pracę nauczycielską
w liceum w Łodzi, wykładała też na kursach dla nauczycieli polonistów (Ruszczakowa 2007). Na Uniwersytet Łódzki przeszedł również z KUL-u w 1950 r. S. Kawyn
(Starnawski 1969).
Prof. Kurzowa maturę zdała w Lublinie w 1950 r., po czym odbyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakończone magisterium. Jej praca magisterska została opublikowana w „Języku Polskim” w 1955 r. Rozprawę doktorską
o języku filomatów i filaretów obroniła na Uniwersytecie Warszawskim w 1962 r.
Habilitowała się na UJ w 1970 r., podstawę przewodu stanowiła monografia Polskie
rzeczowniki męskie na -o na tle słowiańskim. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1975 r., zwyczajnego w 1985 r.
Za swoich nauczycieli prof. Kurzowa uważała Kazimierza Nitscha, Zenona Klemensiewicza i w pewnym stopniu Witolda Doroszewskiego.
Pracę zawodową rozpoczęła na Uniwersytecie Warszawskim, następnie pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach i Krakowie, a od 1969 r. na stałe
związała się z Instytutem Filologii Polskiej UJ. W latach 1972–1981 była wicedyrektorem Instytutu, od 1978 r. aż do przejścia na emeryturę w 2001 r. kierowała Zakładem
(później Katedrą) Współczesnego Języka Polskiego. W latach 1976–1989 organizowała i prowadziła jako kierownik zespołowe badania języka telewizji polskiej, a w latach 1981–1989 badania języka i kultury Polonii w krajach socjalistycznych1.
Osoba ojca prof. Kurzowej, znakomitego badacza recepcji dzieł Mickiewicza,
zaważyła zapewne na wyborze przez nią drogi naukowej, której główny kierunek
wytyczały badania nad polszczyzną kresową. Jednak najważniejszy impuls do zaangażowania się w tę problematykę, jak sama kiedyś powiedziała, szedł stąd, że –
podobnie jak cała rodzina – pochodziła z Kresów. Z czasem dołączyła się do tego
świadomość przypadającej jej w udziale misji jako „ostatniemu z językoznawców
mogących utrwalić ten fragment języka polskiego”.
1

Taki był ogólny zakres badań prowadzonych przez wielu językoznawców. Zofia Kurzowa w tym
zespole zajmowała się językiem polskim na Kresach Wschodnich.
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Problematyka kresowa występuje w całym bogatym dorobku naukowym Z. Kurzowej, począwszy od pierwszych artykułów i książek poświęconych językowi filomatów i filaretów, poprzez książkę o stylizowanym na kresowość języku powieści
powojennych, aż po późniejsze prace opisujące sytuację społeczno-kulturalną i językową Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Największym dokonaniem uczonej
są jednak dwie monografie stanowiące syntezę dziejów polskiego języka kresowego: Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku (1983, 21985,
3
2006) oraz Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w.
(1993, 22006).
Pierwsza z tych monografii koncentruje się na opisie dialektu południowokresowego w XX w., szczególnie zaś w ostatnim dziesięcioleciu jego funkcjonowania
w obrębie państwa polskiego. Ostatni okres w dziejach tej odmiany polszczyzny
został przedstawiony na tle jej historii i na tle dziejów ziem południowo-wschodnich. Rozważania dotyczące historii języka polskiego na Kresach południowych zawierają opis początków polszczyzny na Rusi Czerwonej, jej rozwoju, wzajemnych
wpływów polsko-ruskich, rosnącego prestiżu społecznego odmiany kresowej i jej
oddziaływania na polski język literacki. Ukazują także w aspekcie historycznym
wewnętrzne zróżnicowanie polszczyzny południowokresowej. Następująca po tych
rozważaniach analiza pochodzącego z różnych źródeł mówionych i pisanych materiału językowego pozwoliła prof. Kurzowej odtworzyć system gramatyczny i słownictwo dialektu południowokresowego. Z kwestii gramatycznych najwięcej uwagi
Z. Kurzowa poświęca wymowie jako jednej z głównych cech odróżniających polszczyznę południowokresową od innych regionalnych odmian języka polskiego.
Sporo miejsca zajmuje również opis słownictwa, które Autorka zestawia w słowniku
liczącym ok. 820 haseł jednowyrazowych i 140 frazeologizmów. Przedstawiony materiał leksykalny w dalszej kolejności poddaje wszechstronnej analizie, polegającej
na wyznaczeniu zasięgów geograficznych badanego słownictwa, wyodrębnieniu
w nim warstw funkcjonalnych i semantycznych, wskazaniu występujących w tym
słownictwie elementów obcych i neologizmów. Tego rodzaju wieloaspektowa interpretacja umożliwiła ukazanie bogactwa leksyki Kresów południowych, wynikającego z różnego pochodzenia jej składników, ich rozmaitych zasięgów terytorialnych,
zakresu funkcjonalnego oraz wartości ekspresywnej i stylistycznej. W omawianej
monografii poza typową metodą filologiczną prof. Kurzowa posłużyła się także metodami stosowanymi w socjolingwistyce oraz badaniach bilingwizmu i kontaktów
językowych. Pozwoliło jej to wydzielić w polszczyźnie południowokresowej takie
uwarunkowane statusem społecznym użytkowników oraz stopniem uzależnienia
od języka ukraińskiego odmiany, jak dialekt kulturalny i gwara miejska Lwowa oraz
język polski na prowincji. W wyniku wszystkich przeprowadzonych analiz Z. Kurzowa po raz pierwszy w polskiej literaturze językoznawczej dała pełny, konsekwentny opis polszczyzny Kresów południowych, a ponieważ umieściła go na szerokim
tle dziejów politycznych, społecznych i kulturalnych tych ziem oraz panujących tam
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stosunków narodowościowych, jej książka stała się ważnym dokumentem nie tylko
historii języka, ale i historii kultury polskiej.
Druga monografia kresowa prof. Kurzowej poświęcona jest dziejom języka polskiego na Kresach północnych. Wykorzystując dokumenty polskie i ruskie z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Autorka ukazuje kształtowanie się i rozwój
tego języka, nazwanego dialektem północnokresowym, w okresie od XVI do XX w.
Przedstawia go jako dialekt kulturalny, wywodzący się z polskiego języka literac
kiego przybywającego do Wielkiego Księstwa wraz z polską cywilizacją i kulturą,
mający wszystkie systemowo ważne cechy polskie i ewoluujący zgodnie z językiem
literackim, choć nieco wolniej, stąd archaiczne w porównaniu z polszczyzną literacką
piętno dialektu. Jego drugi charakterystyczny rys stanowią liczne białoruskie wpływy w wymowie, odmianie, składni i słownictwie, wynikające ze stałego kontaktu
z językiem białoruskim. Opis stopniowej ewolucji dialektu północnokresowego,
najpierw od XVI do XVIII w., a potem w XIX i XX w., poprzedzają rozważania dotyczące dziejów ziem północno-wschodnich oraz przemian w świadomości narodowej ich mieszkańców, spowodowanych przez procesy rutenizacyjne i polonizacyjne.
Zdaniem Z. Kurzowej właśnie te ostatnie były głównym źródłem polskości w Wielkim Księstwie Litewskim. Historię kształtowania się polszczyzny północnokresowej
prof. Kurzowa doprowadza do czasów najnowszych, ukazując społeczność polską
i jej język na Litwie i Białorusi po 1945 r. Omawianą monografię zamyka liczący
1250 haseł słownik regionalizmów północnokresowych łącznie z wyczerpującą charakterystyką tego słownictwa oraz wyodrębniony w postaci osobnego zbioru słownik późnych rusycyzmów. Książka Z. Kurzowej o języku polskim Wileńszczyzny
jest niewątpliwie najwybitniejszą pracą poświęconą problematyce dialektu północnokresowego. Porusza ogrom zagadnień historycznych, kulturowych i językowych,
przedstawionych na tle obszernej i ze znawstwem skomentowanej literatury przedmiotu. Wraz z Polszczyzną Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku daje
obraz języka polskiego na całych Kresach Wschodnich, znacząco rozszerzając wiedzę na ten temat i stwarzając podstawy do dalszych badań szczegółowych.
Spośród prac prof. Kurzowej dotyczących polszczyzny kresowej na uwagę zasługuje jeszcze mająca popularny charakter praca O mowie Polaków na kresach
wschodnich (1993), wydana w serii „Nauka dla Wszystkich”. Autorka przedstawia
w niej całościowy opis dialektów kresowych, będący rezultatem jej wieloletnich
studiów i przemyśleń. Podobnie jak w swoich wielkich syntezach charakterystykę
cech strukturalnych dialektów poprzedza omówieniem panujących na Kresach stosunków polityczno-społecznych i narodowych, w których wyniku ukształtowały się
dialekty kresowe, zamyka zaś uwagami o ich licznych wpływach, zaznaczających się
w ciągu wieków w polskim języku literackim.
Drugi, niemal równoległy nurt w działalności naukowej prof. Z. Kurzowej stanowią badania nad systemem słowotwórczym języka polskiego. Zapoczątkowane
w warszawskiej szkole językoznawczej W. Doroszewskiego koncentrowały się naj-
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pierw na zagadnieniach metodologicznych analizy słowotwórczej. Z czasem przekształciły się w badania materiałowe, których rezultatem są artykuły opisujące
historię funkcji różnych przyrostków i kategorii słowotwórczych oraz książka Złożenia imienne we współczesnym języku polskim (1976). Praca ta jest pierwszą opartą na dużym materiale monografią złożeń rzeczownikowych i przymiotnikowych,
w której opis i klasyfikacja tych złożeń dokonane zostały na podstawie synchronicznej analizy słowotwórczej. Wiążą się z nią jako jej dopełnienie artykuły poświęcone
strukturom z pierwszym członem nowo- w języku polskim oraz problemowi stosunku kompozycji i derywacji w językach słowiańskich.
Z bogatym dorobkiem naukowym w dziedzinie polszczyzny kresowej i słowotwórstwa łączą się prace onomastyczne Z. Kurzowej. Tematyce nazw własnych poświęcone zostały m.in. artykuły: Nieodmienność i odmiana nazwisk na -o w języku polskim (1966), Staropolskie nazwy osobowe na -o (Historia i geografia) (1967),
Uwagi o nazwach bohaterów Trylogii Sienkiewicza (1968), Męskie imiona zdrobniałe
i spieszczone w pieśniach ludu polskiego (na podstawie Dzieł wszystkich Oskara Kolberga) (1970), Nazwy osobowe na -o w onomastyce literackiej (1973) oraz monografia
Polskie rzeczowniki męskie na -o na tle słowiańskim (1970). Jak widać, swoje zainteresowania badawcze w tej dziedzinie Z. Kurzowa skoncentrowała głównie na kategorii
słowotwórczo-onomastycznej obejmującej męskie nazwy osobowe (imiona i nazwiska) zakończone na -o. W omawianiu problematyki związanej z powyższym typem
maskulinów dążyła do wieloaspektowego i całościowego ujęcia danego zjawiska,
poszukując jego uwarunkowań w czynnikach tak wewnątrzjęzykowych, jak i zewnętrznych, ukazując jego historię, geografię, zróżnicowanie funkcjonalne w różnych odmianach polszczyzny w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. Badając
powyższe nazwy w literaturze, Z. Kurzowa zwróciła uwagę na to, że nazwy te mogą
być analizowane tak w obrębie onomastyki stosowanej, czyli stylizowanej, ukazując
sposób i trafność ich stosowania przez twórców do celów stylizacyjnych, jak i w obrębie onomastyki naturalnej, odzwierciedlającej powszechny zwyczaj nazewniczy
utrwalony w literaturze i tym samym dostarczającej materiału do badań językowych
historycznych i geograficznych. Na uwagę zasługuje monografia Polskie rzeczowniki
męskie na -o na tle słowiańskim (1970), będąca zwieńczeniem poszukiwań naukowych w zakresie męskich nazw na -o. Praca ta przynosi ważne ustalenia dotyczące
przyczyn pojawienia się końcówki rodzaju nijakiego w pewnej grupie maskulinów,
jej funkcji wynikającej ze znaczenia rzeczowników przybierających tę końcówkę,
a także podejmuje problem stosunku funkcji onomastycznej i apelatywnej sufiksów zakończonych na -o. Analizą objęte tu zostało słownictwo wyekscerpowane
z dokumentów i zabytków języka polskiego doby staro- i nowopolskiej, występujące
w dialektach języka polskiego, ale też w językach południowosłowiańskich (serbo-chorwackim, słoweńskim, bułgarskim i macedońskim), wschodniosłowiańskich
(rosyjskim, białoruskim i ukraińskim) oraz zachodniosłowiańskich (słowackim,
czeskim, łużyckich z uwzględnieniem wymarłych dialektów połabskich). W wyniku
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przeprowadzonych analiz, obejmujących rozwój historyczno-językowy, słowotwórstwo oraz fleksję kategorii słowiańskich rzeczowników męskich na -o, Z. Kurzowa
przedstawia geografię i chronologię tej kategorii. Wyodrębnia dwa obszary geograficzne: południowo-wschodnią i zachodnią Słowiańszczyznę, które pozostają w ścis
łej zależności z fleksją jednej grupy rzeczowników na -o, mianowicie nazwisk, i ich
odmianą według deklinacji żeńskiej lub męskiej. Na tle tej geografii Polska przedstawia się jako teren przejściowy: obszary wschodnie, znające maskulina na -ko, ciążą
ku pierwszemu obszarowi, część środkowa i zachodnia ku drugiemu. Chronologia
maskulinów na -o w językach słowiańskich uzależniona jest natomiast od produktywności tworzących je formantów, trwałości i jedności paradygmatu fleksyjnego,
przy czym najstarszą warstwę we wszystkich językach słowiańskich stanowią nazwy
własne przynależne do analizowanej kategorii morfologicznej. Co się tyczy funkcji
apelatywnej i onomastycznej formantów, kierunek przechodniości jednej funkcji
w drugą, ich prymarność i sekundarność, różnie kształtuje się w odniesieniu do poszczególnych sufiksów zakończonych na -o w każdym z języków słowiańskich.
Odrębną dziedziną działalności Z. Kurzowej były wieloletnie zespołowe badania
języka Telewizji Polskiej, prowadzone pod jej kierownictwem. Język telewizji, który
uznano za nową i wpływową ogólnopolską odmianę polszczyzny mówionej, poddano badaniom statystycznym, w czego wyniku stworzono listy frekwencyjne języka telewizji: listę słowoform i listę składników syntaktycznych. Przedstawiały one
kompletne dane statystyczne na temat morfologii, składni, frazeologii i słownictwa
polszczyzny przełomu lat 70. i 80. XX w., a wyniki tych badań zostały opublikowane
w następujących pracach zbiorowych pod redakcją Z. Kurzowej: Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe (1985), Właściwości składniowo-stylistyczne języka telewizji polskiej (na materiale list frekwencyjnych) (1989), Badania nad językiem telewizji polskiej. Ilościowy opis słownictwa (1991). Zebrane dane
statystyczne odnoszące się do frekwencji kategorii morfologicznych poszczególnych
części mowy przedstawiono ponadto w tomie pod red. Władysława Miodunki Język
polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny (1992).
Nawiązaniem do badań języka telewizji była konferencja naukowa, której materiały
zostały zamieszczone w tomie Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej) (1994).
W kręgu zainteresowań naukowych Z. Kurzowej znajdowały się także prace leksykograficzne, zapoczątkowane przez opracowanie wspólnie z Renatą Grzegorczykową i Jadwigą Puzyniną Indeksu a tergo do Słownika języka polskiego S.B. Lindego
(1961). W 1992 r. ukazał się (napisany wspólnie z Haliną Zgółkową) Słownik minimum języka polskiego (1993). Jest to pierwszy słownik minimum języka polskiego,
przeznaczony dla cudzoziemców uczących się języka polskiego oraz dzieci w wieku szkolnym. Zawiera 1520 haseł, na które składają się wyrazy najczęściej używane w różnych odmianach współczesnej polszczyzny drugiej połowy XX w. Oprócz
części słownikowej publikacja zawiera Wiadomości gramatyczne, czyli krótką
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gramatykę języka polskiego obejmującą głównie wymowę i fleksję odmiennych części mowy. Drugą publikacją leksykograficzną o przeznaczeniu glottodydaktycznym
jest słownik odmiany czasowników polskich Tackling Polish Verbs (1997). Podaje on
wzory odmiany ponad 250 czasowników najczęściej używanych we współczesnej
polszczyźnie, które zostały wybrane spośród czasowników opisanych w Słowniku
minimum. Alfabetyczny słownik odmiany czasowników poprzedzają Introductory
Notes, zawierające omówienie fleksji i derywacji czasowników polskich. Tackling
Polish Verbs był pierwszym opracowaniem ujmującym w tak szerokim zakresie odmianę czasowników polskich. Rozwinięciem Słownika minimum jest Ilustrowany
słownik podstawowy języka polskiego (1999), który gromadzi ok. 5000 wyrazów należących do najczęstszego słownictwa współczesnej polszczyzny. Nowością słownika
jest, opracowany przez Justynę Winiarską, indeks pojęciowy wyrazów występujących w słowniku, a także sposób definiowania polegający na wyjaśnianiu wszystkich znaczeń tylko za pomocą wyrazów zawartych w słowniku. Innowacyjną propozycją leksykograficzną jest także Słownik synonimów polskich Zofii Kurzowej, Zofii
Kubiszyn-Mędrali, Justyny Winiarskiej i Mirosława Skarżyńskiego, opracowany
pod redakcją Z. Kurzowej (1998). Novum tego słownika wynika z przyjętych zasad
wyodrębniania synonimii, łączących kryteria dystrybucyjne z semantycznymi. Synonimia ujmowana jest jako zjawisko kontekstowe, związane z wymienialnością
synonimów bez zmiany znaczenia całego kontekstu, a ponadto jako zjawisko odnoszące się do znaczeń wyrazów, a nie do wyrazów jako „form hasłowych”. Słownik ten
cieszył się dużą popularnością, o czym świadczą cztery dalsze wydania (1998–2006).
Dopełnieniem bogatego i różnorodnego dorobku naukowego Z. Kurzowej są jej
artykuły dotyczące kultury języka i poprawności językowej: Wyrazy natrętne. Moda
i bezmyślność (1978), Problem wymowy w ujęciu leksykograficznym. Uwagi i postulaty
na marginesie Słownika wymowy polskiej (1979), O pewnych konstrukcjach narzędnikowych we współczesnym języku polskim (1986). W artykułach tych Z. Kurzowa
sprzeciwiała się upowszechniającym się, zwłaszcza w środkach masowego przekazu,
tendencjom do unifikacji, usuwaniu synonimii, wprowadzaniu polisemii i nadmiernym stosowaniu „słów wytrychów”. Wobec zachodzących zmian społecznych, mających istotny wpływ na zachowania językowe Polaków, postulowała konieczność
edukacji w zakresie normy językowej polszczyzny. Z potrzeby oddziaływania edukacyjnego przygotowała nowe, IV i V wydanie Sztuki mówienia Bronisława Wieczorkiewicza (1977, 1980), które uzupełniła wstępem.
Tak bogaty i zróżnicowany tematycznie dorobek naukowy prof. Z. Kurzowej nigdy by nie powstał, gdyby nie nadzwyczajna pracowitość i zdyscyplinowanie jego
twórczyni. Świadectwem tej niezwykłej pracowitości są zwłaszcza monografie kresowe, w tym liczący 500 stron Język polski Wileńszczyzny, które same zapewniają
autorce trwałe miejsce w dziejach polskiego językoznawstwa. Pracowitość i dyscyplinę łączyła prof. Kurzowa z wielkim poczuciem obowiązku, nakazującym jej wciąż
na nowo precyzyjnie przygotowywać wykłady i seminaria magisterskie. Przyciągały
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one zawsze komplet studentów, urzeczonych jasnością, zrozumiałością, logiczną
konsekwencją wywodów. Do ostatnich chwil prowadziła wykład monograficzny,
martwiąc się, że postępująca choroba uniemożliwia jej kontynuowanie zajęć. Profesor Kurzowa zgromadziła wokół siebie liczne grono uczniów i współpracowników,
stawiała im wysokie wymagania naukowe i etyczne, tworząc zarazem atmosferę
wzajemnej pomocy, życzliwości i zrozumienia. Od swoich uczniów, z których większość jest już dzisiaj profesorami, wymagała wiedzy, rzetelności badawczej, jasności
i konsekwencji w myśleniu, umiejętności wypowiadania się, ich dokonania oceniała surowo, ale bardzo życzliwie. W ciągu długich lat pracy w Instytucie Filologii
Polskiej UJ wypromowała 200 magistrów, ponad 20 doktorów, wiele razy była recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, opiniowała awanse profesorskie,
napisała wiele recenzji wydawniczych.
Mimo naturalnego dystansu między nią a otoczeniem potrafiła nawiązać ze swoimi najbliższymi współpracownikami więzi szczerej przyjaźni. Była stała w swoich
uczuciach, sympatiach, przekonaniach, konsekwentnie zachowywała zdecydowanie
lewicowe poglądy i obywatelską postawę. Jej ogromna kultura osobista i wszechstronne zainteresowania sprawiały, że przyjemnie było z nią rozmawiać, przebywać
w jej towarzystwie. Po piętnastu latach od śmierci nadal pozostaje z nami w swoich
pracach, dokonaniach i w naszej wdzięcznej pamięci.
Obie monografie kresowe oraz wybór artykułów i opracowań dotyczących tematyki kresowej, historycznojęzykowej i współczesnego języka polskiego wydano
w serii „Prace Językoznawcze Zofii Kurzowej” (t. I–IV, 2006–2007).
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Remembering Prof. Zofia Kurzowa (on the fifteenth anniversary of her death)
Summary
On the fifteenth anniversary of her death in 2018, this paper presents the academic profile of Prof. Zofia Kurzowa. The authors focus on her most important scholarly achievements, including mono

Wspomnienie o Profesor Zofii Kurzowej (w piętnastą rocznicę śmierci)

203

graphies and papers on eastern dialects of Polish, on word formation, team works conducted under
her leadership on the language of Polish TV, and also lexicographic works. Moreover, we highlight
Z. Kurzowa’s didactic achievements as a university teacher and scientific supervisor, and her outstanding personality which manifested in her relations with her students, friends, and colleagues.
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1. W liście Kazimierza Nitscha pisanym 16 grudnia 1953 r. do Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej, jego uczennicy, później asystentki w Studium Słowiańskim UJ, a w tym
czasie docent na Uniwersytecie Warszawskim, można znaleźć pewne interesujące
zdanie:
TMJP powstało w r. 1920. Gdy R[ocznik] S[lawistyczny] założył z moim współudziałem Rozwadowski, J[ęzyk] P[olski] z jego pomocą (i z mniejszą Łosia) ja – to
T[owarzystwo] M[iłośników] J[ęzyka] P[olskiego] zakładał ze mną Gawroński
(ANPAUiPAN – podkr. M.S.).

Rzecz ciekawa, ponieważ nazwisko Andrzeja Gawrońskiego, znakomitego indianisty, językoznawcy i poligloty 1, nie pojawia się wśród założycieli TMJP ani
1

Andrzej Gawroński (1885–1927) – ze strony matki wnuk działacza emigracyjnego, powstańca 1863 r., założyciela Ligi Polskiej (późn. Liga Narodowa) i pisarza Zygmunta Miłkowskiego
(T.T. Jeża), syn Franciszka Rawity-Gawrońskiego, historyka, pisarza, publicysty; studiował na Uniwersytecie Lwowskim, potem na Uniwersytecie Lipskim, gdzie otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy Sprachliche Untersuchungen über das Mṛcchakaṭika und das Daśakumāracarita.
W 1912 r. uzyskał veniam legendi w zakresie filologii sanskryckiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i od roku 1913 podjął wykłady. W 1916 został profesorem nadzwyczajnym UJ, w rok później
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w książce Anieli Gruszeckiej-Nitschowej (1977), ani w rocznicowych artykułach
(Urbańczyk 1971, 1995; Dunaj 1995). Ta nieobecność razi tym bardziej, że przecież wyraźną informację o udziale Gawrońskiego w organizacji Towarzystwa znaleźć można w jego nekrologu napisanym przez K. Nitscha: „Jako jeden z kilku jego [TMJP –
M.S.] założycieli on właśnie układał statut, zwracając uwagę także na praktyczną
działalność” (Nitsch 1927: 4 – podkr. M.S.). Tymczasem nazwisko Gawrońskiego
pojawia się dopiero wśród członków drugiego (wybranego w lutym 1921 r.) Zarządu
Głównego (Tarnowska 1971: IX; Urbańczyk 1971: 161).
W tym artykule postaram się pokazać, na tyle, na ile to będzie możliwe, rolę
Gawrońskiego w działaniach prowadzących do założenia Towarzystwa, opierając się na materiałach archiwalnych, przede wszystkim na zachowanych (niestety,
niekompletnie) jego listach do Nitscha2. Zanim do tego przejdę, przytoczę jeszcze
jeden fragment z wcześniejszego niż poprzedni listu Nitscha do A. Obrębskiej-Jabłońskiej:
[…] (w dawnym [wyr. nieczyt.] rękopisie z czasów Malinowskiego czytam o miłośnikach; a miłośników3 w każdym razie nie ja wymyśliłem – może Gawroński, z aprobatą Rozwadowskiego) […] (ANPAUiPAN: list z 17 I 1949; podkr. – M.S.).

Prawdopodobnie więc pomysłodawcą nazwy był Gawroński. Tu jednak pewna
dygresja.

2

3

profesorem zwyczajnym, ale na Katedrze Językoznawstwa Porównawczego i Filologii Sanskryckiej Uniwersytetu Lwowskiego, powołany tam po śmierci Gustawa Blatta. Był bardzo czynny nie
tylko naukowo (prace z zakresu filologii sanskryckiej, artykuły poświęcone zagadnieniom języka
polskiego, drukowane w „Języku Polskim”, przekłady staroindyjskiej poezji), ale także w dziedzinie organizacji nauki. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, „Rocznika Orientalistycznego”. Wybór jego artykułów dzięki
staraniom Kazimierza Nitscha został wydany w roku 1928 (Szkice językoznawcze). Gawroński jest
także autorem jedynego polskiego podręcznika sanskrytu, wydanego w 1932 r. przez PAU dzięki
Janowi Rozwadowskiemu i Helenie Willman-Grabowskiej, którzy zredagowali rękopis do druku. Podręcznik sanskrytu. Gramatyka, wypisy, objaśnienia, słownik (wznowienia 1978, 1985, 2004,
2009) jest do dziś używany. Znajomość Gawrońskiego z Nitschem, mająca początek w krakowskich czasach indologa, z czasem zmieniła się w przyjaźń, o czym można wnioskować z przejścia
w zwrocie adresatywnym w listach Gawrońskiego od początkowego Szanowny Panie przez Kochany Panie Kaźmierzu do Kochany Kaźmierzu. Serdeczny stosunek Nitscha do Gawrońskiego
widoczny jest w nekrologu w „Języku Polskim” (Nitsch 1927), a jeszcze wyraźniej w obszernym
artykule zamieszczonym w „Przeglądzie Współczesnym” (Nitsch 1927/1960). Więcej o Gawrońskim zob. Kotwicz 1925; Stasiak 1926; Kuryłowicz 1927; Słuszkiewicz 1936; Willman-Grabowska
1936; Kozarynowa 1982.
W Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w spuściźnie K. Nitscha znajduje się 31 listów i kartek Gawrońskiego do Nitscha, pisanych w latach 1919–1921. Widać jednak, że brakuje jakiejś liczby
listów. Poważną niedogodnością jest też brak listów Nitscha do Gawrońskiego – nie wiadomo
jednak, czy i gdzie cokolwiek z jego spuścizny się uchowało.
W swych listach Nitsch wyrazy użyte w supozycji materialnej albo podkreśla, albo ujmuje
w cudzysłów.
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W 1910 r. „Kurjer Lwowski” w wydaniu popołudniowym z 4 czerwca doniósł
o powstaniu we Lwowie Towarzystwa Miłośników Ojczystego Języka, założonego
przez Bronisława Braitera, Jana Muszyńskiego, Teofila Wysockiego, Włodzimierza
Komarzewskiego, Stanisława Zborowskiego, Stanisława Edera, Stanisława Bełtowskiego i Leonarda Malewskiego (Kurjer: 3). Celem owego towarzystwa było „krzewienie zamiłowania do literackiego […] polskiego języka” (ibid.), co planowano
osiągnąć własnym (tj. członków) przykładem, odczytami, deklamacjami, „taktowną obroną języka” (ibid.). W dostępnych gazetach lwowskich z późniejszego okresu
nie ma jednak śladu po owym towarzystwie, można więc sądzić, że skończyło się
na akcie założycielskim, rejestracji statutu w Namiestnictwie i wydrukowaniu go
w postaci eleganckiej broszury, której jeden z egzemplarzy trafił w 1926 r. w ręce
K. Nitscha4, ten zaś napisał krótką i raczej mało entuzjastyczną notatkę (Nitsch 1926:
157–158). Była to zresztą inicjatywa czysto amatorska – nikt z założycieli nie był językoznawcą5. Nie ma powodu, by uważać, że owa nazwa stała się inspiracją dla Gawrońskiego, choćby dlatego, że schemat nazewniczy towarzystwo miłośników… był
znany i stosowany, por. choćby Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii lub Towarzystwo Miłośników Przeszłości
Lwowa, którego członkiem był ojciec Andrzeja – Franciszek Rawita-Gawroński.
2. W mocno dziś już zapomnianej książce A. Gruszeckiej-Nitschowej (1977) autorka
podaje taką oto opowiastkę o narodzeniu się pomysłu TMJP6:
[…] W tym to mieszkaniu [we Lwowie – M.S.] błysnął pewnego dnia i od razu rozniecił się w plan-płomień pomysł założenia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Właśnie przyszła poranna poczta i Nitsch przeglądał ją przy swoim biurku, kiedy
zajęta czymś w sąsiednim pokoju żona usłyszała plaśnięcie dłonią w płytę biurka
i okrzyk:
– Wiesz, co zrobimy? Założymy Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego!
Oczywiście owo „my” dotyczyło fachowego i koniecznego współdziałania grona językoznawców […].
Pomysł, przyjęty z uznaniem i gotowością do współpracy przez Rozwadowskiego
i Łosia, ziścił się w maju 1920 r. […] (ibid.: 192).

Bez wątpienia można przyjąć, że w jakikolwiek sposób pojawiła się myśl o utworzeniu towarzystwa językowego, była z pewnością rozważana w gronie „krakowskiej
trójcy”, to jest Nitscha, Rozwadowskiego i Łosia. Ale – co ciekawe – w maszynopisie
4
5
6

Egzemplarz ten znajduje się w spuściźnie Nitscha w ANPAUiPAN.
Z podanych w „Kurjerze Lwowskim” nazwisk udało się zidentyfikować tylko jedno – Bronisława
Breitera – lwowskiego dziennikarza, literata, autora książek Dawny Lwów: na tkance osobistych
wspomnień w gadanince pod piecem i Z mego podwórka.
Cytuje ją Stanisław Urbańczyk (1995), przytoczono ją także na stronie internetowej TMJP w nie
najlepszym, niestety, tekście mającym informować o Towarzystwie.
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książki (ANPAUiPAN, j. 308–310) znajduje się naniesiona kolorowym ołówkiem poprawka: między nazwiska Rozwadowskiego i Łosia jest dopisane ręką Gruszeckiej-Nitschowej nazwisko Gawrońskiego, którego brak w wersji drukowanej. Możliwe,
że autorka naniosła ją na jednym egzemplarzu maszynopisu i zapomniała lub nie
zdążyła nanieść w egzemplarzu przeznaczonym dla wydawnictwa7. Jest natomiast
Gawroński wymieniony w innym miejscu, ale tylko jako autor artykułów w „Języku
Polskim” (ibid.: 151).
Przyjrzyjmy się jednak samej opowiastce. Jeśli nawet odnieść do niej powiedzenie se non è vero, è ben trovato i potraktować ją jako ubarwienie opowieści o Nitschu,
to i tak warto ją rozważyć. Trzeba tylko pamiętać, że książka Gruszeckiej-Nitschowej nie jest naukową biografią jej męża, lecz pisaną „z potrzeby serca”8, piękną, ale
z natury rzeczy subiektywną, emocjonalną opowieścią9. Jeśli więc chce się z niej korzystać jako ze źródła historycznego, trzeba ją traktować ostrożnie, tak jak wszelkie
wspomnienia, pamiętniki itp. I choć pisząc książkę, Gruszecka-Nitschowa dysponowała archiwum domowym, to nie sposób wykluczyć przeoczeń czy błędów pamięci,
gdy pisze się o dalekiej przeszłości.
Pierwsze pytanie, jakie należałoby postawić, brzmi: kiedy opisywany incydent
miał miejsce. Drugie: czy w owej przeglądanej porannej korespondencji nie było lis
tu, który nasunął (jeśli nasunął) Nitschowi myśl o powołaniu towarzystwa. Trzecie:
czy istotnie od razu wykrzyknął taką właśnie nazwę, skoro pisał w 1949 r.10: „miłośników w każdym razie nie ja wymyśliłem – może Gawroński”. Natomiast wypada
się zastrzec, że odpowiedź na pytanie drugie jest niemożliwa z oczywistych powodów – nie wiemy, czyje listy Nitsch przeglądał.
Zacznijmy od pytania pierwszego. Stanisław Urbańczyk (1995: 163), cytując opis
interesującej nas tu porannej sceny, lokuje ją w początkach roku 1919 lub w roku
1920. Tymczasem pomysł towarzystwa językowego jest znacznie wcześniejszy, na co
materialny dowód znajduje się w artykule Nitscha, będącym odpowiedzią na ankietę
Książkę, według daty na końcu Przedmowy, Aniela Gruszecka-Nitschowa ukończyła pisać
w grudniu 1974 r., zmarła 18 IV 1976 r. Książkę oddano do składu 13 II 1976 r., więc zapewne nie
było już korekty autorskiej, a do druku podpisał ją redaktor prowadzący w styczniu roku 1977.
8 Używam tego określenia świadomie, po zapoznaniu się z zapiskami Gruszeckiej-Nitschowej, powstałymi w jakiś czas po śmierci Nitscha i znajdującymi się w jej spuściźnie (ANPAUiPAN).
9 Niepozbawiona jest także czasem elementów autocenzury, co widać np. w wątku traktującym
o Witoldzie Taszyckim, gdzie nazwisko tego językoznawcy z oczywistych powodów (żył wtedy)
nie jest wymienione, więc postać mogli zidentyfikować czytelnicy znający realia, już wtedy nieco
historyczne.
10 Aby oddalić ewentualny zarzut, że wspominam o możliwych błędach pamięci Gruszeckiej-Nitschowej, a nie biorę tego pod uwagę, cytując Nitscha, muszę wyjaśnić, że listy Nitscha, z którymi od lat kilkunastu się stykam, dają świadectwo godnej zazdrości pamięci językoznawcy,
jeśli chodzi o sprawy naukowe i ogólnie jego pracy oraz spraw środowiska naukowego, która nie
opuszczała go do końca. Niekoniecznie da się to samo powiedzieć w odniesieniu do tzw. spraw
życiowych, codziennych.
7
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rozpisaną na przełomie 1916/17 r. przez Komitet Kasy Mianowskiego (Skarżyński
2014) i opublikowaną w 1918 r. w pierwszym tomie pierwszego polskiego czasopisma
poświęconego nowej wówczas (nie tylko w Polsce) dyscyplinie – naukoznawstwu:
„Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” (Nitsch 1918). Artykuł nie jest
datowany, ale jeśli wziąć pod uwagę czas rozsyłania przez Komitet apelu do polskich
uczonych (początek 1917 r.), można przyjąć, że powstał i został przesłany Komitetowi
w tym samym roku. Pisał w nim Nitsch:
„Język polski”, w zasadzie jak wymieniony wyżej, ale stanowczo rozszerzony, służyć winien szerszym warstwom wykształconym różnych zawodów, zwłaszcza jednak
nauczycielstwu; dlatego, prócz naukowej popularyzacji, mógłby mieć i dział gramatyki stosowanej (szkolnej, także odpowiedzi na pytania). Szłoby tu o szerzenie wiedzy językowej wogóle, ale z natury rzeczy na pierwszym planie stałby język polski.
Dobrzeby było oprzeć go o szeroko założone „Towarzystwo językoznawcze”, czy
„Tow. miłośników języka”, które przecież mogłoby mieć w Polsce z tysiąc członków,
otrzymujących za wkładkę pismo; niejeden z nich zainteresowałby się potym i innemi wydawnictwami, niejeden mógłby być pomocnym w poszukiwaniach, choćby przy zbieraniu materjału, np. do słownika gwarowego. Założenie takiego pisma
nie da się pomyśleć bez zapewnienia mu na początek pewnego oparcia materjalnego
(ibid.: 365–366; podkr. – M.S.).

Jak widać, punktem wyjścia w myśleniu Nitscha o towarzystwie był „Język Polski” jako narzędzie szerzenia w społeczeństwie wiedzy o języku, a przynajmniej
w tej jego części, która stanowiła tzw. wykształcony ogół, i jako pomoc w (samo)kształceniu nauczycieli polonistów. Ta druga sprawa była w owym czasie niezwykle ważna, jeśli pamiętać, że stawało się jasne, iż w takim czy innym kształcie
wolna Polska powstanie. Inicjatywa Komitetu Kasy Mianowskiego została odebrana przez wypowiadających się uczonych (widać to w wielu wypowiedziach) jako
pytanie o przyszłość nauk poszczególnych w przyszłym państwie, wywoływała
też refleksję na temat roli społecznej uczonych i instytucji naukowych. Stąd m.in.
u Nitscha zwrócenie uwagi na sprawę szkolnictwa niższych szczebli, na przygotowanie fachowe nauczycieli do pracy w polskich szkołach. Wspomniane „towarzystwo językoznawcze” miało służyć szerzeniu wiedzy językowej, a dzięki składkom
członkowskim miało być finansowym fundamentem czasopisma, co okazało się
realne w pewnym tylko stopniu.
Zauważmy też, że w chwili pisania odpowiedzi dla Komitetu Nitsch nie miał
jeszcze skonkretyzowanej nazwy przyszłego towarzystwa („Towarzystwo językoznawcze” czy „Towarzystwo miłośników języka”). Jedno jest pewne, to mianowicie,
że w 1917 r. (nie zaś w 1919 czy 1920, jak chce Urbańczyk) istniał już sam pomysł
stworzenia towarzystwa językowego.
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Odpowiedziawszy w ten sposób na pytanie pierwsze i trzecie11, przejdę do przedstawienia organizacji TMJP.
3. Między rokiem 1917 (odpowiedź Nitscha na ankietę) a wrześniem 1919 r. (pierwszy
zachowany list Gawrońskiego w sprawie Towarzystwa) brak jakichkolwiek informacji, co nie dziwi. Nie sprzyjała temu ogólna sytuacja na ziemiach polskich ani tym
bardziej sytuacja we Lwowie, gdzie 1 listopada 1918 r. zaczęły się walki z Ukraińcami,
ani wreszcie wstąpienie do wojska Gawrońskiego, który wziął udział w obronie miasta, choć ze względu na stan zdrowia nie w linii, ale jako łącznik (Kozarynowa 1982).
Pierwszy list Gawrońskiego, wysłany z Wisły 12 do Lwowa i – jak można wnosić –
inicjujący prace organizacyjne, pochodzi dopiero z 16 września 1919 r.
Wisła, 16 IX 1919
[…] Załączam także szkic statutu Towarzystwa Miłośników J[ęzyka] P[olskiego]. Jest
to właściwie szkic szkicu. Widzę jednak, że jeżeli nikt nie zacznie, to się samo nie
potoczy [podkr. – M.S.]. Ja nawet nie zaczynam, ale trącam Pana lekko, żeby Pan
nabrał rozpędu i poprowadził sprawę. Niech Pan tych kilka zdań przeczyta, uzupełni
czem potrzeba, sprosi [nieczyt. skrót], Ł[osia] i R[ozwadowskiego], może jeszcze kto
jest w Krakowie (zdaje się Fadiej Lerowicz13), no i będzie konstytuanta. Potem się daje
statut do zatwierdzenia, a równocześnie zaczyna kampanię w pismach. Teraz właśnie
pora, bo z początkiem roku szkolnego atmosfera poświęceń w służbie ideałów jest
wyższa niż potem, kiedy już kierat w pełnym ruchu, a każdy pionier polszczyzny
w szkole średniej kładzie uszy po sobie i wzdycha tylko do wakacyj, zapomniawszy
o szczytnym apostolstwie.

List trzeba traktować jako konsekwencję jakichś wcześniejszych rozmów i ustaleń, z pewnością istniejącego już porozumienia między Nitschem, Gawrońskim,
Rozwadowskim i Łosiem. Pada w nim też pełna nazwa jeszcze nieistniejącego
Towarzystwa.
Nie tylko w tym liście, ale i w późniejszych widać, że Gawroński stał się spiritus
movens działań, nieraz wprost dyktującym Nitschowi, co trzeba robić i kogo wciągnąć do pracy. Sam skazany na długie pobyty lecznicze w Wiśle, a więc na nieczynność, choć tylko fizyczną, musiał zapewne irytować Nitscha, który w jakiejś chwili
napisał mu, by powstrzymał się od – jak to ujął – „cennej zachęty do pracy”, na co
Gawroński odpowiadał:
11 Co do nierozstrzygalnego pytania drugiego można by postawić hipotezę, że ów opisywany wykrzyknik Nitschowy był reakcją na list Gawrońskiego z propozycją utworzenia towarzystwa językowego i/albo z zaproponowaną nazwą, tyle tylko, że miałaby ona taką samą wartość, jak opis
nagłej „iluminacji”, od którego w tej części artykułu wyszedłem.
12 W Wiśle, jeszcze w latach I wojny, Gawroński przebywał wielokrotnie; były to długie pobyty kuracyjne – był chory na gruźlicę, która stała się przyczyną jego przedwczesnej śmierci.
13 Tadeusz Lehr-Spławiński.
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Wisła, 18 [?]/9 1920
Z pewnością bym się powstrzymał od „cennej zachęty do pracy”, gdybym był dostał krótki zarys tego programu z dodatkiem: na ciebie w nim wypada to a to – rób.
Wziąłbym się chętnie do roboty.

Gawroński miał już wtedy koncepcję przyszłego towarzystwa językowego, którą
zawarł w projekcie statutu. Miał też pomysły, jak do jego zorganizowania doprowadzić. Dużą wagę przywiązywał do pozyskania nauczycieli, do rozpropagowania idei
przez artykuły w prasie14, do tworzenia oddziałów (później oficjalnie kół) pozakrakowskich. Te wątki powtarzają się kilkakrotnie w listach, m.in.:
Wisła, 31 VIII [?] 1920
[…] Trzeba koniecznie pchnąć naprzód sprawę Tow[arzystwa] Mił[ośników]. Początek roku szkolnego właśnie się do tego nadaje. Nic nie wiem, coście tam uradzili.
Trzeba by jednak koniecznie puścić wiadomości w prasie. Jest Was tam kilku, myślę
że każdy napisze po feljetonie? Zaprzęgnijcie też Sinkę do roboty […].
Wisła, 18 [?] IX 1920 r.
[…] w moim liście zostaje jeszcze pytanie: co się zamierza robić, a na to pytanie
w Twojej kartce niema odpowiedzi. Nie widzę, żeby Zarząd główny zakreślił plan
propagandy, bo trudno mi za niego uważać przygodną propozycję napisania do
„Głosu Polskiego”.

TMJP przewidziane zostało jako organizacja masowa, skupiająca – jako członków zwyczajnych15 – wszystkich obywateli polskich, którym „cel Towarzystwa leży
na sercu” (Statut: 125), na etapie organizacyjnym więc należało, oprócz zarejestrowania statutu, budować zalążki przyszłej struktury, począwszy od Zarządu Głównego
po zarządy terenowe przyszłych kół, jednocześnie przez intensywne informowanie
pozyskując przyszłych członków. Podstawową rzeczą w rozumieniu prawnym było
zarejestrowanie statutu w Namiestnictwie.
Wisła, Śląsk ciesz., 16/12 1919
[…] Rozmawialiśmy w Krakowie o naszem Towarzystwie. Stanęło, że p. Rozw[adowski]
odeszle Panu statut z poprawkami, poczem Pan się porozumie z paru ludźmi w sprawie pierwszego Zarządu Głównego, złoży listę członków czynnych zakładających
i przedstawi statut do zatwierdzenia. Ci ludzie to ±: w Krakowie – R[ozwadowski],
Ł[oś], ktoś tam jeszcze; we Lwowie – (Pan), Uł[aszyn], Bruchn[alski], Passen[dorfer]16;
w Poznaniu: Lehr, Wędk[iewicz]; w Warszawie – Baud[ouin de Courtenay], Szober.
Już Pan pomyśli. Ich zadaniem będzie puścić w ruch Tow[arzystwo], zaczynając od
zorganizowania pierwszych zarządów okręgowych. O ile idzie o Lwów, to ja napiszę
do Bruchnal[skiego].
14 Wydaje się, że krakowscy organizatorzy nie doceniali siły prasy.
15 Członkami czynnymi mogli być obywatele polscy „pracujący zawodowo na polu językowem […]”
(Statut: 125).
16 Oba nazwiska przekreślone w rękopisie.
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Wisła, 11/I 1920
[…] potrąca Pan parokrotnie w kartce o Tow[arzystwo] Mił[ośników], ale nie wyjaśnia ani słówkiem, jak sprawa stoi. Nie wiem nawet, czy statut ustalono i złożono
w Namiestnictwie. Zapewne, że i „powoli wszystko się zrobi”, ale też lepiej się pospieszyć […].

Ustalanie projektu statutu przeciągało się i został on ostatecznie doredagowany
najprawdopodobniej między styczniem a początkiem kwietnia 1920 r. Ten przedział
czasowy jest pewniejszy w swojej granicy końcowej. Wtedy to, wyjeżdżając definitywnie ze Lwowa, Nitsch listownie zlecił Ułaszynowi odebranie 5 egzemplarzy dokumentu z biura przepisywania na maszynie i oddanie ich do urzędu (Materiały:
list Nitscha do Ułaszyna z 23 IV 192017). O „statutowym” spotkaniu części członków
założycieli we Lwowie pisze Henryk Ułaszyn w swoich wspomnieniach:
Zdaje się, że już na początku18 roku 1920 w związku z przyjazdem profesora Jana
Rozwadowskiego do Lwowa otrzymałem od profesora Kazimierza Nitscha, który
podówczas był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego na katedrze slawistyki, projekt
Statutu TMJP oraz zaproszenie na posiedzenie do kawiarni niedaleko gmachu starego uniwersytetu.
Na posiedzeniu tym było nas czterech: z Krakowa Rozwadowski, a z miejscowych
Nitsch, Gawroński i ja. Jeszcze raz przedyskutowaliśmy statut, postanawiając zgodnie z przepisami przedłożyć go władzom (Namiestnictwo) do zatwierdzenia (Ułaszyn 2010: 423–424).

Statut został zatwierdzony przez Namiestnictwo 2 czerwca 1920 r., ale wymagał
jeszcze akceptacji policji, o czym Gawroński powiadamiał Nitscha 30 maja 1920 r.:
[…] Ostatecznie zrobiło się wszystko w namiestnictwie, ale policja zatwierdzi dopiero w drugim tygodniu czerwca. Więc jeżeli zrobiliście posiedzenie (co jest dobrze), to
jeszcze do czerwca nie rozgłaszajcie19. […],
17 „Statuty odebrać trzeba w biurze przepisywania na placu Akademickim nr 1, piętro I (zdaje mi się,
zwie się ono »Unia«). Miały być gotowe na dziś, ale już odebrać nie mogę. Miały być przepisane
strony 1, 2, 3 i 5, 4 zaś miała zostać. Zgodziłem za 52 koron [sic]. Trzeba oczywiście skolacjonować.
[…] Statuty te (5 egz.) trzeba zanieść do namiestnictwa, do p. radcy Węclewskiego na 2 piętrze,
osobiście, nie przez protokół podawczy, bo on to z grzeczności dla Kasprowicza wydał dla poczynienia poprawek. On to ma potem już na kolanie załatwić, a zresztą, gdy upłynie miesiąc od
wniesienia przez Pana, rzecz staje się ważną”. Jak łatwo zauważyć, statut został „wypożyczony”
przez wspomnianego radcę dla wprowadzenia poprawek, zapewne już drobnych.
18 Ten „początek” 1920 r. trzeba chyba interpretować z pewną tolerancją, ponieważ w styczniu Gawroński był jeszcze w Wiśle, a nie można ustalić na podstawie zachowanych listów, kiedy wrócił
do Lwowa.
19 Mowa o posiedzeniu w Krakowie 27 maja, na którym ukonstytuował się pierwszy Zarząd Główny TMJP, o czym Gawroński w chwili pisania listu nie wiedział. Zebranie to mogło się odbyć
zgodnie z prawem, ponieważ w Krakowie (inaczej niż we wschodniej części Galicji) obowiązywał miesięczny termin rozpatrzenia tego rodzaju spraw przez odpowiedni urząd, jeśli zaś został
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a 10 dni później:
[…] Statut będziesz chyba miał; obiecywano koło 12go. Pojutrze (sobota) pójdzie po
niego Ułasz[yn] na policję […] (list do Nitscha z 10 VI 1920).

Mianowany delegatem Zarządu Głównego dla przyszłego Koła Lwowskiego Gawroński powiadamiał Nitscha:
Lwów, 17/11 1920
[…] Wczoraj ukonstytuowaliśmy się: Ułaszyn przew[odniczący], Passendorfer
zast[ępca] (zaocznie, bo nie przyszedł), a z sekretarzem i skarbnikiem (zapewne
w jednej osobie) czekamy, tymczasem załatwiając ich funkcje kolegialnie, tj. obok
wymienionych i podpisanego jeszcze Br[uchnalski] i Witk[owski] […].

W tym samym liście pisał o pierwszym zebraniu otwartym:
[…] piszę oto w pośpiechu i niewyraźnie, ażeby Ci zameldować, że: na piątek w przyszłym tygodniu wyznaczyliśmy publiczne posiedzenie T[owarzystwa] Mił[ośników].
Zagai Bruchnal[ski], jako najpełniejszy swady (biorę na siebie cenzurę prewencyjną),
potem zamykamy drzwi i zapisujemy obecnych na członków. […] W tym tygodniu
artykuły po pismach itp. […].

Dłuższą informację o mającym się odbyć zebraniu i nowo powstałym towarzystwie zamieściło lwowskie „Słowo Polskie” (Słowo nr 552: 520), odczyt zaś prof. Wilhelma Bruchnalskiego pt. Pielęgnowanie języka polskiego został opublikowany
w trzech odcinkach w tymże dzienniku (Słowo nr 581: 3–4, 583: 3–4, 585: 4–5)21.
4. Gawroński zdawał sobie sprawę z tego, że „Język Polski” jako czasopismo Towarzystwa, nie zaś Komisji Języka Polskiego PAU (przekazanie nastąpiło w 1921 r.),
przekroczony, można było mimo to rozpocząć działalność (Materiały: list Nitscha do Ułaszyna
z 1 VI 1920). Nowo ukonstytuowany Zarząd Główny delegował swych przedstawicieli do „zarządów okręgowych”: lwowskiego (Gawrońskiego, Ułaszyna i Stanisława Witkowskiego, dając im
prawo dokooptowania jeszcze 3 osób (ibid.: list Nitscha do Ułaszyna z 1 VI 1920)), poznańskiego
(T. Lehra-Spławińskiego, Mikołaja Rudnickiego, Ignacego Steina), krakowskiego (Piotra Jaworka,
J. Łosia, K. Nitscha, S. Witkowskiego), warszawskiego (Jana Baudouina de Courtenay, Stanisława
Szobera). Pierwsze publiczne posiedzenie w Krakowie odbyło się 26 VI 1920 r. (Komunikat: 96).
20 Tekst jest anonimowy, ale nie można wykluczyć, że napisał go ktoś z zarządu lwowskiego.
21 W opisie Ułaszyna: „Pierwsze publiczne posiedzenie, jak już wspomniałem, odbyło się 27 listopada 1920 r. w największej sali wykładowej starego gmachu uniwersyteckiego przy ul. św. Mikołaja
wobec sporej liczby miłośników języka polskiego.
Po obszernym zagajeniu, w którym skreśliłem również cele, zadania i środki działania naszego Towarzystwa, właściwy odczyt wygłosił profesor Wilhelm Bruchnalski o dawniejszych usiłowaniach wcielenia u nas czegoś podobnego w życie, to jest na temat trosk o pomyślny rozwój języka ojczystego, o jego kulturę, poprawność i czystość. Odczyt był bardzo ciekawy i został następnie
wydrukowany w jednym z pism codziennych lwowskich” (Ułaszyn 2010: 426).
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będzie trafiał do innego kręgu czytelników (także do niefachowców), inne też będzie
miał cele – zgodne z celami zakładanymi dla TMJP. Już w liście ze stycznia 1920 r.
proponował zmienić dotychczasowy cykl wydawania „Języka Polskiego” na miesięczny, do czego powrócił w kilka miesięcy później:
Wisła, 31/8 1920
[…] Ja bym chciał bardzo, ażeby to zmienić w miesięcznik. Zeszyty dwumiesięczne, a faktycznie nieregularne i ze stałem opóźnieniem, przechodzą bez wrażania.
Przytem 10 ark. druku na rok, to b. mało, cienka książeczka. Jeżeli mamy podnieść
poziom wiadomości, to trzeba te nowe dla czytelnika pojęcia narzucać jak najczęściej, powtarzać, przypominać i rozszerzać część poradnikowo-praktyczną,
brać udział w sporach bieżących, wyjaśniając istotę, ba, zaczepiać i korcić pisarzy
i ogół. Musimy spuścić z tonu tej splendid isolation, jaka dziś mimo wszystko jest
cechą naszych wydawnictw [podkr. – M.S.]. Inaczej skutku nie będzie.

I ponownie w niecały miesiąc później:
Wisła, 18 [?]/9 1920
[…] nie uważałem też, czy i w jaki sposób macie zamiar dostosować pismo do rozszerzonego koła czytelników, którzy (daruj nielojalną uwagę pod postronnym adresem)
na pewno posną przy wiecznych „Rymach i metrach”22. Może nie mam racji, ale mojem zdaniem nie dopniemy celu takim, jak dotąd, czysto naukowem wydawnic
twem, tak bardzo oderwanem od spraw tego świata [podkr. – M.S.], że nawet cenę
księgarską – z rzadką nonszalancją – inaczej podaje od głowy (9 Mp), a inaczej od
ogona (2.50 Mp)23.

Jeśli przyjrzeć się formule „Języka Polskiego”, gdy stał się on organem TMJP, to
choć nie zmieniono cyklu wydawniczego, widać, że sugestie Gawrońskiego zostały
przez Kolegium Redakcyjne w dużym stopniu przyjęte (dział Odpowiedzi Redakcji,
Uwagi językowe o książkach, notki traktujące o współczesnych faktach językowych),
a Nitsch, strzegąc właściwego poziomu naukowego publikowanych materiałów, jako
redaktor mocno zwracał uwagę na to, by artykuły były pisane językiem zrozumiałym dla niefachowych odbiorców, sam zresztą pisał jasno i precyzyjnie24.
Charakterystyczne dla „Języka Polskiego” przez całe dziesięciolecia, aż do ostatnich lat, kiedy zmieniono zupełnie koncepcję typograficzną pisma, było stosowanie
dwóch stopni czcionki – garmondu dla głównych artykułów i petitu dla pozostałych, Odpowiedzi Redakcji itp. Była to propozycja Gawrońskiego:
22 Chodzi o trzyczęściowy cykl artykułów J. Łosia o wersyfikacji, pod tym właśnie tytułem, w „Języku Polskim” IV, 1919 i V, 1920.
23 Takie dwie różne ceny wydrukowano na pierwszej i ostatniej stronie nru 3 z 1920 r.
24 O ogromie wysiłku, jaki wkładał Nitsch w redagowanie tekstów i ich korekty przez 37 lat, można
się zorientować dopiero z jego zachowanej w APAUiPAN korespondencji z A. Obrębską-Jabłońską
z lat, gdy została ona członkiem Komitetu Redakcyjnego.
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[…] Wartoby zaprowadzić dwie zmiany: drobniejsze czcionki dla pomniejszych artykulików (jak dla spraw Tow.), zyskałoby się trochę miejsca […] (list z 8 VI 1921).

Czy Gawroński miał udział w pomyśle wsparcia „Języka Polskiego” serią książkową „Biblioteczka TMJP”? Jednoznacznie odpowiedzieć nie można, ale zdanie z listu
z 31 sierpnia 1920 r. może taką myśl podsuwać, choć może to być tylko przypomnienie o rzeczy wcześniej ustalonej w wiadomym gronie – tu w związku z kwestiami
finansowymi25:
Subwencję ministeryum dało? Jeżeli nie, to gotowo być zapóźno, boję się czy rataje
o takich rzeczach myślą. Djablo mało wspólnego ma taki Jęz[yk] P[olski] z reformą
rolną. […] A ilu członków zapisało się dotąd w Krakowie? Spróbuj obliczyć na tej
podstawie, ile się zapisze w ogóle i jaki może być dochód. Bo do dochodu trzeba
dostosowywać wydawnictwa, a jabym chciał obok „Jęz[yka] P[olskiego]” puścić
w ruch odrazu i dział wydawnictw b. popularnych […] [podkr. – MS].

Andrzej Gawroński
(ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie)
25 Pierwszy tomik „Biblioteczki”, K. Nitscha O języku polskim – obszar, narzecza, pokrewieństwo,
dzieje, opracowania, wydano w tymże 1920 r.
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5. W świetle zachowanych materiałów – listów, wspomnień, wypowiedzi K. Nitscha –
rola A. Gawrońskiego w powstaniu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego nie
ulega wątpliwości. Żałować można, że niekompletność zachowanej korespondencji
nie pozwala na dokładny opis jego udziału, na to jednak rady nie ma. Być może na
zbliżające się stulecie Towarzystwa (1920–2020) doczeka się ono wreszcie swej historii, opracowanej na podstawie materiałów źródłowych, które trzeba by jednak przez
porządnie zrobioną kwerendę najpierw ustalić, zgromadzić i opracować.
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Contributions to the history of the Society of Friends of the Polish Language
Summary
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (‘Society of Friends of the Polish Language’) is the oldest
such society and greatly distinguished for the popularization of knowledge about the language, and
also for the knowledge about Polish itself. The few publications devoted to it, written mostly on the
occasion of anniversaries, tend to overlook the figure of Andrzej Gawroński (1885–1927), an outstanding expert in Sanskrit, a linguist, and a professor of the Lviv University, despite the fact that archive
materials show that he played a very significant role in the creation of the Society, and even penned the
preliminary version of its charter. This paper presents Gawroński’s part in the forming of TMJP; it is
based on extant letters from A. Gawroński to Kazimierz Nitsch from years 1919–1921 (Archive of Science of PAN and PAU in Cracow), letters from K. Nitsch to linguists Henryk Ułaszyn and Antonina
Obrębska-Jabłońska, and also on the few printed materials from years 1918–1927.
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Tadeusz Jan1 Kowalski (1889–1948) jest powszechnie znany jako językoznawca
i twórca najstarszej orientalistyki w Polsce2. Wydawać by się mogło, że o biografii
1
2

Na stronach tytułowych książek, w spisach wykładów itp. Kowalski występuje zwykle tylko
z imieniem Tadeusz.
Kwestia pierwszeństwa wcale nie jest tak oczywista, jak pozornie mogłoby się wydawać. Wiązanie
początków współczesnej orientalistyki polskiej z konkretną osobą wymaga ustalenia najpierw, czy
chodzi o instytucję, której dzisiejsza orientalistyka krakowska jest kontynuatorem, bo np. w latach 1818–1826 istniała katedra, tj. profesura orientalistyczna Wilhelma Münnicha, przybyłego
tu z Getyngi, który nauczał kilku języków semickich (głównie oczywiście hebrajskiego), a także
tureckiego i perskiego (Michalewska 1966: 110–111), ale nie przetrwała ona do czasów współczesnych. Natomiast Tadeusz Kowalski wykłady rozpoczął w październiku 1915 r. (Zaborski 1999: 10).
Myślę, że przesadą jest liczenie początków krakowskiej orientalistyki od habilitacji Kowalskiego
w roku 1914 (tak Zaborski 2011: 15), gdyż sama jego habilitacja nie wpłynęła bezpośrednio na istnienie orientalistyki, jako że Uniwersytet Jagielloński nie funkcjonował w sensie dydaktycznym
w roku akademickim 1914/15 z powodu przejęcia jego budynków przez wojsko, tak że zajęcia uniwersyteckie zaczęły się odbywać dopiero w maju 1915 r., a tym samym o wykładach Kowalskiego
można mówić realnie od roku akademickiego 1915/16 (bliżej o tym zob. Perkowska 1990: 26 i n.;
Dobosz 2013: 53 i n.). Jak czytamy w jeszcze innej rozprawie, Andrzej Gawroński podjął wykłady
w Krakowie z filologii sanskryckiej już w 1913 r., tyle że przeniósłszy się w 1917 r. na Uniwersytet Lwowski, przestał reprezentować Kraków (Skarżyński 2018: przyp. 1), i stąd trudno uznać
go za współtwórcę, a tym bardziej za twórcę studiów orientalistycznych w Krakowie. Jak widać
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tak zasłużonej osoby wiemy już wszystko, tym bardziej że będąc uczonym o naprawdę międzynarodowej sławie, zdecydowanie zasłużył na szczegółową biografię.
A jednak nie ma takiego dzieła w naszych bibliotekach, za to co jakiś czas pojawiają
się pojedyncze studia pokazujące, że właściwie wciąż zbyt mało wiemy o jego życiu.
Choć główny krąg problemów, którymi się T. Kowalski zajmował, tworzyło na
pewno językoznawstwo, to przecież i poezja nie była mu obojętna. Wszak habilitował się z poezji arabskiej (Kowalski 1914), w sześć lat później wydał książkę o poezji
ludów turkijskich, w tym i syberyjskich (Kowalski 1922), a po wojnie dwutomową
pracę o Szahname (Kowalski 1952–1953), żeby wymienić tylko jego największe literaturoznawcze publikacje książkowe. Był orientalistą filologiem, a nie tylko językoznawcą, i co najmniej w zakresie turkologii nie trzymał się wyłącznie Bliskiego
Wschodu, bo przecież zasłużył się dla ratowania języka karaimskiego i badał, jak
widać, także literaturę ustną ludów Syberii. To nie są fakty nowe, ale są to fakty
jeśli nie zapomniane, to w każdym razie lokowane na marginesie badań nad osobą
i twórczością Kowalskiego. Podobnie myląco czy wręcz nieprawdziwie była naświetlana historia jego niedoszłego wyjazdu z Krakowa do Stambułu w czasie ostatniej
wojny (Stachowski 2010 passim; o zasługach zob. zwł. s. 150).
Czy Kowalski tylko interesował się poezją, czy też sam pisywał wiersze, tego nie
wiemy, ale na wystawie „Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni
dziejów” w dn. 4 grudnia 2017 ‒ 25 stycznia 2018 można było zobaczyć niezwykłą
rękopiśmienną kartkę.
Gdy oto bowiem 18 marca 1943 r. pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej świętowali
imieniny swego byłego dyrektora, Edwarda Kuntzego (1880–1950), którego niemiec
kie władze okupacyjne pozbawiły oczywiście tego stanowiska w 1939 r., przygotowali dlań skromny rękopiśmienny zbiorek żartobliwych wierszy-laurek, napisanych
ręcznie na zwykłym, dziś już pożółkłym papierze maszynowym. Jakby na przekór
ubóstwu materialnemu zbiorek ten otrzymał dumny tytuł Ogród życzeń i fraszek
(sygn. BJ Rkp Przyb. 49/81).
Wśród wpisów na tej kartce znajdujemy też wiersz okolicznościowy napisany
przez T. Kowalskiego, przy czym treść tego drobnego, na poły żartobliwego, na poły
jednak jakby też zamyślonego nad życiem wierszyka jest w istocie ważniejsza, niż
można by się spodziewać po takim drobiazgu.
Utwór ów, składający się z sześciu wersów, z których dwa ostatnie są nieco mniej
udane i sprawiają wrażenie ułożonych i dołączonych, gdy autor zdał sobie sprawę, że
w zapale twórczym mówi raczej o sobie niż o solenizancie, i stąd postanowił w zakończeniu nawiązać jednak do osoby Kuntzego, brzmi następująco:
z powyższego, nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto i w którym dokładnie
roku stworzył podstawy współczesnej orientalistyki polskiej, jednakże z punktu widzenia ciąg
łości instytucji mówić należy niewątpliwie o T. Kowalskim i roku akadademickim 1915/16 jako
trwałym początku zajęć orientalistycznych w Krakowie.
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Że Wschód kolebką księgi, fakt oddawna znany[,]
Stamtąd wyszły Szachnamy, Awesty, Korany,
Nie dziw, że przez zły Kismet wygnany z swej jurty
U bibliotecznej Turek uczepił się burty[.]
Cześć dla szejcha, to główna beduina cnota[,]
Niech Ci ta świadczy o tym z papieru robota.
					(T. Kowalski)

Pojawiający się w wersie 3 Kismet to muzułmańskie określenie ‘losu, doli, [także,
choć niekoniecznie zawsze:] złego losu ~ fatum’, przy czym nie bez znaczenia jest to,
że wyraz ten ma tu postać nie swoją etymologicznie wyjściową, tzn. arabską ḳismat,
ale turecką (choć graficznie spolszczoną, bo oryginalny turecki zapis to: kısmet). Do
sprawy tej nawiążę jeszcze poniżej.
Oba wersy 3 i 4 są klarownym nawiązaniem do tragicznych losów T. Kowalskiego w czasie wojny, gdy najpierw został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau
i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a potem ‒ pozbawiony
swego miejsca pracy na UJ i w PAU ‒ znalazł legalne zatrudnienie w Bibliotece Jagiellońskiej. To był ów nieszczęsny Kismet, który wyrwał Kowalskiego „z jurty”, ale
potem na szczęście zakończył się znalezieniem azylu w Bibliotece („uczepieniem się
bibliotecznej burty”).
Owa cześć dla szejcha to może pewna okolicznościowa przesada, ale niewątpliwie obaj panowie znali się już wcześniej (to od Kuntzego dowiadywał się Kowalski
w 1928 r. o wracających z Rosji do Polski po traktacie ryskim z marca 1921 r. dokumentach tureckich oraz tatarskich, zob. Dziurzyńska, Ďurčanský, Kodera 2007: 83)
i wolno przypuszczać, że się też lubili i szanowali, a wysoce prawdopodobne jest, że
bardzo istotna przy zatrudnieniu byłego więźnia w ówczesnej Staatsbibliothek była
właśnie pomoc Kuntzego3, tak że zrozumiałe staje się w tym świetle to, iż wdzięczny
Kowalski nazwał byłego, przedwojennego dyrektora Biblioteki szejchem, mimo że
Kuntze nigdy nie był formalnie jego przełożonym. Nie sposób przeoczyć też tego
faktu, że i tu używa Kowalski tureckiej postaci szejch, a nie arabskiej szajch, choć
w kontekście cnót beduina postać arabska byłaby zrozumiała.
I na tym można by było zakończyć tę krótką prezentację jednego wierszyka okolicznościowego, gdyby nie to, że (bez wątpienia zupełnie bez zamiaru ze strony jego
autora) pozwala on rozstrzygnąć też pewien spór, jaki wywiązał się już po śmierci
Kowalskiego ‒ spór w gruncie rzeczy szlachetny, ale jednak spór. Istotą sporu było
to, czy Kowalski był w pierwszym rzędzie turkologiem czy arabistą. W mojej prywatnej ocenie zasługi jego dla turkologii są większego kalibru (z uratowaniem ginącego języka karaimskiego przed całkowitym zapomnieniem, a nawet rozbudzeniem
3

Za informacje na temat możliwości wsparcia ze strony Kuntzego i inspirującą dyskusję składam
na tym miejscu serdeczne podziękowania Piotrowi Lechowskiemu (Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa UJ).
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zainteresowania nim i wykształceniem etnicznych Karaimów na zawodowych turkologów nie można równać choćby najlepszych edycji poezji arabskiej). Arabiści jednak nie zamierzali po dobroci oddać Kowalskiego turkologii, podkreślając wszędzie
jego zasługi dla arabistyki i wyrazy uznania, z jakimi się spotkał poza granicami
Polski, z honorowym członkostwem Akademii Języka Arabskiego w Damaszku
(Zaborski 2011: 16) na czele. Nie widząc lepszego rozwiązania, napisałem przed laty:
Myślę, że obie strony powinien pogodzić fakt, iż Kowalski ogromnie się zasłużył dla
obu filologii i żadna z nich nie może posiąść go na wyłączność tylko dla siebie (Stachowski 2010: 150).

Dalej jestem właściwie tego samego zdania, ale teraz sytuacja się o tyle zmieniła, że w przytoczonym powyżej wierszyku T. Kowalski sam siebie nazywa Turkiem
(choć i Arab pasowałby w tym miejscu liczbą sylab i akcentem), a wyrazy Kismet
i szejch przytacza w postaci tureckiej, a nie arabskiej. Myślę, że zasadną rzeczą jest
w takim razie uznać, iż najwidoczniej T. Kowalski, niezależnie od zasług, jakie położył dla filologii arabskiej, sam siebie postrzegał w pierwszym rzędzie jako turkologa
właśnie. Próbowali się turkolodzy z arabistami ‒ z wielkim zapałem, acz bezskutecznie ‒ przekonać nawzajem, do której z tych filologii Kowalski należy bardziej,
chcąc przy okazji podnieść prestiż własnej nauki. Dyskutowali o zasługach, wnioskując o zaangażowaniu. Nie sposób było bowiem spytać zmarłego uczonego, jak
sam siebie postrzegał. Dzięki temu krótkiemu wierszykowi okolicznościowemu wiemy w 70 lat po śmierci T. Kowalskiego, jak sam siebie widział i za kogo się przede
wszystkim uważał.
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An unknown occasional poem by Polish Orientalist Tadeusz Kowalski
Summary
The question whether Tadeusz Kowalski, the founder of the Oriental philological studies in Poland,
should first of all be considered a Turcologist or an Arabist has been disputed many times thus far but
no satisfactory answer could be given. A new-found short occasional poem by Kowalski sheds light on
the matter because the author calls himself a Turk and he adduces two etymologically Arabic words
in their Turkish guise.
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Ekologia językowa jako cel i element badań
Pojęcie ekologii językowej, rozumianej jako „badania relacji między językiem a jego
środowiskiem”1, pojawiło się w językoznawstwie za sprawą Einara Haugena, który
w 1970 r. w jednym ze swoich wykładów nawiązał do ekologii jako jednej z nauk
przyrodniczych (Haugen 1972/2001: 43). „Środowiskiem” języka jest używająca go
społeczność, ponieważ
istnieje on wyłącznie w umysłach swoich użytkowników i funkcjonuje w ramach relacji między nimi lub w stosunku do ich otoczenia, zarówno przyrodniczego, jak
i społecznego2 (ibid.: 57; tłum. – E.M.).

Jednak idea badań języka z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-kulturowych jest o wiele starsza, sięga bowiem co najmniej początków XX w. i najważ1
2

„[T]he study of interactions between any given language and its environment” (Haugen 1972/2001: 57).
„Language exists only in the minds of its users, and it only functions in relating these users to one
another and to nature, i.e. their social and natural environment” (ibid.: 57).
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niejszych założeń amerykańskiej lingwistyki antropologicznej, a nawet przełomu
XVIII i XIX w., kiedy kształtowała się teoria Wilhelma von Humboldta (por. Sapir
1912/2001; Bartmiński 2008: 19).
Nie przypadkiem głównym propagatorem ekologii językowej (lub ekoling
wistyki)3 jako subdyscypliny czy raczej perspektywy w językoznawstwie był badacz specjalizujący się w opisie dwujęzyczności i kontaktów językowych. Analiza
zjawisk zachodzących w zestandaryzowanych językach literackich na obszarach,
na których mają one status języka oficjalnego, np. leksykalnych wykładników
ekwiwalencji lub przyimków wtórnych w języku polskim w Polsce, nie wymaga
wstępu zawierającego charakterystykę społeczno-kulturową lub informacje na temat statusu prawnego społeczności posługującej się danym językiem (zob. m.in.
Bednarek 1987; Janowska 2015) i dlatego podstawowym polem rozwoju ekolingwistyki nie są filologie narodowe, lecz badania języków we wszelkiego rodzaju sytuacjach „nietypowych”. Charakterystyka zjawisk z zakresu morfologii, składni lub
innych poziomów strukturalnych języka mniejszości używanego przez wielojęzyczną społeczność wiąże się z koniecznością odniesienia do szeregu cech i uwarunkowań pozajęzykowych, co można zobrazować na przykładzie badań prowadzonych przez autora niniejszego artykułu. Operowanie wyłącznie materiałem
językowym sprawia, że analiza jest niekompletna, jak w wypadku wahań rodzaju
rzeczownika kłas/kłasa w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce, którzy są
społecznością dwujęzyczną i posługują się również językiem polskim. Pominięcie
w procesie wyjaśniania faktów z zakresu ekologii języka ogranicza analizę do następujących stwierdzeń:
a) w zarejestrowanym materiale językowym występują równolegle formy kłas (r.m.)
i kłasa (r.ż.);
b) badana gwara funkcjonuje w sytuacji polsko-rosyjskiego kontaktu i wielopokoleniowej dwujęzyczności, co wymaga odniesienia do form występujących w obydwu językach,
i pozwala na wyciągnięcie wniosku:
c) wahania rodzaju w gwarze starowierców w Polsce są efektem interferencji spowodowanej nakładaniem się rosyjskiegо i polskiegо w morfologii (pol. klasa r.ż.
i ros. класc r.m.).
Dopiero uwzględnienie dodatkowych informacji, nieodnoszących się bezpośrednio do struktury będących w kontakcie języków, pozwala na uzupełnienie analizy
o dalsze fakty:
d) badana gwara istnieje w formie ustnej i nie ma ustalonych norm językowych;
3

Ponieważ nie ma poważniejszych różnic znaczeniowych między ekologią języka i ekolingwistyką,
a także ekologią lingwistyczną i lingwoekologią w dotychczasowych opracowaniach z tego zakresu (por. Wysoczański 1999: 72; Misiak 2006: 9–10), uzasadnione jest zamienne stosowanie tych
terminów.
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e) gwara starowierska nie istniała w systemie edukacyjnym i nie była nauczana
w zorganizowany sposób, jednak przedstawiciele badanej społeczności uczyli się
rosyjskiego języka literackiego na różnych szczeblach szkolnictwa, które w połączeniu z socjolingwistyczną charakterystyką informatorów prowadzą do precyzyjniejszego i bogatszego w informacje wniosku:
f) brak ustalonych i powszechnie uznanych norm rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce sprzyja wariantyzacji, a przyczyną obserwowanych u niektórych
informatorów wahań rodzajowych kłas/kłasa jest zetknięcie się z literacką ruszczyzną w procesie edukacji (Głuszkowski 2009: 136, 2011: 187–188).
Uwzględnione w przytoczonym przykładzie zewnętrzne uwarunkowania sytuacji językowej, które mają istotny wpływ na zjawiska zachodzące na różnych poziomach struktury języka, stanowią jedynie niewielki wycinek systematycznego opisu
prowadzonego przy pomocy „matrycy ekologicznych cech języka”. Tworzone przez
poszczególnych badaczy listy najważniejszych parametrów opisu mogą się od siebie
różnić gradacją cech i rozłożeniem akcentów, ale większość z nich jest wspólna. Na
przykład Małgorzata Misiak w poszukiwaniach metodologii opisu języka łemkowskiego skorzystała z matryc zaproponowanych przez Haugena oraz Zdzisława i Elż
bietę Wąsików, które powstały w innym miejscu i czasie4, ale w podobny sposób
charakteryzują „środowisko” języka, opierając się na charakterystyce społecznej,
historycznej, demograficznej i kulturowej jego użytkowników; na umiejscowieniu
go w różnego rodzaju klasyfikacjach; w sferach jego użycia; w relacjach z innymi
językami (sytuacja kontaktu); w stosunku użytkowników do języka (w tym lojalności językowej); w politycznych i instytucjonalnych formach jego wsparcia (Misiak
2006: 18–26).
Choć prace Haugena dotyczyły zarówno samego języka, jak i społecznych aspektów jego funkcjonowania, perspektywa ekologiczna znalazła kontynuatorów przede
wszystkim wśród przedstawicieli nauk społecznych, a nie lingwistów i stosowana jest
w opracowaniach z zakresu polityki językowej, socjolingwistyki lub socjologii języka
(zob. m.in. Dołowy-Rybińska 2011; Knapik-Gawin 2014; Wicherkiewicz 2014). W wielu pracach opis ekolingwistyczny nie stanowi uzupełnienia analizy językoznawczej,
np. zmian w fonetyce lub składni języka mniejszości, lecz jest celem samym w sobie. W tym nurcie ekologii językowej możliwa jest także marginalizacja badań ling
wistycznych, jak np. w monografii języka łemkowskiego w Polsce, którego cechom
strukturalnym M. Misiak poświęciła zaledwie kilka stron, kierując swoją uwagę na
etnogenezę Łemków, ich historię, sfery funkcjonalne badanego kodu lub jego miejsce
w klasyfikacjach językoznawczych i ekologicznych (Misiak 2006: 85–95 i in.).
4

Zbieżność obydwu matryc wynika nie tylko z pewnego konsensusu w zakresie ekologicznych cech
języka, ale również z wykorzystania przez Zdzisława i Elżbietę Wąsików przy tworzeniu ich systemu opisu ekolingwistycznego oprócz opracowań Joan Rubin i Charlesa Fergusona, także prac
Haugena (por. Misiak 2006: 24–25).
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Ekologia języka, podobnie jak ekologia w naukach przyrodniczych, oprócz ujęcia deskryptywnego, polegającego na opisie zależności między organizmami a środowiskiem, w którym funkcjonują, lub między językiem a warunkami społeczno-politycznymi, w których żyją jego użytkownicy, może mieć także postać stosowaną,
związaną z działaniami na rzecz ochrony organizmów lub języków (Głuszkowski
2013: 134). Jednak prace z zakresu ekolingwistyki stosowanej, dotyczące dokumentacji lub rewitalizacji języków zagrożonych, również mają charakter socjologiczny
lub politologiczny, a nie językoznawczy (m.in. Pavlenko 2008; Šatava 2009: 46–61;
O’Grady, Hattori 2016). W deskryptywnym wariancie badań języka z uwzględnieniem jego ekologii opis samego systemu i zjawisk na różnych jego poziomach analitycznych również jest marginalizowany lub pomijany. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są specjalizacje badaczy, którzy często reprezentują nauki społeczne (m.in.
Dołowy-Rybińska 2011), ale podobny charakter mają również prace lingwistów mających w swoim dorobku opracowania z zakresu językoznawstwa wewnętrznego,
którzy w pracach o problematyce socjo- i ekolingwistycznej skupiają się na opisie
m.in. statusu języka, jego miejsca w klasyfikacjach, liczbie użytkowników, pomijając
jednocześnie cechy strukturalne i zjawiska zachodzące w badanych systemach językowych (np. Woźniakiewicz 2013; Wicherkiewicz 2014).
Czy zatem wobec powyższych tendencji możliwe jest zachowanie w badaniach
ekolingwistycznych centralnej pozycji języka zjawisk, a zarazem pomocniczej
funkcji opisu „środowiska”, w jakim funkcjonuje? Takie podejście byłoby zgodne
z fundamentalnymi założeniami współczesnych badań kontaktów językowych,
stworzonymi przez Uriela Weinreicha, który wielokrotnie podkreślał, że na zmiany systemowe na poziomie języka wpływa wiele zjawisk o naturze pozajęzykowej,
np. postawy członków społeczności wobec ich języka, typy kontaktów ze światem
zewnętrznym, sfery funkcjonowania danego kodu, istniejące tradycje języków literackich, stopień standaryzacji i stosunek państwa do języka, a także posługującej się
nim społeczności (Weinreich 1953/1963: 84–97). Wspomniane wyżej społeczne, polityczne, historyczne i kulturowe czynniki kształtujące dwujęzyczność są uwzględniane w stosowanych obecnie matrycach cech ekologicznych języka (Wysoczański
1999: 65–66; Misiak 2006: 9–12, 128–130), ale należy zaznaczyć, że Weinreich korzystał z nich zawsze w celu wyjaśnienia zjawisk zachodzących w językach w sytuacji
kontaktu, a ich opis nie stanowił podstawowego celu badań, ale jedynie uzupełniał
lingwistyczną analizę strukturalną.
Ekologia językowa jako ujęcie całościowe. Perspektywa holistyczna czy metodologiczny
eklektyzm?
Analizę językoznawczą z ekolingwistyczną łączyli jednak nie tylko klasycy badań dwujęzyczności. Jednym ze współczesnych przykładów takiego podejścia jest
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monografia Anny Zielińskiej (2013) na temat sytuacji językowej w regionie lubuskim. Mimo interdyscyplinarnej tematyki opracowania, dotyczącego relacji języków i poczucia tożsamości na terenach zamieszkanych przez przedstawicieli kilku
społeczności napływowych i ludności pogranicza polsko-niemieckiego, autorka nie
ograniczyła się do jednowymiarowej analizy i potraktowania języka jako jednego
z elementów systemu społecznego. Zielińska uwzględniła w swoich badaniach większość punktów znanych ze wspomnianych wyżej matryc ekologicznego opisu języka
(ibid.: 15–47), a także przedstawiła szczegółową charakterystykę cech systemowych
poszczególnych języków regionu lubuskiego i zachodzące w nich pod wpływem
kontaktu językowego zmiany (ibid.: 95–100, 160–165 i in.). Socjolingwistyczny cel
badań sprawił, że problematyka typowo językoznawcza, jak np. zagadnienia fonetyki, słowotwórstwa i fleksji gwary górali bukowińskich w zachodniej Polsce,
została sprowadzona do syntetycznej charakterystyki i omówienia ograniczonej
liczby przykładów (ibid.: 212–220). Konieczność uwzględnienia w opisie kilku systemów językowych również ograniczyła analizę poszczególnych języków i dialektów
używanych w województwie lubuskim, ale charakter pracy, a także zamieszczone
w aneksie transkrypcje zarejestrowanych w terenie tekstów pozwoliły na zachowanie równowagi między społeczną i lingwistyczną częścią badań.
Skupienie na jednej społeczności i jej sytuacji językowej pozwala na o wiele bardziej szczegółową analizę, nie tylko pod względem opisu cech strukturalnych używanego przez nią kodu lub kodów, ale również w ujęciu ekolingwistycznym. Tego
typu badania przeprowadził Tadeusz Lewaszkiewicz (2017) wśród przybyłych po
II wojnie światowej na tereny zachodniej Polski osób pochodzących z Nowogródka
i okolic, uwzględniając także pokolenie urodzone już po przesiedleniu. Autor ponad
pięciusetstronicowej monografii postawił sobie ambitny cel kompleksowych badań,
które obejmowały:
a) opis wybranych aspektów fonetyki, morfologii i składni nowogródzkiego języka
kresowego na podstawie idiolektów;
b) retrospektywne badania języka potocznego informatorów na podstawie ich odręcznych tekstów;
c) charakterystykę podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi idiolektami;
d) analizę procesu zmiany językowej – zaniku cech kresowych pod wpływem języka ogólnopolskiego;
e) ukazanie najważniejszych cech pokoleniowej transmisji języka – oddziaływania nowogródzkiego wariantu polszczyzny przesiedleńców na język ich dzieci
(ibid.: 11–12).
Podstawą realizacji zamierzeń Lewaszkiewicza był bogaty i różnorodny materiał
językowy i socjolingwistyczny, na który złożyły się notatki i nagrania rozmów z informatorami, kwestionariusze leksykalne oraz źródła pisane, głównie teksty o charakterze (auto)biograficznym i dokumenty osobiste. Przy tak zróżnicowanych źródłach pojawia się problem ustalenia ich hierarchii i sposobu wykorzystania w analizie.
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Różnorodny jest też proces gromadzenia różnych typów danych, który z założenia
nadaje badaniom języka przesiedleńców z okolic Nowogródka interdyscyplinarny
charakter i także wymaga ustalenia priorytetów. Lewaszkiewicz wyraźnie określił,
że podstawowym obiektem jego badań jest język, opowiadając się za podejściem
strukturalistycznym, ale jednocześnie nie zrezygnował z opisu uwarunkowań zewnętrznych, czego wyrazem było przyjęcie podstawowej terminologii i perspektywy badawczej za Weinreichem i Haugenem, a także Wiktorem Rozencwejgiem i polskimi językoznawcami – Józefem Kościem, Anną Zielińską i Ewą Dzięgiel. W ten
sposób analiza została umiejscowiona na tle sytuacji kontaktu językowego, a polszczyzna przesiedleńców nie była badana jako wyizolowany i samowystarczalny system, ale w powiązaniu z innymi językami funkcjonującymi w badanej społeczności
(ibid.: 12–15). W badaniach kresowej odmiany języka polskiego jest to szeroko stosowane podejście, ponieważ nie ma ona jednolitej postaci, a na jej kształt w różnych
okresach i na różnych terytoriach istotny wpływ wywierały inne języki i dialekty,
z którymi znajdowała się w sytuacji kontaktu.
Lewaszkiewicz założył przeprowadzenie szeregu porównań, które ukazują kilka
poziomów analitycznych badanej społeczności:
a) indywidualny: porównania elementów językowych z poszczególnych podsystemów językowych w ramach wybranego idiolektu (na równych etapach jego
rozwoju);
b) mikrosocjolingwistyczny: między idiolektami i mikrowspólnotami (ujęcie synchroniczne i diachroniczne);
c) makrosocjolingwistyczny: między językiem badanej społeczności a polszczyzną północnokresową (według stanu opisanego w literaturze przedmiotu), a także polszczyzną ogólną, językiem białoruskim, rosyjskim i litewskim, czyli systemami, które w różnych okresach oddziaływały na język informatorów (ibid.: 14).
Autor zauważył, że proponowany przez niego model analizy przypomina stosowaną przez Stanisława Dubisza i Annę Zielińską metodę kontrastową, polegającą na
rejestracji różnic pomiędzy językiem badanej społeczności a językami stanowiącymi dla niego ramę odniesienia (ibid.: 14–15).
W rozdziale teoretyczno-metodologicznym Lewaszkiewicz szczegółowo omówił
wykorzystane później w analizie terminy, najczęściej opowiadając się za ich najszerzej stosowanymi i sprawdzonymi wariantami, np. definicja dyglosji została przyjęta
za Joshuą Fishmanem; konwergencji i dywergencji za Wiktorem Winogradowem,
„pstrokatych” (czyli mieszanych) regionów językowych za Rozencwejgiem, a języka familijnego za Kwiryną Handke. Niekiedy ogólne pojęcia wymagały pewnego
doprecyzowania i dostosowania do przedmiotu badań, w związku z czym Lewaszkiewicz wyraźnie rozróżnia bilingwizm absolutny, rozumiany wąsko (w duchu amerykańskiej antropologii kulturowej z pierwszej połowy XX w.) jako równa i pełna
kompetencja językowa w zakresie dwóch kodów, i częściowy, zdecydowanie bliższy
współczesnemu rozumieniu dwujęzyczności (Haugen 1987: 14; Lewaszkiewicz 2017:
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16–17). Modyfikacje terminologii doprowadziły także do wprowadzenia pojęcia kresowizmu frekwencyjnego, utworzonego przez analogię do regionalizmu frekwencyjnego K. Handke i oznaczającego cechy językowe występujące w różnych regionach, których użycie jest jednak częstsze w polszczyźnie kresowej (Lewaszkiewicz
2017: 21).
W kontekście prowadzonych przez Lewaszkiewicza badań szczególnie duże znaczenie miała modyfikacja pojęcia wspólnot komunikatywnych Ludwika Zabrockiego, które zostało zaadaptowane na potrzeby charakterystyki grona informatorów.
Przedmiotem analizy był język 57 osób pochodzących z Nowogródka i jego okolic,
przy czym byli to w przeważającej mierze członkowie rodziny autora, w związku
z czym posłużył się on pojęciem rodzinnej wspólnoty komunikatywnej. Takie podejście zakłada względną jednorodność językową i społeczną, która występowała
w badanej społeczności do momentu przesiedlenia, kiedy była ona wspólnotą także
w sensie terytorialnym, co pozwalało na codzienną komunikację w ramach kontaktów face-to-face. Ponieważ w grupie badanych znalazły się także mniej liczne rodziny sąsiadów, a po II wojnie w wyniku przesiedlenia w różne regiony zachodniej
Polski oraz za granicę dawna społeczność uległa rozproszeniu, dla określenia jej sytuacji językowej wprowadzone zostało pojęcie mikrorodzinnych wspólnot komunikatywnych (ibid.).
Komentarza wymaga zarówno oparcie badań na wybranych jednostkach, jak
i potraktowanie ich jako wspólnoty mimo kilkudziesięciu lat funkcjonowania w odmiennych środowiskach.
Idiolekt jest dla Lewaszkiewicza punktem wyjścia analizy, co jednak nie oznacza,
że odchodzi on od strukturalistycznych postulatów badania systemu, a nie płynnej i zmiennej mowy jednostkowej, powracając tym samym do metodologii młodogramatyków (zob. Иванцова 2002: 6). Przedmiotem badań jest niezmiennie język
przesiedleńców regionu nowogródzkiego jako społeczności, a przywiązywanie wagi
do idiolektu wynika z konieczności pozyskania materiału językowego, którego jedynym źródłem są w tym wypadku jednostki. O takim właśnie podejściu świadczy
wyraźne umiejscowienie analizy zjawisk językowych zachodzących w mowie i piśmie informatorów w kontekście kontynuacji dotychczasowych badań nad polszczyzną kresową, a także jej funkcjonowaniem u powojennych przesiedleńców i ich integracją językową z nowym otoczeniem (Lewaszkiewicz 2017: 22–39).
Choć osoby, których wypowiedzi zostały w różnej postaci zarejestrowane lub
zebrane przez Lewaszkiewicza, po przybyciu do powojennej Polski nie tworzyły
zwartej społeczności w sensie terytorialnym, wciąż łączy ich wspólne kresowe dziedzictwo społeczno-historyczne i językowe, dlatego potraktowanie ich jako swoistej
wspólnoty lub zespołu mikrowspólnot jest w pełni uprawomocnione.
Dobór informatorów jest jednym z tych elementów, które w największym stopniu
zaważyły na ostatecznej postaci i wynikach badań sytuacji językowej przesiedleńców z Nowogródka i okolic. Bazą analizy stał się materiał pochodzący od 57 osób,
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uzupełniony o wybrane fakty językowe z wypowiedzi kolejnych kilkunastu, głównie
dzieci podstawowych informatorów. Nowatorskie jest w tym wypadku nie tyle oparcie badań na wybranej wspólnocie rodzinnej i związanych z nią kręgach sąsiedzkich.
Novum stanowią też osobiste relacje badacza z badaną społecznością. Wśród informatorów znaleźli się rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, a więc najbliżsi członkowie
rodziny Lewaszkiewicza, dalsi krewni oraz należący do społeczności przesiedleńców znajomi, a także sam badacz. Trudno o porównywalny przykład introspekcji
i obserwacji uczestniczącej w tak dosłownym rozumieniu, choć językoznawcy wywodzący się ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej lub przez biografię związani
z tymi terenami wielokrotnie podejmowali w swoich badaniach tematy związane
z polszczyzną kresową (por. m.in. Kurzowa 1985; Dwilewicz 1997; Grek-Pabisowa
2012; Grek-Pabisowa, Ostrówka, Jankowiak 2017).
Uczynienie przedmiotem analizy nie tylko zachowań językowych najbliższego
otoczenia, ale również własnych niesie ze sobą ryzyko utraty dystansu badawczego.
Czy wobec podobnych wątpliwości możliwe jest przeprowadzenie obiektywnej analizy? Oprócz samego procesu interpretacji danych kluczowe wydaje się świadome
i wieloaspektowe zastosowanie metody biograficznej.
Uniwersalne zastosowanie metody biograficznej
Podejście badawcze określane jako „metoda biograficzna” zakorzenione jest w naukach społecznych, w nurcie socjologii humanistycznej. Do jego popularyzacji przyczyniły się badania losów polskich emigrantów pochodzenia chłopskiego w Stanach
Zjednoczonych oraz postaw społecznych ludności wiejskiej na terenie Polski (Thomas, Znaniecki 1918/1976; Chałasiński 1938/1984). Biografizm metody polega na wykorzystaniu dokumentów odnoszących się do ważnych momentów w życiu badanej
społeczności, przede wszystkim korespondencji i pamiętników, w związku z czym
równolegle stosowany jest także termin metoda dokumentów osobistych (Leoński
1999: 208). Ponieważ materiały pozyskiwane w ten sposób są często wywoływane, czyli tworzone przez badanych pod wpływem inspiracji badacza, w literaturze
przedmiotu spotykane są również pojęcia metody autobiograficznej lub (auto)narracyjnej (Soroko 2007: 122–135).
Mimo socjologicznej proweniencji pojęcie biografii językowej i perspektywa biograficzna mają obecnie ugruntowaną pozycję także w badaniach lingwistycznych,
przede wszystkim w zakresie analizy akwizycji języka i ewolucji idiolektów osób
dwu- i wielojęzycznych (m.in. Franceschini, Miecznikowski 2004; Busch 2011). Interdyscyplinarny charakter tego typu badań wymusza powrót do zadawanego już
w niniejszym artykule pytania o proporcje między językową i eko- lub socjolingwistyczną częścią analizy. W obszernym i szczegółowym przeglądzie przykładów zastosowania metody biograficznej w polskich badaniach dwujęzyczności Władysław
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Miodunka (2016: 81) wyróżnił dwie podstawowe części tego typu analiz: a) narracyjną, w której ukazywane były najważniejsze fakty z życia i uwarunkowania społeczne, oraz b) analityczną, przedstawiającą zjawiska językowe wynikłe w sytuacji kontaktu na bazie materiału językowego, przy czym przytaczane przykłady świadczą
o możliwości zachowania równowagi między nimi.
W badaniach prowadzonych przez Lewaszkiewicza metoda biograficzna została zastosowana w obydwu wyróżnionych przez Miodunkę aspektach. Ujęcie narracyjne obejmuje w tym przypadku krótką charakterystykę każdego z informatorów,
w której uwzględnione zostały podstawowe cechy socjolingwistyczne, takie jak data
urodzenia (a w wypadku zmarłych także śmierci), wykształcenie, określenie relacji
rodzinnych lub towarzyskich z pozostałymi członkami badanej społeczności, a także źródła materiału językowego (Lewaszkiewicz 2017: 49–58). Do części narracyjnej
należy zaliczyć także kilkunastostronicowy podrozdział poświęcony życiorysom
językowym, które to pojęcie Lewaszkiewicz zapożyczył z badań języka pisarzy z początku drugiej połowy XX w. i używał go w takim samym rozumieniu, w jakim
zachodni badacze stosują termin biografia językowa (Busch, Jardine, Tjoutuku 2006;
Lewaszkiewicz 2017: 58–59). Opis życiorysów informatorów był zogniskowany wokół
faktów biograficznych związanych z ich dwu- i wielojęzycznością, np. znalazła się
w nim informacja o zwiększeniu kompetencji w zakresie języka rosyjskiego u jednej
z informatorek po okresie spędzonym w Kazaniu na służbie w domach inteligencji
rosyjskiej (Lewaszkiewicz 2017: 61).
Narracyjny aspekt metody biograficznej jest w badaniach Lewaszkiewicza ściśle
powiązany z analizą językową, będącą zasadniczą częścią jego monografii. Zgodnie z tradycyjnym strukturalistycznym ujęciem została ona podzielona na części
dotyczące poszczególnych poziomów analitycznych języka: fonetyki, fleksji, składni i leksyki. Na niemal czterystu stronach autor przeprowadza szczegółową analizę
cech uznanych w literaturze przedmiotu za charakterystyczne dla polszczyzny północnokresowej pod kątem ich występowania i ewentualnej modyfikacji w języku
przesiedleńców z Nowogródka i okolic.
W procesie wyjaśniania stałym elementem są odwołania do materiału zarejestrowanego u konkretnych informatorów i odniesienia do uwarunkowań socjo- i psycholingwistycznych, które mogły wpłynąć na wystąpienie określonych form w ich
mowie i piśmie. Na przykład omówienie zagadnienia depalatalizacji spółgłosek
miękkich w grupach spółgłoskowych T. Lewaszkiewicz rozpoczął od przedstawienia
stanu badań na podstawie prac Alojzego Zdaniukiewicza, Haliny Karaś, Irydy Grek-Pabisowej, Zofii Kurzowej, Haliny Turskiej i Jolanty Mędelskiej-Guz, a następnie
przedstawił przykłady z języka badanej grupy. Podstawową korzyścią z zastosowania szerszej perspektywy badawczej, uwzględniającej „środowisko” językowe i fakty z biografii informatorów, a także język mówiony i pisany, była w tym wypadku
weryfikacja zależności między twardą, niezgodną z normami literackiej polszczyzny wymową (np. [sm’ex], [odv’ezl’i], [konsk’i]) a pisownią (smiech, odwiezli, konski).
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Dzięki zestawieniu nagrań i obserwacji z pisownią wybranych informatorów możliwe było m.in. stwierdzenie, że mimo przeważnie poprawnej ortografii w ich wymowie występowała dyspalatalizacja w grupach spółgłoskowych. Z kolei na podstawie
analizy własnych zeszytów szkolnych Lewaszkiewicz zauważył wyraźne zmniejszenie się liczby błędów w postaci braku oznaczeń miękkości w ostatnich latach szkoły
średniej, co najprawdopodobniej wynikało ze zwiększającej się świadomości językowej w tym okresie (ibid.: 127). Podobnie jak w wypadku innych omawianych w pracy zjawisk językowych rozważania na temat dyspalatalizacji spółgłosek miękkich
zostały zilustrowane bogatym materiałem językowym z dokładnym określeniem
źródeł, uwzględniającym nie tylko symbol informatora, ale również rodzaj źródła
i okres jego powstania, np. zeszyty szkolne CL z 1940 r. (ibid.: 130).
Powyższy schemat, obejmujący opis wybranego zjawiska w polszczyźnie północnokresowej, analizę jego postaci w badanej społeczności i liczne przykłady zaczerpnięte z poszczególnych idiolektów, jest jedną z najważniejszych zalet podejścia
Lewaszkiewicza. Zgromadzone przez niego informacje o charakterze socjolingwistycznym pozwoliły na dokonanie szeregu obserwacji na etapie wyjaśniania omawianych faktów językowych, które stanowią o wartości dodanej badań. Na przykład
podczas analizy użycia form męskoosobowych zamiast niemęskoosobowych w czasie przeszłym (psy poczęli ujadać) odniesienie do chronologii zmian w idiolekcie informatora wykazało, że po przesiedleniu, w wyniku wpływu otoczenia językowego,
porzucił on formy kresowe na rzecz ogólnopolskich (ibid.: 333). Z kolei stosowanie
nieenklitycznych form zaimków osobowych zamiast enklitycznych, np. daj mnie
zamiast daj mi, występowało u członków badanej społeczności urodzonych już po
II wojnie w okresie ich dzieciństwa, kiedy największy wpływ na ich idiolekty miał
język domu rodzinnego, natomiast w późniejszym okresie życia pod wpływem polszczyzny ogólnej uległo ono zanikowi lub znacznej redukcji (ibid.: 298–299).
Metoda biograficzna w badaniach Lewaszkiewicza stosowana jest przede wszystkim w zakresie gromadzenia materiału językowego, którego źródłami były dokumenty osobiste: zeszyty szkolne, listy i kartki pocztowe, wspomnienia rodzinne,
notatki, brudnopisy podań urzędowych. Ich wykorzystanie nie tylko pozwoliło
na konfrontację dwóch form języka badanej społeczności – ustnej i pisemnej – ale
również ułatwiło zastosowanie perspektywy diachronicznej. Ponieważ w wypadku
większości źródeł pisanych ustalenie daty ich powstania nie nastręczało trudności
(daty w listach i pismach urzędowych lub lata szkolne w zeszytach), możliwe było ich
wykorzystanie w analizie diachronicznej, uwzględniającej zmiany w języku w zależności od uwarunkowań społeczno-politycznych. Podstawowa obserwacja w tym zakresie była oczywiście łatwa do przewidzenia: przesiedlenie z Kresów do zachodnich
regionów Polski wiązało się z osłabieniem lub zanikiem wpływów wschodniosłowiańskich oraz z nasileniem oddziaływania polskiego otoczenia, co z kolei zaowocowało redukcją cech kresowych i stopniowym upodabnianiem języka nowogródczan
do polszczyzny ogólnej. Jednak dzięki drobiazgowej dokumentacji i bardzo licznym
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przykładom możliwe jest prześledzenie tych procesów na osi czasu, a w wielu przypadkach można dokonać także ich kwantyfikacji, ponieważ Lewaszkiewicz podaje
dokładne wyliczenia występowania poszczególnych form językowych w analizowanych przez siebie materiałach (zob. m.in. dane nt. wymowy i zapisu ż || z || ź,
ibid.: 174–179).
Mimo częstych odwołań do faktów z życia informatorów, a także charakterystyki
wielu zjawisk w perspektywie diachronicznej żadna z biografii językowych nie stała
się przedmiotem odrębnej analizy. W omawianych przez W. Miodunkę opracowaniach to właśnie analiza pojedynczych idiolektów wysuwała się na pierwszy plan,
a fakty językowe opisywane były w kontekście zmian biograficznych poszczególnych informatorów (np. Miodunka 2016: 74–79). Lewaszkiewicz, prowadząc analizę
z poziomu społeczności językowej, konsekwentnie trzymał się strukturalistycznego
paradygmatu, co nie przeszkodziło mu w prezentacji przykładów z wybranych idiolektów i analizie uwarunkowań jednostkowych. Materiał językowy zaczerpnięty od
pojedynczego informatora ani fakty z jego życia nie mogły więc zdominować analizy żadnego z omawianych zjawisk językowych, co wydaje się szczególnie ważne
w sytuacji, w której badacz charakteryzuje również własny język i jego przemiany.
Błędów spowodowanych subiektywizmem i ulotnością pamięci w znacznej mierze można się ustrzec, korzystając także z innych „źródeł”, którymi w badaniach
Lewaszkiewicza były dokumenty osobiste. Takie właśnie zastosowanie metody
(auto)biograficznej pozwoliło na zgromadzenie bardzo bogatego materiału, w wypadku wielu zjawisk obejmującego setki przykładów, przy jednoczesnym zachowaniu obiektywizmu.
Ujęcie całościowe w badaniach języka przesiedleńców z Nowogródka jako inspiracja
metodologiczna
Holistyczna perspektywa przyniosła wiele korzyści w badaniach sytuacji językowej
przesiedlonych nowogródczan. Nie do przecenienia jest wartość materiałowa monografii Lewaszkiewicza, który jest członkiem badanej grupy, a jednocześnie jako
wykształcony lingwista od wielu lat wyczulony był na procesy zachodzące w języku swojego otoczenia. Dzięki naturalnej obserwacji uczestniczącej oraz zbieraniu dokumentów osobistych powstał bezprecedensowy korpus z częścią mówioną
i pisaną, którego zawartość została zaprezentowana w postaci wyekscerpowanych
przykładów z komentarzami oraz licznych fotokopii. W ten sposób każda hipoteza
oraz wszystkie wnioski w pracy zostały poparte mocnymi argumentami. Można nie
zgodzić się z pewnymi rozwiązaniami, np. rozważania nad realizacją [ł] lateralnego
i [ṷ] niezgłoskotwórczego polegały na ocenie „na słuch” i porównaniu z dokonywanymi w ten sam sposób spostrzeżeniami m.in. Zdzisława Stiebera, Zofi Kurzowej,
Zofii Sawaniewskiej-Mochowej (Lewaszkiewicz 2017: 90, 182–186), co ze względu
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na subiektywny charakter tego typu badań i różny czas obserwacji jest w istocie
nieporównywalne i sprowadza się do zestawienia osobistych ocen poszczególnych
badaczy.
Dyskusyjne jest również powiązanie niektórych elementów części teoretycznej
z charakterystyką zjawisk językowych. Przedstawiając metodologię badań i podstawowe pojęcia, Lewaszkiewicz poświęcił wiele uwagi problematyce kontaktów
językowych i wielojęzyczności, co znalazło odzwierciedlenie w charakterystyce
informatorów, ale zarówno w analizie na poziomie ogólnym, jak i w ujęciu idiolektalnym te kwestie poruszane były rzadko, najczęściej w kontekście wpływów
wschodniosłowiańskich w zakresie fonetyki (np. akanie, wymowa dźwięcznego γ).
Oddziaływanie innych języków zachodziło przede wszystkim na poziomie grupy
i należało do znanych z literatury przedmiotu cech polszczyzny kresowej, a problem
indywidualnego bilingwizmu został wyraźniej zaakcentowany dopiero w podsumowaniu, kiedy autor wspominał o częściowej wielojęzyczności, dyglosji i interferencji
polsko-białoruskiej u wybranych informatorów. Niestety w samej analizie problemy
te nie były widoczne, co można tłumaczyć skupieniem badacza na funkcjonowaniu
polszczyzny kresowej po przesiedleniu do Polski, ale rodzi się wówczas wątpliwość,
że uwaga poświęcona we wstępie teorii badań nad dwujęzycznością była nieproporcjonalna do skali tego zjawiska w badanej społeczności.
Powyższe zastrzeżenia dotyczą jedynie pewnych szczegółów procesu badawczego i interpretacyjnego, a także konstrukcji badania i nie mają fundamentalnego
charakteru, będąc raczej punktem wyjścia do dalszej dyskusji, która jest możliwa
właśnie dzięki zastosowanej przez Lewaszkiewicza perspektywie analitycznej. Choć
on sam nie określił swoich badań jako ekolingwistycznych, w opisie języka przesiedleńców z Nowogródka i okolic znalazły się najważniejsze elementy ekologicznej charakterystyki sytuacji językowej. Odniesienia do faktów społecznych, historycznych,
politycznych czy biograficznych stanowią w tym wypadku wartość dodaną i nie
zastępują tradycyjnej analizy lingwistycznej. Biorąc pod uwagę stopień szczegółowości i zakres analizy, trudno zakładać możliwość przeniesienia schematu na inne
badania, ponieważ ich przeprowadzanie wymagałoby bardzo dobrego i długotrwałego kontaktu z badaną społecznością. Jednak sama idea możliwie wielostronnej, zarówno socjo- (lub eko-), jak i stricte lingwistycznej charakterystyki języka wybranej
wspólnoty komunikatywnej na poziomie jednostki i grupy jest uniwersalna. Nawet
mając świadomość ograniczeń spowodowanych np. utrudnionym dostępem do źródeł pisanych lub izolacją badanej społeczności językowej, możemy dążyć do opisu
kompletnego. Przykład badań Lewaszkiewicza pokazuje, że osiągnięcie tego celu jest
realne, a korzyści w postaci głębi analizy i dodatkowych możliwości wyjaśniania
faktów językowych wynagradzają zwiększony nakład pracy.
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Comprehensive research on speech communities
Summary
Einar Haugen’s theory of “ecology of language”, also known as ecolinguistics and linguistic ecology, is
an interdisciplinary approach within linguistic studies. The description of language with its “environment”, i.e. speech community, its history, economic and political situation, legal status and other
features, is an important part of many research reports in sociolinguistics and contact linguistics.
Despite of the usefulness of non-structural factors in linguistic analysis, one has to admit that many
scholars, not only representatives of social sciences but also linguists, tend to concentrate on the sociological or anthropological part of ecolinguistic studies and neglect the question of linguistic phenomena or significantly reduce their description. However, there are certain studies from the field of
linguistic ecology which can be characterized as comprehensive approaches in the research on speech
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communities, where socio-cultural and linguistic questions are paid equal attention. One of the most
detailed research reports in this field is Tadeusz Lewaszkiewicz’s monograph on the language of resettlers from Navahrudak and its surroundings after the World War II. This in-depth study of a speech
community is a rare example of a multifaceted analysis of idiolectal and generational evolution of the
Polish language of the Eastern Borderlands.
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Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest założenie, że plakat artystyczny to komunikat, w którym zastosowane systemy znakowe – werbalne i wizualne – wchodzą
ze sobą w interakcję. Dostrzeżenie przenikania się znaków i znaczeń pozwala posługiwać się w odniesieniu do plakatu kategorią multimodalności, definiowaną jako
orientacja badawcza mająca na celu zajęcie się tym, co dzieje się, gdy różne formy komunikacyjne łączą się, tworząc znaczenia1. Znaczenie multimodalnego komunikatu
(w moim tekście – plakatu) nie jest prostą sumą znaczeń poszczególnych znaków, ale
tworzoną przez odbiorcę wypadkową integracji składników2, wchodzących ze sobą
w wieloetapowe interakcje. Dopełnianie się języka i obrazu oraz znaczeń, do których
mogą odsyłać użyte systemy semiotyczne, daje wielość interpretacji z punktu widzenia odbiorcy przekazu.
1
2

„It is a research orientation in its own right that seeks to address what happens when diverse communicative forms combine in the service of »making meanings«” (Bateman, Wildfeuer, Hiippala
2017: 8).
„Meaning is made in many different ways, always, in the many different modes and media which
are copresent in a communicational ensemble” (Kress, Van Leeuwen 2001: 111).
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W prowadzonych do tej pory badaniach nad semiotyczno-kulturowymi interpretacjami plakatów artystycznych dostrzegałam każdorazowo współwystępowanie
domen składających się na indywidualną strukturę pojęciową odbiorcy komunikatu3. Przestrzenie wyjściowe, które stapiają się w semiotyczno-kulturowych interpretacjach plakatu, to oddziałujące na siebie domeny: obiektowa, werbalna i wizualna.
W wypadku plakatu teatralnego domena obiektowa to wszystkie informacje na
plakacie, które odsyłają odbiorcę do konkretnych, rzeczywistych „obiektów”. Składają się na nią takie elementy, jak: tytuł anonsowanej sztuki, nazwisko jej autora,
miejsce inscenizacji, rok premiery, nazwisko autora plakatu czy rok jego powstania.
Zauważmy, że niektóre znaki werbalne mogą uniezależniać się od obiektu, do którego odsyłają w kontekście zapowiadanej sztuki teatralnej, i zaczynają grać sensami. Kiedy słowa nie tylko wskazują na desygnat, ale również wyzwalają skojarzenia,
wchodzą jednocześnie do obszaru domeny werbalnej. I tak np. tytuł odnosi się do
tekstu dramatu lub jego konkretnej scenicznej realizacji, ale w niektórych przypadkach (np. gdy odbiorca nie zna treści anonsowanej sztuki) może jedynie uruchamiać
konotacje użytych słów. Przyjmuję, że znaczenie słowa nie ogranicza się do cech
definicyjnych, ale ma strukturę otwartą. Nawiązuję tu do koncepcji Ryszarda Tokarskiego i jego propozycji otwartej semantycznej definicji słowa, która
wykracza poza ograniczony, zamknięty zestaw cech koniecznych i wystarczających
i uwzględnia również komponenty semantyczne określane zazwyczaj jako cechy konotacyjne czy asocjacyjne, cechy będące pochodnymi oddziaływania na język rozmaitych czynników kulturowych […], a nawet indywidualnej, subiektywnej wrażliwości twórcy (Tokarski 2013: 311).

Domena wizualna to po prostu obszar znaków graficznych, razem z ich konotacjami4 i symboliką barw. Znaki graficzne w komunikacie multimodalnym często
można przełożyć na język werbalny, który jest najbardziej rozbudowanym kodem
porządkującym ludzkie myślenie. Znaki ikoniczne odbierane są za pomocą obrazów
mentalnych – utrwalonych w umysłach wyobrażeń. Te natomiast mogą być jednocześnie reprezentacjami stojącymi za słowami5.
Tekst (domena obiektowa/werbalna) i obraz (domena wizualna) przenikają się
i dopełniają, stapiając w artystycznym plakacie teatralnym w makroznak, którego
znaczenie można odczytać, jedynie dostrzegając jego amalgamatową strukturę.
3

4
5

Stwierdzeniem tym sygnalizuję odwoływanie się do teorii amalgamatów pojęciowych Gilles’a
Fauconniera i Marka Turnera. Efektywność stosowania tejże w badaniach komunikatów obra
zowo-słownych znalazła już potwierdzenie w artykułach (Kaźmierska 2007; Winiarska 2016; Bolek 2015, 2016a, 2016b).
Zob. podział na znaki denotatywne i konotatywne (Barthes 1985: 289–302).
Stwierdzeniem tym odwołuję się tytułu monografii Ryszarda Tokarskiego Światy za słowami
i koncepcji językoznawcy, który (pisząc bardzo ogólnie) traktuje semantykę leksykalną jako naukę o związkach między językiem a ludzkim myśleniem o świecie (Tokarski 2013).
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Zastosowanie analizy multimodalnej, w której znaczeń poszczególnych składników
nie odczytuje się w izolacji, ale integruje się sensy użytych w komunikacie znaków,
pozwala na aktualizowanie różnych treści jednocześnie. Przy stosowaniu analizy
multimodalnej często w umyśle interpretatora-badacza uruchamia się amalgamatowy sposób myślenia, tzn. taki, w którym dostrzega się wzajemne oddziaływanie
znaków i ich znaczeń, a globalny sens nie jest prostym połączeniem składników
przekazu, ale zupełnie nową jakością. Wykorzystanie analizy multimodalnej pozwala na zasygnalizowanie równoległych rozwiązań interpretacyjnych.
W artykule reprezentatywnym materiałem badawczym są plakaty Henryka
Tomaszewskiego do takich sztuk teatralnych, jak Historia Witolda Gombrowicza
w reżyserii Zbigniewa Micha i Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Gustawa Holoubka. Materiałowe analizy i interpretacje pokazują, jak wiele sensów i kontekstów
może zostać uruchomionych przez ten sam multimodalny przekaz. Znaki werbalne
i wizualne w artystycznych plakatach teatralnych grają sensami i pozwalają odbiorcy na wielość odczytań, reinterpretację i aktualizację znaczeń.
Na plakacie H. Tomaszewskiego do Gombrowiczowskiej Historii 6, podobnie jak
w wielu innych graficznych dziełach mistrza, w związku z zastosowaniem typografii
własnej słowa są traktowane jako znaczące elementy wizualne. Z komentarza Agnieszki Szewczyk do twórczości Tomaszewskiego możemy się dowiedzieć, że w warsztacie grafika:
[…] stosowanie coraz częściej odręcznego liternictwa doprowadziło do unifikacji
litery i znaku – przeniesienia typografii w sferę obrazowania za pomocą dowolnie
tworzonych form i barw. Odwrotny zabieg przeprowadził względem obrazów, które
w wyniku coraz większej sublimacji i upraszczania formy zamieniane były w projektach Tomaszewskiego w znaki graficzne (Szewczyk 2014: 46).

Obrazowość tekstu i graficzność obrazu stapiają się w artystycznym plakacie
w makroznak. Elementy werbalne – tytuł sztuki Historia (odsyłający do całego
tekstu dramatycznego, ale też uruchamiający znaczenie i konotacje nazwy pospolitej historia), nazwisko autora dramatu (Witold Gombrowicz), miejsce inscenizacji (Teatr Nowy), nazwisko autora plakatu (Henryk Tomaszewski), rok premiery
spektaklu i powstania plakatu (1983) – oraz wizualne (przedstawiona zielona stopa)
przenikają się i oddziałują na siebie w procesie odbioru plakatu teatralnego. Wydaje
się, że punktem wspólnym wszystkich składowych przekazu jest Gombrowiczowska kategoria „bosości”, kluczowa dla anonsowanej sztuki teatralnej. Według Jana
Błońskiego
6

Historia to dramat składający się z zestawionych przez Konstantego A. Jeleńskiego fragmentów
pierwszej wersji Operetki, w zamyśle podobny (por. „Gombrowicz starał się tu już przeciwstawić
ludzką nagość maskom i strojom historii naszego wieku”; Jeleński 1994: 334), ale w zakresie kreacji
postaci i akcji od Operetki różny.
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takie pojęcia jak „nagość” uruchamiają u Gombrowicza nigdy nie zamknięty ciąg skojarzeń, z których żadne nie wynika koniecznie z poprzedniego (za: Jeleński 1994: 352).

Kategoria „bosości” przenika się z kategorią „nagości” i w kontekście Historii
odwołuje do ciągu asocjacji: ‘niedojrzałość’ – ‘młodość’ – ‘energia’ – ‘natura’ – ‘prawda’ – ‘dziecinność’ – ‘bezbronność’ – ‘uwolnienie od samego siebie’ – ‘odrzucenie
formy’. Ostatnia cecha – ‘odrzucenie formy’ – jest jednocześnie jedynym wyznacznikiem stylu H. Tomaszewskiego, artysty, który
posługiwał się metodą eliminacji – usuwania z projektu wszystkich zbędnych elementów, odrzucał jednak rygor formalny na rzecz rygoru myślenia (Szewczyk 2014: 46).

W plakacie teatralnym tekstowe asocjacje „bosości” nakładają się na znaczenie
znaku wizualnego. Istotne wydaje się użycie koloru zielonego, który w plakacie, podobnie jak bosa stopa w Historii, uruchamia jednocześnie konotacje ‘niedojrzałości’
i ‘dziecinności’ oraz ‘energii’ i ‘natury’. W przekazie wizualnym ważny wydaje się
jeszcze jeden ze składowych elementów obrazu: znak „V” (= Victoria ‘zwycięstwo’).
H. Tomaszewski wykorzystuje w 1983 r. symbol obecny jako wyraz oporu wobec
systemu na wszystkich manifestacjach w czasie stanu wojennego7 i nakłada go na
obraz bosej stopy. Motyw stopy jest związany z kreacją głównej postaci Gombrowiczowskiej Historii – Witolda Bosonoga. W dramacie bosa stopa to znak prawdy – obnażenia opresyjnych, XX-wiecznych systemów politycznych, odbierających
jednostce wolną wolę. Nałożenie znaku „V” na obraz zielonej bosej stopy jest więc
uzasadnione treścią sztuki, którą plakat zapowiada – Victoria, pokazywana palcami u stóp, staje się znakiem braku akceptacji wszystkich systemów ograniczających
wolność. Wiedząc, że w pracach mistrza sztuki plakatu nie ma przypadku, warto zastanowić się też nad pozostałymi barwami użytymi w przekazie. Wydaje się,
z dużym prawdopodobieństwem, że niebieski, biały i czerwony odsyłają do kolorów flagi francuskiej (w napisie Historia występują nawet w pożądanej kolejności)
i mogą uruchamiać ciąg skojarzeń związanych z rewolucją, równością i wolnością.
Te są jednocześnie wartościami, o których mowa w Gombrowiczowskim dramacie.
Przyjęcie w analizie multimodalnej perspektywy i punktu widzenia odbiorcy powoduje, że przy odkrywaniu znaczeń artystycznych plakatów teatralnych podział
ról nadawcy i odbiorcy nie jest oczywisty. Odbiorcy plakatów teatralnych nadają
odczytywanym komunikatom różne znaczenia, opierając się na właściwej sobie
wiedzy, którą dysponują8. Oszczędność znaków graficznych w plakacie teatralnym
7
8

Premiera Historii w Teatrze Nowym miała miejsce w grudniu 1983 r., a więc kilka miesięcy po
zniesieniu stanu wojennego.
Por. „Każdy użytkownik języka i mediów dysponuje właściwymi dla siebie sposobami konceptualizacji świata (indywidualnymi kontekstami epistemologicznymi, doświadczeniami, wiedzą,
kompetencjami językowymi), stąd też te same przestrzenie »na wejściu« mogą w rezultacie prowadzić do powstania u różnych osób odmiennych i z reguły niepowtarzalnych w swym kształcie
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może prowadzić do interpretacji skrajnie subiektywnych oraz negocjacji znaczeń
przekazu między nadawcą a odbiorcą. O celowej inicjacji tego procesu H. Tomaszewski mówił:
Pracując nad obrazem plakatu, pragnę go wyartykułować prawie niczym i zmusić
odbiorcę, by resztę sam sobie dośpiewał. Liczę na jego współautorstwo (Tomaszewski: 7).

Wydaje się, że interpretowany plakat, widziany w 1983 r. w jego naturalnym kontekście życiowym – na ulicy – wyzwalał jeszcze jeden ciąg skojarzeń. Dla odbiorców,
którzy nie znali Gombrowiczowskiego dramatu, już samo słowo historia, odczytywane w aktualnej sytuacji politycznej, mogło oznaczać nie ‘zdarzenia z przeszłości’,
ale ‘ciąg zdarzeń z życia’ – historię stanu wojennego, która działa się na ich oczach
na ulicy9.
W analizowanym reprezentatywnym przykładzie – plakacie H. Tomaszewskiego
do Gombrowiczowskiej Historii – mamy do czynienia z wykorzystaniem symbolu –
znaku „V” Victoria – rozbiciem jego struktury (znak wizualizowany nie gestem palców dłoni, ale stopy) i nadaniem nowych sensów, motywowanych treścią interpretowanego dramatu oraz osadzonych w ówczesnej sytuacji politycznej (plakat w jego
naturalnym środowisku ulicy pojawił się kilka miesięcy po zniesieniu stanu wojennego). Artystyczny język sztuki plakatu przejawia się więc nie tylko w sięganiu po
takie środki, jak symbol, aluzja, cytat czy metafora, ale też w twórczym przekształcaniu znaków i znaczeń, mocno osadzonych w kontekstach innych tekstów kultury
oraz wiedzy historycznej i kulturowej.
Plakacista Jakub Erol, wspominając swojego nauczyciela, mówił, że H. Tomaszewski uczył, iż plakat ma być czytelny jak znak drogowy 10. Sam mistrz tak konsekwent
nie stosował „filozofię znaku drogowego”11, że ten uczynił centralnym i jedynym
obiektem wizualnym w plakacie do Zemsty. Komunikat zachęcający do przyjścia
na teatralną realizację jednej z najbardziej znanych polskich komedii jest bardzo
oszczędny. Domena obiektowa odsyła jedynie do nazwiska autora dramatu (Aleksander Fredro), tytułu anonsowanej sztuki (Zemsta) oraz miejsca inscenizacji (Teatr
Dramatyczny). Domena wizualna to tylko jeden znak – zakaz wjazdu, namalowany
niedbale, jakby wycięty nierówno z kolorowego papieru. Słowa użyte na plakacie,
choć odsyłają do rozpoznawalnego dzieła dramatycznego, mogą uniezależniać się
amalgamatów, czyli do zjawiska nadawania odmiennych znaczeń temu samemu komunikatowi,
zjawisku czy tekstowi” (Skowronek 2013: 134).
9 Takie odczytanie plakatu teatralnego pozwala zaliczyć analizowany komunikat jednocześnie do
gatunku plakatu politycznego. Zauważmy, że w naukowej refleksji historyków sztuki dzieło Henryka Tomaszewskiego jest analizowane właśnie w kontekście politycznym, a nie teatralnym (zob.
Knorowski 2009: 224).
10 Wypowiedź plakacisty Jakuba Erola w filmie Druga strona plakatu.
11 Określenie za plakacistą Mieczysławem Wasilewskim.
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i grać sensami. Ponadto warstwa wizualna oddziałuje na słowa i może zmieniać czy
dookreślać ich znaczenie.
Zemsta to ‘odwet za doznane krzywdy; odpłacenie złem za zło’. Fredro to nazwisko jednego z najbardziej znanych polskich komediopisarzy. Nazwy własne nie
posiadają definicji, a jedynie desygnację, ale mogą mieć również swoje wartości konotacyjne12. I tak nazwa Fredro kojarzy się z wartościami: ‘komediopisarz’, ‘humor
sytuacyjny i językowy’, ale też ‘szlachta’, ‘dwór’, ‘ziemianin’, ‘kontusz’, ‘nostalgia’
‘temperament’, ‘rubaszność’, a nawet ‘brak moralności’ – asocjacjami wywołanymi
przez treść dzieł pisarza.
Sama znajomość znaczeń słów nie rozwiązuje jeszcze zagadki postawionej odbiorcy plakatu. Zgodnie z założeniami analizy multimodalnej wieloznakowy komunikat można odczytać jedynie dostrzegając wzajemne oddziaływanie użytych
w przekazie znaków. Wydaje się, że na wartość domeny werbalnej wpływa wizualna,
a na obrazy – słowa. Znak zakazu modyfikuje znaczenie tytułu Zemsta.
Jednym z wielu możliwych odczytań korelacji słowa i obrazu jest znaczenie:
‘zakaz „prawdziwej” zemsty’. Jest to więc zemsta tylko w zamyśle, jakby jedynie zaplanowana, lecz przez jakieś czynniki zewnętrzne zatrzymana. Zauważmy, że taką
interpretację może potwierdzić zastosowanie typografii własnej artysty. Słowo zemsta jest zapisane miękko, jakby zostało niedbale wycięte z papieru. Nie mamy tu
ostrych krawędzi, zamaszystych pociągnięć pędzla czy pióra. Zabieg ten sprawia, że
można odnieść wrażenie, iż na plakacie jest mowa o jakiejś zemście nieszkodliwej,
jakby nieprawdziwej.
Jeśli przywołany zostanie kontekst – znajomość treści dramatu – to można postawić jeszcze jedną hipotezę interpretacyjną: znak zakazu wjazdu streszcza fabułę
komedii i jej teatralnej realizacji. Komplikacja intrygi osadza się bowiem na konflikcie o mur graniczny oddzielający części zamku. Tematem inicjującym faktyczną
opowieść o ludzkich temperamentach, chciwości i miłości jest chęć wydzielenia terytorium, niedostępnego dla „obcych” – sąsiadów-wrogów 13.
Całości gry znaczeniami dopełnia użycie żółtego koloru tła, który po pierwsze,
nadaje kontrast, po drugie, ma wieloznaczną (zazwyczaj negatywną), nieokreśloną,
zależną od kontekstu symbolikę. Na sensy dwóch dominujących elementów plakatu:
słowa tytułu Zemsta oraz znaku drogowego ‘zakaz wjazdu’ wpływ mają negatywne
wartości żółtego koloru tła, a werbalno-wizualny kontekst oddziałuje na znaczenie
12 Przez konotacje nazwy własnej rozumiem za Czesławem Kosylem „utrwalony w świadomości
społecznej (a więc powszechny, nie indywidualny) zbiór sądów i wyobrażeń o denotacie danej
nazwy. Stanowią one rodzaj etykietki dla danego denotatu” (Kosyl 1978: 136).
13 Por. odczytanie plakatu przez Mariusza Knorowskiego, który pisze: „Tomaszewski zrobił z tej
»definicji« plakatu [plakat to znak drogowy – E.B.] praktyczny użytek, adaptując znak »zakaz
wjazdu« do komedii Fredry Zemsta. Cała komplikacja intrygi, wszystkie jej wątki zostały zagęszczone w pojedynczym i wyrazistym znaku, który pointuje nieposkromioną wolę zachowania
odrębności swego terytorium, niedostępnego dla obcych” (Knorowski 2009: 233).
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żółci. W zależności od tego, którą ścieżkę interpretacyjną wybierzemy, żółty może
oznaczać albo ‘wrogość i złe zamiary’ (Rzepińska 1966: 172) (takie znaczenie byłoby
uzasadnione obecnością słowa zemsta), ‘agresję, złość, gniew i irytację’ (por. żółć
się komuś ulała ‘ktoś wyładował agresję, złość, gniew’, żółć w kimś wzbiera ‘ktoś się
złości, irytuje’)14, albo ‘ostrzeżenie’ (ten sens aktualizuje się pod wpływem skojarzeń
z konwencjonalnymi oznaczeniami barw komunikacji na drodze). Znaki i ich znaczenia dopełniają się, wchodzą w dwustronne i wieloetapowe interakcje. Wskutek
tego odbiorca ma możliwość dokonywania wielu odczytań artystycznych plakatów,
reinterpretacji i aktualizacji znaczeń.
Podsumowując: artystyczny plakat teatralny składa się z wchodzących ze sobą
w interakcję systemów semiotycznych – języka (tytułu sztuki, nazwiska autora dramatu, miejsca inscenizacji, nazwiska/podpisu autora plakatu, roku powstania) oraz
obrazu (znaków graficznych, znaczącej typografii, rozmieszczenia graficznego, zastosowanej kolorystyki). Systemy te wzajemnie się przenikają – w komunikatach
multimodalnych niejednokrotnie znaki językowe pełnią funkcję obrazu i odwrotnie.
Posłużenie się kategorią multimodalności pozwala w odczytaniu plakatowych treści
na nakładanie na siebie znaczeń znaków ikonicznych, obrazów mentalnych i reprezentacji stojących za słowami. Znaki werbalne i wizualne w artystycznych plakatach
teatralnych grają sensami i pozwalają odbiorcy na aktualizację różnych kontekstów,
dając wielość odczytań. W wypadku wnikliwej interpretacji plakatu teatralnego
jednym z możliwych do uruchomienia kontekstów jest przesłanie sztuki teatralnej,
anonsowanej przez analizowany przekaz wieloznakowy.
Odbiorcy nie są zobowiązani do odbierania multimodalnego kreatywnego przekazu w jeden określony sposób. Mają możliwość podążania różnymi ścieżkami interpretacyjnymi biegnącymi równolegle. Znaki plakatu grają ze sobą i grają z odbiorcą, a wybór jednego z wielu znaczeń słowa, obrazu czy koloru powoduje zmianę
całego znaczenia multimodalnego komunikatu.

14 Za zwrócenie uwagi na te językowo-wizualne korelacje znaczeń koloru żółtego bardzo dziękuję
Recenzentowi artykułu.
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Play on signs and meanings in Polish artistic theatre posters
Summary
The paper begins with the assumption that an artistic theatre poster is composed of two interacting semiotic systems: the language (the title of the play, the name of the author, the place of stage
production, the name or signature of the author of the poster, the year of its creation), and the image
(graphic signs, meaningful typography, graphical arrangement, colour scheme). These two codes are
interwoven; linguistic signs often fulfill the function of the image in multimodal messages, and vice
versa. The application of the category of multimodality allows us to superimpose the meanings of
iconic images, mental images, and images hidden behind words, when reading the content of a poster.
In artistic theatre posters, verbal and visual signs play with senses and allow the reader to activate
different contexts, which leads to a multitude of interpretations. Recipients are not obliged to read
the creative, multimodal message in a single, prescribed way. They are free to follow various parallel interpretative routes. Signs of the poster play with each other and with the reader, and the entire
meaning of the multimodal message can change as one of the multiple senses of a word, an image, or
a colour is singled out.
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W języku ogólnym i w językach specjalistycznych dyscyplin zajmujących się gestami występuje słownictwo służące do nazywania obserwowanych ruchów, kwalifikowania ich jako gestów, zdawania sprawy z ich użycia i z wiedzy o nich. Lingwista
z konieczności operuje więc co najmniej dwoma językami: językiem ogólnym, którego wyrażenia stanowią przedmiot jego analiz, i językiem specjalistycznym, służącym do wysłowienia efektów tych analiz. Przedmiotem zainteresowania lingwistów
bywają też jednak obiekty inne niż słowa, np. działania wykonywane za pomocą
słów, por. np. analizy aktów mowy w pracach Anny Wierzbickiej (1973, 1987), czy też
inne niż słowne komponenty aktów komunikacji, por. np. analizy prozodii i gestów
w pracach Macieja Karpińskiego (2006) czy analizy gestów w pracach Jolanty Antas
(2013) i Anety Załazińskiej (2016).
Nomen omen, nawet w tym kilkuzdaniowym jak na razie tekście już na wstępie
użyłam słowa gest, które w językach specjalistycznych i w języku ogólnym używane
jest w różnych znaczeniach i z różnym odniesieniem. O tych różnicach będzie mowa
w dalszej części niniejszego tekstu.
Główna teza, którą będę starała się zaprezentować i uargumentować, brzmi
następująco: gestami w polszczyźnie ogólnej nazywane są tylko niektóre z działań
ruchowych człowieka określanych mianem gestów w terminologii naukowej. Na
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określenie innych komunikacyjnie istotnych działań istnieją w języku ogólnym inne
nazwy. Pewne z nich od dawna rozgraniczają zjawiska, których rozróżnienie – jak
się w związku z tym wydaje: bezzasadnie – traktowane bywa jako nowe ustalenie
naukowe.
Metodologiczne podstawy proponowanej przeze mnie analizy sytuują się w obrębie lingwistyki korpusowej (Biber, Conrad, Reppen 1998), metapragmatyki (Caffi 1994; Bublitz, Hübler 2007; Culpeper, Haugh 2014) oraz semantyki leksykalnej
w ujęciu tzw. polskiej szkoły semantycznej (Dobaczewski 2008); nawiązuję także do
założeń programu badawczego A. Wierzbickiej (1973, 1987, 1991), a mianowicie do jej
postulatu opisu zjawisk w terminach języka naturalnego. W związku z tym teksty
stanowiące przedmiot moich badań, zarówno teksty w języku ogólnym, pochodzące
z NKJP i kwerend Google, jak i teksty specjalistyczne, głównie artykuły i książki naukowe, zostały tu potraktowane jako zbiory danych korpusowych. Dane te są przeze mnie rozumiane jako najbardziej wiarygodne świadectwa sposobu użycia słów
w języku ogólnym i językach specjalistycznych. Mają dla mnie charakter faktów językowych, których reprezentacja precyzyjniej przedstawia aktualny stan systemu
leksykalnego, niż robią to np. słowniki jednojęzyczne. Tak właśnie rozumiane fakty
językowe są przedmiotem moich badań. W tej pracy interesuje mnie zwłaszcza to,
co w języku ogólnym nazywane jest ruchem, gestem lub gestykulacją. Semantyczna
i metapragmatyczna analiza danych korpusowych oraz przeprowadzone testy językowe posłużyły mi do uargumentowania postawionych we wstępnej części pracy
hipotez badawczych. Sposób przedstawienia wyników tych analiz może przybrać
inny kształt w wypadku zastosowania innych metod badawczych.
Analizy podjęte w niniejszej pracy dotykają podstawowych terminów z zakresu
badań nad tzw. modalnościami komunikacji (np. Poggi 2007: 47–51). Potrzeba podjęcia niniejszych analiz płynie z dostrzeżonych przeze mnie w światowej i polskiej
literaturze przedmiotu wahań co do tego, jak te podstawowe terminy powinny być
definiowane i jaki powinien być ich zakres. Skonfrontowanie rozwiązań specjalistycznych z regulacjami języka ogólnego w tym zakresie może według mnie pomóc
rozstrzygnąć przynajmniej część wątpliwości, a także wesprzeć dążenia do naukowej precyzji w opisywaniu zjawisk komunikacyjnych.
Gesty a frazeologia
Na przełomie XX i XXI w. terminy gest (ang. gesture) i badania nad gestami (ang.
gesture studies) upowszechniły się w językach specjalistycznych i zdominowały preferowane dawniej ogólne określenia, takie jak komunikacja niewerbalna czy mowa
ciała. Jest to efekt zmian w postrzeganiu mechanizmów komunikacyjnych, wyborze
przedmiotu badań i sposobie analizowania danych. Ze względu na rozwój technologiczny do badania komunikacji obecnie w większym stopniu niż dawniej stosuje
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się metody korpusowe i eksperymentalne. W efekcie osiągniętego dzięki stosowaniu
tych metod przyrostu wiedzy uwaga naukowców zaczęła skupiać się na komunikacji
multimodalnej, a więc na tym, co i jak komunikują sobie ludzie za pomocą słów, tonu
głosu, gestów, które jako różne modalności są jednocześnie angażowane w pojedyncze interakcje międzyludzkie (ibid.). Ważnym nurtem w badaniach komunikacji
multimodalnej stały się analizy związków użycia gestów i mowy w konwersacji jako
działań konkurujących i kookurujących ze sobą w procesie przekazywania znaczeń.
Ten sposób postrzegania i analizowania gestów zapoczątkowały obserwacje Adama
Kendona (1980), które wkrótce znalazły potwierdzenie w eksperymentach Davida
McNeilla (1992), a później także w badaniach wielu innych autorów, m.in. Susan
Goldin-Meadow (2003) i Isabelli Poggi (2007).
Termin gest w pracach poszczególnych badaczy rozumiany jest różnie. Według
McNeilla (1992: 105) gesty nie są tylko ruchami i nie da się ich w pełni wyjaśnić za
pomocą terminów czysto kinezycznych; nie są tylko poruszającymi się w powietrzu
rękami – są symbolami, które same w sobie przedstawiają znaczenia (oryg. symbols
that exhibit meanings in their own right).
Goldin-Meadow (2003: 3–5) nazywa gestami ruchy rąk towarzyszące mowie i sytuujące się w opozycji do adaptatorów (wykonywanych nieintencjonalnie) i emblematów (mających ustalone, a nie kontekstowe znaczenie). Podobny punkt widzenia
przyjmuje Poggi (2007: 109–110). W jej ujęciu gesty to wszelkie ruchy rąk zaangażowane w wykonywanie różnych czynności: od składania stołów po komunikowanie
się ze sobą ludzi. Tylko część gestów stanowią gesty komunikatywne, które wyróżnia
to, że celem danego sposobu złożenia dłoni (rąk, ramion) i poruszania nimi jest
przekazywanie znaczenia.
W ujęciu Kendona (1980, 2004) wyróżniającą cechą ruchów zaangażowanych
w komunikację jest ich ekspresywność. Gestykulacją nazywa on ruchy rąk i ramion towarzyszące mowie i postrzegane jako część ekspresji mówiącego (Kendon
1980: 207), a gestami wszystkie te działania lub aspekty działania, które wyróżnia
w sposób widoczny zamierzona ekspresywność, postrzegana i rozpoznawana jako
celowa przez obserwatorów tych działań (Kendon 2004: 15).
Polska badaczka gestyki J. Antas (2013: 52) termin gest rezerwuje w swojej pracy
dla aktywności semantycznej, tym samym odróżnia gesty od zachowań tzw. adaptacyjnych, samodotykowych, takich jak np. głaskanie się czy drapanie. Podobnie czyni
także A. Załazińska (2016), która związki między aktywnością percepcyjną, ruchową a gestyczną analizuje w kontekście teorii kognitywnych.
Szeroko rozumiane są gesty w słownikach (Morris 1994; Jarząbek 1994, 2016;
Bäuml, Bäuml 1997; Ružičková 2001; Rusko 2008; Lynn 2011). Na listach haseł w tych
opracowaniach zarejestrowano symboliczne ruchy zarówno rąk, jak i innych członków ciała. Ruchy te uzyskały w poszczególnych pracach różne kwalifikacje. Jarząbek
w obu swoich słownikach (1994, 2016), kierując się ustaleniami Raya Birdwhistella,
określa przedmiot swojego opisu jako znaki kinetyczne lub znaki kinezyczne, czyli
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skonwencjonalizowane ruchy. Zalicza do nich obok gestów także mimikę i postawę
ciała (Jarząbek 1994: 8–10, 2016: 22–23) oraz – jak można się zorientować, analizując
zawartość słownika – nie tyle skonwencjonalizowane ruchy, co zwyczajowe działania i zachowania, takie jak np. rzucanie monetą przez ramię, zaginanie ostatniej
strony w indeksie czy dzielenie się jajkiem lub opłatkiem (Jarząbek 2016: 280, 286–
–287). Morris (1994) stawia zarejestrowane w swoim opracowaniu gesty nieformalne,
używane w codziennej komunikacji (często w różnym znaczeniu w różnych kręgach kulturowych), w opozycji m.in. do znaków języków migowych czy specjalistycznych. Bäumlowie (1997: 2) nazywają gestami ruchy ciała, które przez odbiorcę
są postrzegane jako znaczące. Lynn (2011) opisała jako gesty te komunikatywne ruchy ciała, których znaczenie manifestuje się za pomocą kontaktu fizycznego między
uczestnikami interakcji (Lynn 2011, 2014).
W ostatnim czasie prowadzone są także badania eksperymentalne nad gestami.
W ramach jednego z takich badań Novack, Wakefield i Goldin-Meadow (2016) potwierdzili, że ludzie widzą różnice między ruchem o funkcji reprezentacyjnej (za
jaki badacze uważają gest) a ruchem celowym, ukierunkowanym na osiągnięcie jakiejś zmiany w otoczeniu, oraz ruchem bezcelowym, spontanicznym („ruchem dla
ruchu”). Uczestnicy przeprowadzonych eksperymentów 1 byli szczególnie skłonni
nazywać ruchami reprezentacyjnymi ruchy całej dłoni, imitujące ruchy celowe wykonywane w pobliżu obiektów, z towarzyszeniem dźwięku imitującego brzmienie
mowy lub bez. Mniej chętnie określali tak ruchy palcem wskazującym imitujące
analogiczne ruchy wykonywane w pobliżu obiektu, zwłaszcza jeśli nie towarzyszyły
im dźwięki brzmiące jak mowa, oraz ruchy całej dłoni wykonywane w przestrzeni, w której nie znajdowały się obiekty, również niezależnie od obecności dźwięku.
Najrzadziej zaś dostrzegali funkcję reprezentacyjną ruchów wykonywanych w przestrzeni, w której obiekty się nie znajdowały, niezależnie od tego, czy towarzyszyły im
dźwięki, czy nie.
Podsumowując, można więc zauważyć, że różnice w rozumieniu gestu przez poszczególnych badaczy dotyczą trzech kwestii. Pierwsze pytanie, na które różnie odpowiadają twórcy definicji gestu, określając zakres tego terminu, to pytanie o relację
1

Przeprowadzono dwa eksperymenty, które polegały na określaniu przez badanych ruchów
jako celowych, niecelowych („ruchu dla ruchu”) lub reprezentacyjnych po obejrzeniu nagrań-bodźców. W pierwszym eksperymencie widoczna była od ramion do pasa osoba, która przekładała ułożone przed sobą kule do dwóch pudełek umieszczonych po swojej lewej i prawej stronie
lub ruchami całej dłoni imitowała ruch przekładania kul. Eksperyment ten potwierdził, że działania na obiektach są postrzegane jako reprezentacje głównie wtedy, gdy nie są związane z manipulowaniem obiektami i nie są w związku z tym postrzegane jako ruchy celowe. W drugim eksperymencie ta sama osoba wyłącznie imitowała ruchy celowe, tym razem w różnych warunkach – całą
dłonią lub palcem wskazującym, gdy leżały przed nią kule lub gdy ich nie było, z towarzyszeniem nagrania symulującego dźwięki mowy lub bez niego (Novack, Wakefield, Goldin-Meadow
2016).
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między pojęciem gestu a pojęciem ruchu. Czy wykonać gest to wykonać ruch? Czy
wykonać ruch to wykonać gest?
Drugie pytanie dotyczy źródeł komunikatywności ruchu i gestu: czy mianowicie
gest to wyłącznie ruch wykonany z zamiarem komunikowania się z kimś za pomocą
członków własnego ciała, czy też wszelkie działania i zachowania, które mogą polegać na ruszaniu się, przybieraniu pozycji, manipulowaniu różnymi przedmiotami
bądź dotykaniu kogoś lub czegoś i mogą być interpretowane choćby jako oznaki
chęci wykonania danego działania. Czy np. o kimś, kto przymierza się do wykonania skoku, można powiedzieć, że tym samym wykonuje gest?
Trzecie pytanie to pytanie o to, czy gestem określać tylko komunikacyjnie istotne
ruchy rąk, czy raczej ruchy dowolnych członków ciała. Czy można np. powiedzieć,
że ktoś wykonał gest nogą?
Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W zależności od przyjętych kryteriów mogą być też mniej lub bardziej arbitralne. Jedną z możliwości znalezienia intersubiektywnych wskazówek interpretacyjnych, pomocnych w analizie badanego
zjawiska, jest analiza powiązanych z nim terminów metajęzyka ogólnego. Poniżej
przedstawię kilka obserwacji dotyczących znaczenia i odniesienia wyrażeń językowych, a także istniejących w tym zakresie ograniczeń. Analiza tego materiału pozwala uświadomić sobie, jak używane są słowa takie jak gest w języku ogólnym.
Taka samoświadomość, która nie jest dana, ale może być budowana dzięki praktyce
analitycznej, pozwala, według mnie, nie tylko uniknąć nieświadomego inspirowania się własnym metajęzykiem ogólnym przy definiowaniu gestu, lecz także lepiej
zrozumieć same gesty, których użycie jako podjęcie działania komunikacyjnego jest
w ramach kompetencji komunikacyjnej powiązane z możliwością zdania sprawy ze
swojego działania, nazwania go w sposób znany danej wspólnocie użytkowników
(Heliasz-Nowosielska 2016a, 2016b).
Gest a ruch
W języku ogólnym wyrażenie gest [czegoś] występuje jako uzupełnienie czasowników takich jak wykonać cośi, uczynić cośi, pokazać cośi2. Połączenia te opisują działania komunikacyjne, a użyte metaforycznie wykonać gest i uczynić gest także czyjeś działania zjednujące kogoś. Ciąg gest jest ponadto częścią frazeologizmu mieć
gest3 w języku potocznym skorelowanego z połączeniami: wykonać gest i pokazać
2
3

Łączliwość ustalam na podstawie analizy tekstów korpusowych, w tym na podstawie danych z kolokatora NKJP. Słowniki języka polskiego zawierają pojedyncze przykłady współwystępowania
słowa gest z innymi słowami.
Co ciekawe, wyrażenie to jest różnie definiowane w słownikach: wiąże się je głównie z byciem hojnym, byciem wspaniałomyślnym, chęcią wywierania wrażenia na innych, por. hasło gest w SJPSz,
ISJP, USJP, WSJP i hasło mieć (szeroki) gest w SWJP. Dane korpusowe wskazują na to, że aktualnie
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gest, opisującymi pojedyncze działania kogoś, kto ma gest4. Wyrażenia te nie mają
związku z opisem mechanizmów komunikacyjnych. Uzupełnieniem czasowników
wykonać cośi, uczynić cośi, pokazać cośi może być również rzeczownik ruch czymśi.
Ta jednostka motoryczna wymaga przy tym odróżnienia od niemotorycznego rzeczownika czyjśi ruch oznaczającego ‘podjęcie kolejnego działania ukierunkowanego
na osiągnięcie jakiegoś celu’, por. np.:
(1)

Inter Mediolan wykonał swój ruch w celu pozyskania Carlosa Teveza z Manchesteru City.

Konstrukcje takie jak wykonać gest, uczynić gest czy pokazać gest nie są jednak
równoznaczne z połączeniami takimi jak wykonać ruch, uczynić ruch czy pokazać
ruch, por. np.:
(2)

Prezydent wykonał gest w kierunku protestujących. vs Prezydent wykonał
ruch w kierunku protestujących.

Takie konteksty z rzeczownikiem gest implikują wykonanie zorientowanego
na odbiór ruchu rąk, a z rzeczownikiem ruch – ogólniej, wykonanie zorientowanego na odbiór ruchu jakąkolwiek częścią ciała lub podjęcie kolejnego działania służącego osiągnięciu jakiegoś celu, jak w przykładzie (1). To, że zdanie z rzeczownikiem
ruch w punkcie (2) nie może być rozumiane jako czysto motoryczne, wynika z tego,
że rzeczownik ten łączy się w nim z frazą w kierunku protestujących, opisującą dostrzegalną ekspozycję działania agensa na uwagę odbiorcy. W wypadku nieosobowego uzupełnienia tej frazy, np. Prezydent wykonał ruch w kierunku piłki, możliwa
jest tylko interpretacja czysto motoryczna, a w wypadku podstawienia dodatkowo
za rzeczownik ruch rzeczownika gest, por. Prezydent wykonał gest w kierunku piłki –
tylko czysto semiotyczna i tylko przy założeniu, że została tu zastosowana operacja
antropomorfizacji.
W wypadku wielu podstawień wyrażenia ruch za gest otrzymuje się połączenia
nieakceptowalne, por. np.:
(3)
(4)

4

…wykonał gest przyprawiania rogów vs …wykonał *ruch przyprawiania
rogów;
…stary uczynił gest odmowy… vs … stary uczynił *ruch odmowy…;
frazeologizm ten jest używany jako określenie dobrowolnego, niekoniecznie finansowego, wsparcia jakichś działań, por. np. Bill Murray ma gest. Pomógł sprzątać po koncercie.
Streeck (2009: 4) wymienia analogiczne użycia angielskiego słowa gesture. Z kolei McNeill (1992:
5–6) zwraca uwagę na deprecjonujące konstrukcje z rzeczownikiem gesture, używane w odniesieniu do substytutów tego, co prawdziwe i ważne, por. pol. pusty gest.
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…pokazał gest powszechnie uważany za obraźliwy vs …pokazał *ruch powszechnie uważany za obraźliwy.

Rzeczownik gest nie znaczy więc tego samego co ruch i nie ma takiej samej łączliwości. Konotowane przez gest miejsce pojęcia reprezentowanego przez ruch wskazuje na symboliczny, komunikacyjnie istotny charakter tego ruchu. I tylko do takich
ruchów rzeczownik gest daje się odnieść. Rzeczownik ruch nie niesie tego rodzaju
informacji, w związku z czym ma szerszy zakres.
W leksykonie współczesnej polszczyzny oprócz rzeczownika gest współwystępującego z różnymi czasownikami istnieją syntetyczne jednostki wyspecjalizowane w zdawaniu sprawy z ruchów zaangażowanych w komunikację międzyludzką.
Najbardziej ogólne wyrażenia tej klasy to czasowniki z morfemami -gest-, pokaz-,
wskaz- i -mig-, por. np.:
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Prezydent wygłosił uroczystą mowę, podczas której dużo się uśmiechał i żywo
gestykulował.
Świadek pokazał rękami szerokość zwykłej, małej wagi sklepowej.
Pokazał dłonią, żebym wyszedł i zamknął drzwi.
…wręczyła mi kartkę papieru i wskazała ręką na pobliski budynek.
Po chwili malec wskazał palcem kierunek i powiedział jedynie przez łzy
„mama”.
Gościem specjalnym był ks. abp Józef Kupny, który także zamigał fragment
hymnu.

Mimo swojego ogólnego charakteru każda z tych jednostek zdaje sprawę tylko
z ruchów komunikacyjnie istotnych o określonej charakterystyce, którą niesie ze
sobą znaczenie każdego z czasowników. Jednocześnie jednak wszystkie jednostki
i konstrukcje jednostek z morfemami -gest-, pokaz-, wskaz- i -mig- implikują wykonanie ruchu, o czym świadczy nieakceptowalność przekształceń oryginalnych kontekstów (6)–(11), por. np.:
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

*Nie mogąc wykonać żadnego ruchu, wykonał gest przyprawiania rogów.
*Nie mogąc wykonać żadnego ruchu, żywo gestykulował.
*Nie mogąc wykonać żadnego ruchu, pokazał rękami szerokość wagi.
*Nie mogąc wykonać żadnego ruchu, wskazał palcem kierunek.
*Nie mogąc wykonać żadnego ruchu, zamigał fragment hymnu.

Zgodnie z konwencją języka ogólnego o kimś, o kim można powiedzieć, że wykonał czy uczynił gest, pokazał lub wskazał coś komuś, zamigał coś, gestykulował,
można też powiedzieć, że wykonał ruch ręką.
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Ruch, gest a komunikacja
Nie jest jednak tak, że wszelkie wypowiedzi opisujące działania ruchowe, w tym
działania komunikacyjnie istotne, implikują wykonanie gestu. Dotyczy to także
omawianych już konstrukcji w rodzaju wykonać ruch – wykonać gest, por. np.:
(17)

W pewnym momencie wykonał ruch sugerujący, iż chce zeskoczyć z mostu. vs
W pewnym momencie wykonał gest sugerujący, iż chce zeskoczyć z mostu.

Tylko pierwsza z wypowiedzi w parze (17) może odnosić się do zrobienia przez
mężczyznę kroku do przodu. Ruch ten stanowi dla obserwatorów oznakę tego, co
dana osoba zamierza zrobić. Nie ma jednak charakteru interakcyjnego, nie stanowi
komunikatu skierowanego do odbiorcy (Heliasz 2015, Heliasz-Nowosielska 2016c).
Nie można powiedzieć, że mężczyzna zakomunikował coś zebranym lub że dał zebranym gestem do zrozumienia, że chce skoczyć. Mając na myśli wykonanie kroku
w przód, nie można też powiedzieć, że mężczyzna wykonał gest. Z kolei przekształcenie oryginalnego kontekstu na wypowiedź z wyrażeniem gest nie daje się odnieść
do zrobienia przez mężczyznę kroku w przód. Wymaga odniesienia do ruchu ręką
przed siebie. Na tle tych analiz gest jawi się więc jako inherentnie komunikacyjny, eksplicytny i interakcyjny, w przeciwieństwie do ruchu, który stanowiąc jeden
z aspektów wykonywania pewnych działań, może być postrzegany jako ich przejaw.
Z tego też względu identyczne konstrukcje wyrażeń mogą opisywać wykonanie
ruchów albo zaangażowanych w akty komunikacji, albo komunikacyjnie nieistotnych, por.:
Przez chwilę rozmawiał przez komunikator, a potem wykonał ruch ręką, nakazując, by zawracali. vs Karny był słuszny. Stablecki odruchowo wykonał
ruch ręką do piłki.
(19) – Ej! To nie jest śmieszne. Naprawdę poruszyła mnie twoja historia. Można by
z tego książkę napisać! Dziewczyna wymazała sobie wspomnienia, łącznie te
związane z chłopakiem, którego lubiła! Kilka lat po tym znowu się spotkali! On
ją pamięta, a ona jego nie! Główna bohaterka chce odzyskać wspomnienia i powstrzymuje swoje narastające wciąż uczucia do tego czasu! – mówiąc, machała
rękami, a gdy skończyła, sama zaczęła się śmiać. vs Był on również twórcą
nowego stylu w skokach narciarskich. Po odbiciu prostował ciało i, choć wciąż
machał rękami, zaczął uzyskiwać lepsze odległości.

(18)

W tekstach współczesnej polszczyzny realizowane są jednostki i konstrukcje
wyspecjalizowane w opisywaniu działań ruchowych, które to działania stanowią
przedmiot badań w pracach dotyczących gestów. W takim kontekście pisze się
m.in. o pluciu (Jarząbek 1994: 56, 2016: 86, 213, 237, 238; Antas 2013: 9; Szczepaniak
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2012), podrzucaniu nakrycia głowy (Jarząbek 1994: 41, 2016: 19), masowaniu kogoś
(ang. massaging someone, Lynn 2011: 223–225), siłowaniu się na rękę (ang. arm wrestling, ibid.: 59–60) lub pleceniu warkoczy (ang. braiding someone’s hair, ibid.: 169–170).
Tymczasem, choć w języku ogólnym istnieją sfrazeologizowane wyrażenia zdające
sprawę z tych czynności, to ich użycie do opisu danego zdarzenia nie pociąga za sobą
możliwości użycia do opisu tego samego zdarzenia wyrażeń takich jak wykonać gest.
Świadczy o tym nieakceptowalność zdań, w których taką próbę podjęto, por. np.:
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

*O! Wykonała gest: splunęła mu w twarz.
*O! Wykonała gest: podrzuciła czapkę w górę.
*O! Wykonuje gest: masuje mu plecy.
*O! Wykonuje gest: siłuje się z nim na rękę.
*O! Wykonuje gest: plecie jej warkocz.

Te ograniczenia w referowaniu czynności wymienionych w punktach (20)–(24)
jako wykonań gestów wyraźnie kontrastują z brakiem takich ograniczeń w tekstach
specjalistycznych, w których te czynności możemy znaleźć na listach opatrzonych
nagłówkiem zawierającym słowo gest, por. np. Polskie gesty obraźliwe to: Tfu! Pluję
na ciebie!… (Szczepaniak 2012: 475).
Niegestyczny charakter tych działań w języku ogólnym potwierdza też całkowita
akceptowalność kontekstów, w których zaprzecza się, że ktoś wykonał gest, przy jednoczesnym stwierdzeniu, co ktoś rzeczywiście zrobił, por.:
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Ona nie wykonała żadnego gestu, tylko splunęła mu w twarz.
Ona nie wykonała żadnego gestu, tylko podrzuciła czapkę w górę.
Ona nie wykonała żadnego gestu, tylko masowała mu plecy.
Ona nie wykonała żadnego gestu, tylko siłowała się z nim na rękę.
Ona nie wykonała żadnego gestu, tylko plotła warkocz.

Gestem nie określa się więc w języku ogólnym dowolnych działań związanych
z wykonaniem ruchu. Dotyczy to także zwyczajowych działań: i tych służących okazaniu czegoś komuś, jak plucie komuś w twarz, i tych czysto ekspresywnych, jak podrzucanie czapki w górę z radości.
Na tle tych analiz zwracają uwagę klasyfikacje gestów i stosowane w ramach
nich terminy określające poszczególne klasy. Pewne przyjęte w nich rozstrzygnięcia są zgodne z rozstrzygnięciami ogólnojęzykowymi, inne z nimi konkurują. I tak
np. McNeill (1992: 76–77) wyróżnia gesty określane mianem Butterworths 5. Są to
w jego ujęciu ruchy wykonywane podczas przypominania sobie czegoś – rzeczy5

Nazwa pochodzi od nazwiska psycholingwisty Briana Butterwortha, który zwrócił uwagę na to,
że pewne gesty pojawiają się wtedy, gdy mówiącemu zdarzy się jakieś potknięcie komunikacyjne.
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wiście swoiste, choć można mieć wątpliwość, czy bardziej niż ruchy wykonywane
np. przy tłumaczeniu czegoś, dla których nie przewidziano osobnej klasy. W języku
ogólnym o kimś, kto by wykonał ruch typu Butterworths, powiedziałoby się jednak,
że macha ręką, próbując sobie coś przypomnieć, a nie, że wykonał jakiś gest. Potwierdzają to wyniki kwerendy Google, por. np.:
(30)
(31)
(32)

– Pomachał chwilę ręką, próbując sobie przypomnieć odpowiednie słowo. –
…N-No wiesz, te wyższe sfery… Arystokracja, o!
– Jest teraz z tym… – machnął ręką, próbując sobie przypomnieć imię. –
…gościem z elektrowni, nieważne – mruknął.
…zaczął dziwnie machać ręką, próbując sobie przypomnieć. – …z jakiegoś zadupia w Europie.
– Z Polski – poprawiła go, nie tracąc uśmiechu.
– Właśnie!

W wielu klasyfikacjach gestów (Efron 1941; Ekman, Friesen 1969, 1972; Kendon
1980, 1988; McNeill 1992, 2011) wyodrębnia się jako osobną klasę gesty wykonywane
w rytm wypowiadanych w czasie konwersacji słów. Określane są one mianem batut
(Efron 1941; Ekman, Friesen 1969, 1972), beatów (McNeill 1992, 2011) lub gestykulacji
(Kendon 1980; McNeill 1992, 2011). W języku ogólnym o kimś, kto mówiąc, rusza
rękami w rytm swoich słów, powie się właśnie, że gestykuluje, por. ang. to gesticulate,
ale nie, że wykonuje czy pokazuje gesty, por. ang. to gesture, to make/show a gesture.
Świadczy to o tym, że rozróżnienie gestów i gestykulacji, które w literaturze przedmiotu przypisuje się Adamowi Kendonowi (np. McNeill 1992: 37), istniało już wcześniej w języku ogólnym6 i nim prawdopodobnie zostało nieświadomie zainspirowane.
Gest jako ruch ręką
W polszczyźnie ogólnej mianem gestu nie określa się działań ruchowych wykonywanych dowolnymi członkami ciała. Świadczy o tym akceptowalność połączeń precyzujących takich jak gest ręką / dłonią / palcem wskazującym, a nieakceptowalność
połączeń takich jak *gest nogą / stopą7, por. np.:

6

7

McNeill (ibid.: 77) uznał ich osobliwość, ale niekoniecznie w kontekście samych tylko pomyłek
w wypowiedzi.
ESJP podaje jako datę pierwszego wystąpienia w polszczyźnie rzeczownika gest rok 1551, czasownika gestykulować – rok 1764, a rzeczownika gestykulacja – rok 1781. EOLD odnotowuje, że
w angielszczyźnie czasownik to gesture pojawił się w epoce średnioangielskiej, a więc między XI
a XV w., a to gesticulate – na początku XVII w.
W kwerendzie Google, ale już nie w NKJP, można natknąć się na sporadyczne użycia rzeczownika gest w konstrukcjach z rzeczownikiem głowa, por. np. Wykonał gest głową, wskazując właś-
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Tam padł, ale nie został sfaulowany przez rywala, choć ten wykonał ruch /
*gest nogą.
Dzień po operacji wykonał ruch / *gest stopą, o którym wcześniej nie było nawet mowy.

W języku ogólnym gestami nie są także nazywane ruchy, które imitują czynności
wykonywane za pomocą nóg, por. np.:
(35)

Wykonał taki ruch / *gest, jakby go chciał kopnąć. vs Jaime Brena macha na
pożegnanie, wykonuje ruch / gest, jakby ściągał kapelusz, którego oczywiście
nie ma…

W związku z tym wypowiedzi z wykonać gest nie mogą odnosić się do tego samego tematu co wypowiedzi z czasownikami opisującymi ruchy nogami, por. np.:
(36)
(37)
(38)
(39)

*Widziałeś, jaki wykonał gest? Podłożył mu nogę!
*Widziałeś, jaki wykonał gest? Kopnął go w nogę pod stołem!
*Widziałeś, jaki wykonał gest? Kopnął go kolanem w pośladki!
*Widziałeś, jaki wykonał gest? Tupnął nogą!

Ze względu na to, że wykonanie gestu implikuje wykonanie ruchu, frazy wykonać gest nie odniesie się tym bardziej do statycznego położenia nóg, por.:
(40) *Popatrz, jaki wykonuje gest – trzyma nogi na jego kolanach!
To ograniczenie rozumienia gestu do komunikacyjnie istotnych ruchów rąk jest
charakterystyczne dla języka ogólnego. Jak już była o tym mowa, bywa też przyjmociwy kierunek. Wygląda to na wyszukany analityzm zastępujący prostą konstrukcję: wskazał
głową właściwy kierunek. O kimś, kto wykonuje komunikacyjnie istotne ruchy głowy, mówi się
w ogólnej polszczyźnie, że: wskazał lub pokazał coś głową, skinął głową, potakiwał, pokiwał głową,
przecząco pokręcił głową. Terminy gest potakiwania i gest (za)przeczenia są używane jeszcze rzadziej i tylko w tekstach pisanych, głównie specjalistycznych. W NKJP wyrażenie gest przeczenia
wystąpiło 4 razy w 2 książkach z zakresu literatury pięknej, a wyrażenia gest potakiwania i gest
zaprzeczenia nie występują wcale. Kwerenda Google pozwoliła na odnalezienie kilkudziesięciu
użyć każdego z tych wyrażeń w tekstach specjalistycznych, publicystycznych i literackich. Dla
porównania użyć ogólnojęzykowych wyrażeń w rodzaju skinąć głową są tysiące zarówno w NKJP,
jak i w wynikach wyszukiwania Google. Odniesienia rzeczownika gest do ruchów głowy są też
obecne w uogólniających narracjach na ten temat, ponieważ brakuje rzeczownika nazywającego
w języku ogólnym ogół symbolicznych ruchów ciała (mowa ciała to raczej nazwa zjawiska niż
klasy działań). Na analogiczne lub podobne kłopotliwe aspekty użycia słowa gesture w języku
angielskim zwracają uwagę przy definiowaniu przedmiotu swoich badań McNeill (1992: 5-6, 37)
i Streeck (2009: 4).
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wane przez niektórych badaczy gestów (Poggi 2007). W wielu pracach terminem gest
obejmuje się jednak szerszy zakres zjawisk. Na przykład przytoczone tu działania
wykonywane za pomocą nóg znajdziemy jako hasła w słownikach Lynn (2011), por.
podłożyć komuś nogę (ang. tripping someone, ibid.: 395–396), kopnąć, trącić kogoś
w nogę (pod stołem) (ang. nudging someone with the foot, ibid.: 407–409), trzymać
wyciągnięte nogi na czyichś kolanach (ang. resting the feet on someone’s lop, ibid.:
403–405; Jarząbek 2016), por. kopać kolanem w pośladki (Jarząbek 2016: 234), tupać
nogą/nogami (ibid.: 159).
Na koniec tej części rozważań warto zaznaczyć, że nieobecność ruchów nóg
wśród referentów konstrukcji z rzeczownikiem gest nie oznacza, że wykonywane
tymi kończynami ruchy nie bywają na swój sposób angażowane w akty komunikacji, por. np.:
(41)
(42)

Kolega pokazał mi, jak Lewandowski kopnął piłkę przy ostatnim rzucie
karnym.
Powiedział: „kanapa jest taka…” i narysował mi na piasku nogą jej kształt.

Nie zmienia to jednak faktu, że wykonanie ruchu imitującego kopnięcie piłki
czy nawet rzeczywiste jej kopnięcie w określony sposób w celach demonstracyjnych,
jak również rysowanie czegoś na piasku czy w powietrzu nie bywa w polszczyźnie
ogólnej określane mianem wykonania gestu8.
Podsumowanie
Termin gest w językach specjalistycznych wypiera terminy takie jak komunikacja
niewerbalna czy mowa ciała. Staje się nazwą wszystkich ekspresywnych ruchów ciała (np. Kendon 2004; Lynn 2011, 2014). Tymczasem w języku ogólnym jest nadal rozumiany wąsko – nazywa symboliczne ruchy rąk. To ujęcie bliskie jest np. definicji
gestu komunikatywnego, proponowanej przez Poggi (2007). Oprócz wykonywania
gestów w języku ogólnym zauważane i wyróżniane osobnymi nazwami są także inne
działania ruchowe służące komunikowaniu się ludzi, takie jak gestykulowanie, pokazywanie czegoś czy wskazywanie czegoś. Katalog słownych kwalifikacji tych działań
8

Nie jest też, według mnie, zasadne nazywanie takich ruchów gestami ikonicznymi w ujęciu
McNeilla (1992: 1, 12–14). Chociaż bowiem spełniają one warunek ikoniczności (por. ibid.), nie
spełniają warunku bycia ruchami rąk towarzyszącymi mowie (ibid.: 1). Z tego ostatniego powodu
nie mieszczą się one w definicji gestykulacji zaproponowanej przez Kendona (1988: 131) we wczesnej fazie jego prac badawczych i przyjętej w powiązaniu z nazwą gest w pracy McNeilla (1992:
37). Ruchy analizowanego rodzaju spełniają natomiast warunki nowszego projektu definicji gestu
w ujęciu Kendona (2004: 7–16). Za ciekawą dyskusję na temat możliwości interpretacji ruchów
nogą jako gestów dziękuję Pani Doktor Izabeli Kraśnickiej-Wilk.
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jest, według mnie, wart studiowania, m.in. jako lingwistyczna podstawa typologii
gestów, a także jako cenne źródło informacji na temat przednaukowych intuicji dotyczących funkcjonowania ruchu w komunikacji, którymi z konieczności, choć nie
zawsze świadomie, kierują się badacze, por. casus opozycji gest – gestykulacja.
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Movement, gesture, and gesticulation in specialist and non-specialist texts
Summary
The paper presents a comparative study between expressions of the general language and specialist
terms with a similar scope. All the analysed expressions of the general language, i.e. mostly units and
constructions with the morphemes -ruch-, -gest-, pokaz-, and -mig-, describe in contemporary Polish
motional actions of humans. As shown by contradiction tests, some of them are in addition limited
to only relaying communicatively significant hand movements, revealing the existing linguistic opposition between movement and gesture, cf. -ruch- vs -gest-. An analogous contrast can also be found
in the specialist language, cf. e.g. McNeill (1992) or Poggi (2007), where however gesture is used as an
umbrella term for all expressive movements, cf. e.g. Kendon (2004), Lynn (2011, 2014). Furthermore,
Kendon’s 1980 distinction between gesture and gesticulation understood as expressive hand movements accompanying speech, is considered to be a novel finding. It is however not taken into account
that this opposition has been known to the general language for at least several hundred years and
may well have been the (unwitting) inspiration for Kendon. This fact emphasizes the usefulness of
research into communicative phenomena in the context of analyses of the general (meta)language.
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Wysoka częstość występowania przyimków w języku administracji państwowej jest
intuicyjnie zauważalna i według niektórych badaczy stanowi cechę języka oficjalnego (Wilkoń 2000: 60). Przedmiotem niniejszego artykułu jest korpusowe zbadanie dystrybucji polskich przyimków prostych, złożonych i wtórnych występujących
w sprawozdaniach sporządzonych przez instytucje krajowe i unijne oraz analiza
funkcji, jakie pełnią w nich przyimki złożone i wtórne. Na tej podstawie możliwe
będzie ustalenie, czy częste występowanie przyimków można uznać za cechę gatunkową sprawozdań administracyjnych, oraz określenie, jaką funkcję pełnią w tych
sprawozdaniach przyimki złożone i wtórne.
1. Przyimki w literaturze
W językoznawstwie polskim istnieje obszerna literatura na temat przyimków, która została szeroko omówiona w pracach Beaty Milewskiej (2003), Marii Lesz-Duk
1

Wyniki badań przedstawione w artykule zostały uzyskane w ramach finansowanego przez NCN
projektu badawczego SONATA BIS nr 2014/14/E/HS2/00782 Eurolekt – unijna odmiana języka
polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową.
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(2011) i Aleksandry Janowskiej (2015). Opracowania w zakresie przyimków są często
wyłącznie jakościowe, niewiele jest prac empirycznych, bazujących na metodologii
korpusowej. Przykładem wykorzystania metod ilościowych w badaniu przyimków
są prace Beaty Milewskiej (2003) oraz Łucji Biel (2015, 2016a). Jeśli chodzi o język
oficjalny2 używany w administracji państwowej i unijnej, temat przyimków jest prawie nieobecny3.
W literaturze przyimki często definiowane są za Maciejem Grochowskim
(1997: 16) jako „leksemy nieodmienne, nie funkcjonujące samodzielnie jako wypowiedzenia, mające funkcję łączącą, mające rząd przypadkowy”. Przyimek może być
wyrażony zarówno pojedynczym wyrazem, jak i większą liczbą wyrazów. Pod tym
względem przyimki możemy podzielić na: 1) proste – morfologicznie niepodzielne
wyrazy, np. w, z, na; 2) złożone – wyrazy wielomorfemowe, złożenia przyimków
prostych, np. zza, ponad, poprzez; 3) przyimki wtórne – wyrażenia o funkcji przyimkowej, analityczne, powstałe poprzez połączenie przyimków prostych z innymi
wyrazami, np. w celu, na podstawie, oraz syntetyczne, zleksykalizowane w funkcji
przyimkowej inne części mowy, np. celem, drogą (Milewska 2003: 9, 35). Jeśli chodzi
o aspekt formalny, przyimek rządzi przypadkiem następującego po nim rzeczownika, zaimka lub liczebnika. Właściwość ta pomaga odróżnić wyrażenia przyimkowe
od przyimków wtórnych. Przyimki wtórne stanowią klasę otwartą i w zależności od
przyjętej metodologii badacze uznają różną liczebność tej grupy – klasyfikacja danego wyrażenia jako przyimka wtórnego zawsze jest arbitralna (ibid.: 36–37). Metodę
zastosowaną w niniejszym badaniu opisano w części 2.
2. Materiał i metoda
Niniejsze badanie ma charakter ilościowy, zastosowano w nim metodę korpusową.
Korpus wykorzystany do analizy został opisany poniżej.
2.1. Opis korpusu
W korpusie znalazły się sprawozdania mające status oficjalnych dokumentów administracji publicznej, do tej pory mało zbadane. W badaniu wykorzystano raporty
instytucji krajowych i unijnych. Obowiązek uwzględniania unijnych aktów praw2
3

Terminu język oficjalny używam za: Wilkoń 2000: 55.
Jedynie w Sprawozdaniu ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010–2011 opracowanym
przez Radę Języka Polskiego (2013) użycie przyimków zostało omówione wśród błędów popełnianych przez osoby redagujące teksty pojawiające się na stronach internetowych organów
administracji państwowej. Inne prace w tym zakresie obejmują język prawny (Łapa 2006, 2013;
Biel 2015, 2016a).
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nych w przepisach polskich (dyrektywy), a także bezpośrednie obowiązywanie niektórych z nich (rozporządzenia) powoduje, że język tekstów unijnych ma wpływ na
język tekstów krajowych. Analizując sprawozdania z obu źródeł, można otrzymać
bardziej złożony obraz oficjalnego języka polskiego.
W badaniu wykorzystano dwa korpusy powstałe w ramach projektu Eurolekt
(Biel 2016b): 1) korpus sprawozdań krajowych, sporządzonych przez polskie ministerstwa (Sprawozdania PL); 2) korpus sprawozdań unijnych, sporządzonych przez
dyrekcje generalne Komisji Europejskiej (Sprawozdania UE). Podstawowe informacje na temat analizowanych tekstów zawarte są w tabeli 1.
Tabela 1. Korpusy wykorzystane w badaniu
Korpus

Liczba tekstów

Liczba słów (mln)

Okres

Sprawozdania PL

110

2,56

2011–2015

Sprawozdania UE

498

2,33

2011–2015

NKJP

b.d.

240,20

1945–2011

W celu zapewnienia porównywalności korpusów korpus sprawozdań krajowych
został ograniczony do tekstów opublikowanych przez ministerstwa odpowiadające
zakresem kompetencji dyrekcjom generalnym Komisji, a więc nie zostały do niego
włączone raporty ministerstw: Obrony Narodowej oraz Skarbu Państwa. Wyniki
uzyskane z obu korpusów zestawione są, o ile to możliwe4, z wynikami ze zrównoważonej wersji NKJP, który można uznać za reprezentatywną próbę współczesnej
polszczyzny (Górski, Łaziński 2012). Ma to na celu uniknięcie skupienia się na różnicach między korpusami sprawozdań z pominięciem podobieństw między nimi
(zob. Baker 2010: 153). Dane w artykule przedstawiane są w formie znormalizowanej
do miliona słów.
2.2. Identyfikacja przyimków
Arbitralność przy wyborze przyimków wtórnych jest nieunikniona (Milewska 2003:
37), jednak dla jak największego jej ograniczenia zastosowano testy semantycznej
substytucji oraz metody przekształceń formalnych (więcej zob. ibid.: 56–57). Testy
semantycznej substytucji polegają na podstawieniu za dany przyimek wtórny przyimka prostego (ibid.: 56). Przekształcenia formalne, jakim nie powinny poddać się
wyrażenia zleksykalizowane w funkcji przyimka, to: 1) rozbicie wyrażenia przez
4

Porównanie takie nie jest możliwe w przypadku przyimków wtórnych, których forma pokrywa
się z innymi częściami mowy, z racji dużej liczby danych i braku możliwości ich automatycznej
segregacji.
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element określający, np. *w [szerokich] ramach; 2) zamiana ciągu z przyimkiem wtórnym na frazę z determinatorem zdaniowym, np. w ramach sprawowanego nadzoru >
> *w ramach, gdy sprawowano nadzór; 3) zmiana szyku zaimka względnego który,
np. działania, w ramach których > *działania, w których ramach (por. ibid.: 56–57).
Wyniki testów nie zawsze są spójne, a stopień leksykalizacji przyimków wtórnych
zależy również od kontekstu.
Na podstawie analizy list słów z korpusu sprawozdań krajowych i korpusu unijnego wybrano przyimki, które następnie zestawiono z listą przyimków wtórnych
współczesnej polszczyzny przedstawionych przez Milewską (ibid.: 165–171). Badaniu poddano słowa występujące na listach nie rzadziej niż 20 razy na milion słów.
W opracowanym zestawieniu przyimków wtórnych znalazły się wyrażenia pojawiające się co najmniej 10 razy na milion słów w obu korpusach łącznie, np. częstość
znormalizowana ostatniego przyimka w wykazie, do chwili, wynosi 6 dla korpusu
krajowego i 4 dla korpusu unijnego. W wypadku przyimków wtórnych, których forma pokrywa się z innymi częściami mowy, np. rzeczownikami (zdaniem, drogą),
liczba wystąpień na liście oznacza liczbę wystąpień w korpusie w funkcji przyimka.
W celu uzyskania tej liczby przeanalizowano konkordancje zawierające dane przyimki i na podstawie kontekstu odrzucono wystąpienia nieprzyimkowe. Taka operacja nie jest jednak możliwa w przypadku NKJP, gdzie liczba konkordancji jest zbyt
wielka do „manualnej” analizy kontekstu. W związku z tym dla NKJP podano wartości wszystkich wystąpień danego wyrazu lub ciągu. Pełne zestawienie 211 przyimków wtórnych i złożonych można znaleźć na stronie internetowej projektu Eurolekt 5.
2.3. Przyimek a operator adnumeratywny
W procesie identyfikacji przyimków ważne jest odróżnienie ich od operatorów adnumeratywnych. Wyrazy około, blisko, ponad oraz z (ze) tradycyjnie definiowane są
jako przyimki, jednak poczynając od M. Grochowskiego (1997), badacze zaliczają je
również do grona operatorów adnumeratywnych. Są to
leksemy nieodmienne, nie funkcjonujące samodzielnie jako wypowiedzenia, nie
mające funkcji łączącej, mające ustabilizowaną pozycję linearną w wypowiedzeniu,
niezdolne do wchodzenia w relację syntaktyczną z czasownikiem, zdolne do wchodzenia w relację syntaktyczną z liczebnikiem (ibid.: 27).

Główną różnicą między operatorami adnumeratywnymi a przyimkami jest to,
że te pierwsze nie mają rządu przypadkowego i nie występują w funkcji łączącej
(ibid.: 28). W ten sposób można odróżnić homonimiczne przyimki od operatorów.
5

http://eurolekt.ils.uw.edu.pl/publications-and-materials/ (dostęp: VI 2017).
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Po przeanalizowaniu wystąpień wyrazu z (ze) w korpusach sprawozdań ustalono, że występuje on wyłącznie jako przyimek, tak więc został on włączony do
listy bez zastrzeżeń. Wyraz blisko pojawia się w korpusie jedynie w kontekście liczb
i miar, co pozwala na zaklasyfikowanie go jako operatora adnumeratywnego, nie
zaś przyimka przestrzennego lub temporalnego (por. Doboszyńska-Markiewicz
2013: 190–196; Milewska 2003: 105, 112–114). Nie został zatem ujęty wśród analizowanych form mimo częstego występowania w korpusie. O podobnej sytuacji można
mówić w wypadku ponad, które – choć zazwyczaj jest kwalifikowane jako przyimek
lub partykuła (Doboszyńska-Markiewicz 2011: 125) – w korpusach sprawozdań występuje wyłącznie przyliczebnikowo.
Najwięcej problemów klasyfikacyjnych nastręcza wyraz około. Zarówno jako
przyimek, jak i jako operator wprowadza jednakowe znaczenie wartości przybliżonej i jest wykładnikiem aproksymacji (Doboszyńska-Markiewicz 2012: 49). Operator
adnumeratywny około od przyimka różni się jednak brakiem rządu przypadkowego,
można więc opuścić go bez szkody dla poprawności zdania (ibid.: 49–50). Większość
wystąpień około w korpusach sprawozdań łączy się z liczebnikiem wyrażonym cyfrą,
w pozostałych miejscach wyraz ten pojawia się zamiennie obok liczebnika w mianowniku lub dopełniaczu, przy czym w mianowniku częściej pojawia się w korpusie
krajowym. Większa liczba przyimków około wyodrębnionych na podstawie rządu
dopełniaczowego w sprawozdaniach unijnych może być związana z tym, że teksty te
są redagowane przez lingwistów. Choć tłumacze Komisji Europejskiej nie muszą być
z wykształcenia językoznawcami, wymagana jest od nich biegła znajomość języka
polskiego, co przejawia się m.in. tym, że z reguły popełniają mniej błędów językowych niż polscy urzędnicy. Za przykład może tu posłużyć wyrażenie odnośnie do,
które w korpusie sprawozdań unijnych występuje 132 razy, a krajowych zaledwie 43,
jednak przypadków samego odnośnie (bez do) znajduje się tam już 85 (w korpusie
unijnym wystąpień błędnie użytego wyrażenia jest 10). Można zatem przypuszczać,
że użycie mianownika nie jest spowodowane chęcią użycia operatora adnumeratywnego. Na tej podstawie wszystkie wystąpienia około zaklasyfikowano jako przyimki.
2.4. Istotność nadreprezentacji
Jednostka jest określona jako nadreprezentowana, gdy występuje w jednym korpusie
częściej niż w drugim. W celu zbadania istotności różnic pomiędzy korpusami wykorzystano metody statystyczne. Za Andrew Wilsonem (2013) posłużono się coraz
częściej wykorzystywanym w lingwistyce korpusowej przybliżonym czynnikiem
Bayesa (BIC), który uwzględnia wielkości korpusów i dzięki temu ułatwia interpretację danych. W niniejszym badaniu wynik ujemny świadczy o podobieństwie,
a dodatni – o różnicy między korpusami, przy czym im wyższy czynnik BIC, tym
bardziej istotna jest ta różnica.

278

Katarzyna Wasilewska

2.5. Oprogramowanie
Do przeprowadzenia badania na korpusach sprawozdań wykorzystano program
WordSmith Tools wersja 7 (Scott 2017). Przeszukiwania NKJP prowadzono przy
użyciu wyszukiwarki PELCRA (Pęzik 2012).
3. Przyimki proste w sprawozdaniach na tle współczesnej polszczyzny
W tabeli 2 przedstawiono liczbę wystąpień przyimków prostych w korpusach sprawozdań krajowych i unijnych oraz w NKJP w kolejności alfabetycznej. Dla każdego
korpusu podano liczbę wystąpień wszystkich wyrazów (WW) w danej formie, gdzie
dany wyraz może funkcjonować zarówno jako przyimek prosty, jak i część dłuższej
frazy (np. przyimka wtórnego), oraz liczbę wystąpień wyłącznie w funkcji przyimka
prostego (PP).
Tabela 2. Dystrybucja przyimków prostych w sprawozdaniach krajowych (PL) i unijnych
(UE) na tle reprezentatywnej próby współczesnej polszczyzny (NKJP), wartości znormalizowane do miliona słów

bez

Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

WW

WW

516

PP
480

381

PP

NKJP
WW

344

815

PP
783

dla

3629

3627

3845

3828

2213

2213

do

11 444

9666

14 115

11 226

7483

6834

ku

18

18

8

8

120

120

między

473

402

1365

1243

439

350

mimo

115

86

223

82

288

205

16 205

11 037

18 410

12 052

9651

8327

574

574

398

398

733

733

o

7847

7271

5271

4954

4985

4919

od

2440

2068

2598

1926

2969

2655

po

1316

1299

1262

1214

3125

3103

na
nad

pod

653

318

996

399

1095

889

przed (przede)

789

446

756

536

1342

1057

przez

3930

3899

4389

4355

2505

2497

przy

896

791

988

876

1213

1113
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temu

6

u

Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

WW

WW

PP

PP

NKJP
WW

PP

6

6

11

11

184

184

220

220

120

120

603

603

w (we)

47 593

33 975

51 179

31 204

13 544

10 014

z (ze)

18 099

13 442

18 196

13 315

10 950

9451

1462

1215

2103

1644

2799

2655

118 225

90 840

126 614

89 735

67 056

58 705

za
Razem
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Przyimki są najczęściej występującymi wyrazami w obu korpusach sprawozdań;
pięć z nich (w, na, z, do, o) znajduje się w pierwszej dziesiątce słów o najwyższej frekwencji. Łącznie najwięcej przyimków prostych znajduje się w korpusie unijnym,
niewiele mniej w korpusie krajowym, jednak to w korpusie NKJP zaobserwowano
największą liczbę wystąpień dwunastu z dwudziestu przyimków z powyższej listy, co
oznacza, że wyrazy w ostatnim korpusie występują bardziej równomiernie. Dystrybucja przyimków prostych w tych trzech korpusach jest nierówna: przy ich łącznym
porównaniu BIC wynosi od kilkuset do nawet kilkuset tysięcy. Istnieją jednak przesłanki, aby twierdzić, że tendencje w obu korpusach sprawozdań są zbieżne i odrębne od tendencji współczesnej polszczyzny. Szczególnie widoczne jest to w przypadku
przyimków do, na, po, w (we), z (ze), gdzie liczba wystąpień w korpusach sprawozdań
stoi w wyraźnej opozycji do wyników z NKJP. Ogólnie między korpusami sprawozdań nieistotne statystycznie są różnice w dystrybucji ośmiu z dwudziestu przyimków prostych (dla, ku, od, po, przed, przy, temu, z (ze)), przy czym w porównaniu
korpusu krajowego i NKJP istnieje jeden taki przypadek (między), a dla korpusu
unijnego i NKJP wszystkie różnice są statystycznie istotne.
Jeśli chodzi o poszczególne przyimki, na specjalną uwagę zasługuje przyimek
w (we), który w korpusach sprawozdań pojawia się około 50 tys. razy, a w reprezentatywnej próbie współczesnej polszczyzny 13,5 tys. razy. Po części jest to spowodowane częstym występowaniem przyimków wtórnych w sprawozdaniach, jako że
w jest częścią 84 różnych tego typu wyrażeń poddanych badaniu. W korpusie unijnym można wyróżnić jeden przyimek zachowujący się nienaturalnie w stosunku do
tekstów krajowych i NKJP – między, który występuje tam około 3 razy częściej niż
w pozostałych korpusach i nie znajduje to uzasadnienia w rzadszym występowaniu
pomiędzy. Jest to konsekwencją tematyki sprawozdań unijnych, które w dużej mierze opisują relacje i współpracę między państwami, organizacjami czy organami.

6

Wyszukiwanie w korpusach zostało zawężone do następujących form: rok temu / lat* temu / czas
temu / godz* temu / mies* temu / tyg* temu / tydz* temu / minut* temu / sekund* temu.
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Podsumowując, frekwencja przyimków prostych w sprawozdaniach instytucji
krajowych i unijnych jest podobna, co może wskazywać na to, że ich częste występowanie jest cechą gatunkową sprawozdań administracyjnych.
4. Przyimki wtórne i złożone w sprawozdaniach na tle współczesnej polszczyzny
W tabeli 3 przestawiono najczęściej występujące przyimki wtórne i złożone obecne
w badanych korpusach na tle NKJP. Różnice między sprawozdaniami krajowymi
i unijnymi, jeśli chodzi o dystrybucję 15 najczęstszych przyimków, nie są znaczące –
ponad dwie trzecie z nich występuje w obu zestawieniach (co zaznaczono pogrubioną czcionką) z podobną częstością. Jedna trzecia przyimków z listy pokrywa się
także z przyimkami z korpusu NKJP (zaznaczono jak wyżej), jednak liczba ich wystąpień we współczesnej polszczyźnie jest znacznie niższa. Przyimek wśród powtarza się na liście z korpusu krajowego i NKJP, dwukrotnie częściej występuje jednak
w tym pierwszym (zaznaczone podkreśleniem).
Tabela 3. Najczęstsze przyimki wtórne i złożone w sprawozdaniach krajowych (PL)
i unijnych (UE) na tle reprezentatywnej próby współczesnej polszczyzny (NKJP), wartości znormalizowane do miliona słów
Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

NKJP

w ramach

2287

w ramach

2699

podczas

454

w zakresie

1541

w zakresie

2478

około (ok.)

437

w latach

1182

w sprawie (ws.)

2349

dnia*

359

około (ok.)

1064

w celu

1943

dzięki*

331

z dnia

1021

w odniesieniu do

1673

poza

322

w przypadku

1426

według (wg)

309

według (wg)

953

na podstawie

820

zgodnie z

1387

wśród

307

w sprawie (ws.)

738

na temat (nt.)

1138

przeciw(ko)

296

do spraw (ds.)

722

na rzecz

1123

wobec

273

zgodnie z

691

do spraw (ds.)

1027

zdaniem*

235

wśród

662

poprzez

813

w sprawie (ws.)

214

w przypadku

656

na podstawie

747

w przypadku

213

poprzez

637

na poziomie

723

zgodnie z

204

w celu

601

w związku z (ze)

721

w czasie

202

na rzecz

543

około (ok.)

634

obok

182
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Tabela 3 obrazuje sytuację w całych korpusach. W żadnym z korpusów sprawozdań nie widać odchyleń w liczbie nadreprezentacji konkretnych przyimków wtórnych i złożonych, tj. mniej więcej tyle samo nadreprezentacji w stosunku do drugiego korpusu znajdziemy w korpusie krajowym, co unijnym (stosunek ten wynosi
odpowiednio 103 do 108). Frekwencja wystąpień przyimków wtórnych jest zazwyczaj
niższa w korpusie NKJP niż w korpusach sprawozdań. Stosunek liczby nadreprezentacji w korpusach sprawozdań do NKJP wynosi średnio około 140, a odwrotnie około 70, przy czym należy pamiętać, że wyrazy występujące w funkcji przyimka lub
innej części mowy w NKJP są uwzględnione bez ograniczeń (zob. pkt 2.2). W tabeli
3 przypadki te zostały oznaczone gwiazdką.
Różnice w zestawieniu trzech korpusów odznaczają się zawsze wysoką istotnością
statystyczną. Kiedy jednak spojrzymy na pary korpusów, potwierdza się teza o podobieństwie między korpusami sprawozdań. W wypadku aż 79 przyimków różnice
między tymi korpusami są nieistotne, a w dodatkowych 3 mało istotne statystycznie.
Jeśli chodzi o zestawienie korpusów sprawozdań z NKJP nieistotne lub mało istotne
statystycznie jest 5 i 7 różnic w dystrybucji przyimków odpowiednio w stosunku do
korpusu krajowego i unijnego.
Powyższe stwierdzenie potwierdza po raz kolejny tezę o odrębności profilu frazeologicznego sprawozdań od współczesnej polszczyzny. Różnice między sprawozdaniami krajowymi a unijnymi są zauważalne, jednak nie tak znaczne jak w zestawieniu z NKJP.
5. Funkcje semantyczne przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach
Wysoka częstość przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach wskazuje na
to, że pełnią one w nich znaczące funkcje. W języku polskim przyimki wypełniają
dwa podstawowe zadania: wskazują związki składniowe między wyrazami samodzielnymi znaczeniowo (funkcja formalna) oraz określają typy relacji między nimi
(funkcja semantyczna) (Jadacka 2005: 206, 213). Mimo że pełnienie funkcji semantycznych uznano za jedną z najważniejszych cech przyimka, ich nazewnictwo i klasyfikacja nie zostały jeszcze ugruntowane w praktyce językoznawczej (Milewska
2003: 95; Jadacka 2005: 213; Lesz-Duk 2011; Biel 2015, 2016a). W drodze analizy materiału badawczego oraz na podstawie kategoryzacji B. Milewskiej (2003) i Ł. Biel
(2016a) wyróżniono następujące kategorie relacji semantycznych wyrażonych przez
przyimki złożone i wtórne: 1) dotyczenia, 2) temporalne, 3) przyczynowo-skutkowe,
4) miary, 5) intra- i intertekstualne, 6) sposobu i instrumentalne, 7) inkluzywno-ekskluzywne, 8) przestrzenne, 9) partycypacji, 10) dystrybutywne, 11) komparatywne, 12) partytywne, 13) dopowiedzenia, 14) modalne, 15) kontraryjne, 16) aktywne,
17) komutatywne.
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W tabeli 4 przedstawiono liczbę wyrażeń słownikowych, tzw. typów, czyli poszczególnych wyrażeń występujących w danej kategorii, oraz łączną liczbę wystąpień wszystkich tych wyrażeń w ramach danej kategorii dla korpusu sprawozdań
krajowych i unijnych.
Tabela 4. Kategorie relacji semantycznych w korpusach sprawozdań – liczba wyrażeń słownikowych i wystąpień, wartości wyrażeń tekstowych znormalizowane do
miliona słów
Liczba wyrażeń słownikowych
(typów)

Liczba wyrażeń
tekstowych (tokenów)
w Sprawozdaniach PL

Liczba wyrażeń
tekstowych (tokenów)
w Sprawozdaniach UE

temporalne

50

dotyczenia

8075

dotyczenia

14061

przyczynowo-skutkowe

36

temporalne

6574

przyczynowo-skutkowe

8472

dotyczenia

22

przyczynowo-skutkowe

4558

temporalne

5489

miary

18

miary

2963

intra-/
intertekstualne

3174

przestrzenne

18

intra-/
intertekstualne

2160

miary

2330

intra-/
intertekstualne

17

przestrzenne

1468

sposobu
i instrumentalne

1610

sposobu
i instrumentalne

14

sposobu
i instrumentalne

1243

przestrzenne

1177

inkluzywno-ekskluzywne

9

dystrybutywne

1202

partycypacji

854

komparatywne

7

partycypacji

1064

inkluzywno-ekskluzywne

686

partycypacji

6

komparatywne

904

dystrybutywne

612

dopowiedzenia

5

partytywne

808

komparatywne

579

dystrybutywne

5

inkluzywno-ekskluzywne

696

partytywne

370

komutatywne

4

dopowiedzenia

505

dopowiedzenia

345

modalne

4

modalne

137

aktywne

159

partytywne

2

kontraryjne

132

kontraryjne

147
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w Sprawozdaniach PL
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Liczba wyrażeń
tekstowych (tokenów)
w Sprawozdaniach UE

kontraryjne

1

aktywne

70

modalne

143

aktywne

1

komutatywne

44

komutatywne

110

Najwięcej różnych realizacji przyimków złożonych i wtórnych można znaleźć
wśród przyimków temporalnych, jednak nie są one klasą najliczniej występującą.
Najwyższą częstością odznaczają się przyimki wyrażające relację dotyczenia, którą
można uznać za kluczową dla sprawozdań. Nie mniej ważne są w tych tekstach relacje przyczynowo-skutkowe, temporalne, miary oraz intra- i intertekstualne, które
znajdują się na następnych czterech miejscach listy w obu korpusach, przy czym
relacje przyczynowe pojawiają się prawie dwa razy częściej w korpusie unijnym.
Kategorie relacji, które są najistotniejsze z punktu widzenia liczebności zawartych w nich przyimków złożonych i wtórnych, zostały opisane w dalszych podpunktach. W tabelach 5–9 uwzględniono przyimki występujące co najmniej 100 razy na
milion słów w jednym z korpusów sprawozdań.
5.1. Relacja dotyczenia
Relacja dotyczenia, względu lub odniesienia (ibid.: 18) sygnalizuje granice zainteresowania daną treścią lub zjawiskiem (Milewska 2003: 140; Łapa 2006: 362; Lesz-Duk
2011: 47). Można ją uznać za najważniejszą dla sprawozdań, jako że teksty te przedstawiają i monitorują działania instytucji, które zawsze w określonym stopniu odnoszą się do całej rzeczywistości, więc należy je dokładnie sprecyzować. Znaczenie tej
relacji jest odzwierciedlone w liczbie wystąpień przyimków dotyczenia. Najczęstsze
przyimki wyrażające tę relację przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Najczęściej występujące przyimki wyrażające relację dotyczenia, wartości
znormalizowane do miliona słów
Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

NKJP

w ramach

2287

2699

159

w zakresie

1541

2478

118

w sprawie (ws.)

738

2349

214

w odniesieniu do

286

1673

33

do spraw (ds.)

722

1027

125
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Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

NKJP

na temat (nt.)

391

1138

170

wobec

517

225

273

w dziedzinie

102

626

31

w obszarze/obszarach

328

260

12

pod względem

136

372

45

z zakresu

346

152

30

w sektorze/sektorach

176

309

12

w kontekście

132

287

21

80

165

135

co do

Przyimki złożone i wtórne wyrażające funkcję dotyczenia stanowią największą
grupę pod względem liczby wystąpień w obu korpusach sprawozdań. Najbardziej na
tle próby współczesnej polszczyzny wyróżniają się w ramach i w zakresie. Wyrażenia
te za nadużywane w języku oficjalnym uznają zarówno WSPP, jak i DJP (s. 53–54) –
we wskazówkach redakcyjnych przygotowanych przez Departament Języka Polskiego Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej.
Liczba jednostek nadreprezentowanych jest najwyższa w korpusie unijnym. Wyrażenia w odniesieniu do, w sprawie i w dziedzinie są znacznie częstsze w tekstach
unijnych niż krajowych. Wysoka frekwencja dwóch pierwszych przyimków może
być uzasadniona zaleceniem użycia takiej formy w tłumaczeniu tytułów aktów
prawnych (DJP: 71), co sprzyja szerzeniu się tych form także poza wyznaczonym
zakresem. Przyimek w dziedzinie został odnotowany jako stylistycznie niefortunny
i problematyczny w DJP (ibid.: 51–54), gdzie zalecono ograniczenie jego stosowania.
Ogólnie przyimki wyrażające relację dotyczenia występują w znacznie większej
liczbie w sprawozdaniach niż w NKJP – w korpusie krajowym ponad pięć razy częściej, a w unijnym prawie dziesięć.
5.2. Relacje temporalne
Przyimki temporalne, wyznaczające zakresy czasowe, stanowią najliczniejszą grupę, jeśli chodzi o typy realizacji. Funkcje temporalne pełni 50 spośród 211 analizowanych przyimków złożonych i wtórnych. Grupa ta zajmuje odpowiednio drugie
i trzecie miejsce pod względem liczby wystąpień w korpusach krajowym i unijnym.
W tabeli 6 przedstawiono najczęstsze przyimki temporalne w obu korpusach na tle
reprezentatywnej próby współczesnej polszczyzny.
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Tabela 6. Najczęściej występujące przyimki wyrażające relacje temporalne, wartości
znormalizowane do miliona słów
Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

NKJP

w latach

1182

558

134

z dnia

1021

337

79

494

536

105

w dniu/dniach
podczas

424

583

454

na lata

404

255

10

w trakcie

381

237

113

w okresie/okresach

372

217

91

do końca

248

159

172

w ciągu

146

246

180

na dzień

129

261

34

na koniec

234

123

61

w końcu

323

3

166

do dnia

79

229

22

od dnia

63

168

34

w czasie

111

119

202

dnia

47

175

359

pod koniec

45

100

77

na początku

38

101

131

Wysoka frekwencja przyimków temporalnych wynika z natury sprawozdań administracyjnych. Jak już wspominano wyżej, opisują one i monitorują działania,
które odbywają się w określonych ramach czasowych. Stąd częste użycie form sygnalizujących czas trwania zjawiska, np. w latach, podczas, na lata, w okresie/okresach, czy jego stan w danym momencie, np. na dzień, na koniec, w końcu.
Najwięcej przyimków temporalnych występuje w korpusie krajowym. Przyimki o najwyższej frekwencji, w latach oraz z dnia, pojawiają się odpowiednio ponad
dwu- i trzykrotnie częściej w sprawozdaniach krajowych niż unijnych oraz dziewięć
i dwanaście razy częściej niż w NKJP. Wysoka częstość występowania z dnia wskazuje na liczne odwołania do polskich aktów prawnych, w których pełnej nazwie po
tym przyimku następuje data uchwalenia prawa.
Liczba przyimków temporalnych jest średnio około dwukrotnie wyższa w sprawozdaniach w odniesieniu do reprezentatywnej próby współczesnej polszczyzny.
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5.3. Relacje przyczynowo-skutkowe: przyczyna, skutek, interes, cel, przyzwolenie i warunek
W grupie tej ujęte zostały relacje, które w zależności od badacza omawiane są osobno lub łącznie (por. Lesz-Duk 2011: 69, 129; Milewska 2003: 129–140; Łapa 2013; Biel
2015: 156–158, 2016a: 25–26). W niniejszym badaniu potraktowane są jako pokrewne
ze względu na to, że odnoszą się do tych samych operacji myślowych, służących
ustaleniu związku między zdarzeniami, choć z różnych perspektyw. Do przyimków o funkcji przyczynowej należą te, które są związane z czynnikiem wywołującym daną sytuację, do skutkowej – związane z efektem końcowym, do interesywnej – z pozytywnym lub negatywnym efektem końcowym, do celowej – z efektem
końcowym, który ma zostać osiągnięty wedle wewnętrznej przyczyny, do przyzwolenia – z przyczyną dopuszczającą skutek przeciwny do pożądanego, do warunkowej – z prawdopodobnym zdarzeniem, którego wystąpienie pociąga za sobą określony skutek (Milewska 2003: 129–140).
W tabeli 7 przedstawiono najczęstsze przyimki przyczynowo-skutkowe w korpusach sprawozdań na tle próby współczesnej polszczyzny w podziale na podkategorie.
Pod każdą podkategorią znajduje się łączna liczba wystąpień wszystkich znajdujących się w niej przyimków, tzn. została tu uwzględniona również liczba wystąpień
przyimków niewymienionych w tabeli (o frekwencji poniżej 100 w obu korpusach).
Tabela 7. Najczęściej występujące przyimki wyrażające relacje przyczynowe, skutkowe,
interesywne, celu i przyzwolenia, wartości znormalizowane do miliona słów
Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

NKJP

przyczyna
w związku z (ze)

419

721

182

dzięki

286

528

331

ze względu na

326

426

117

z tytułu

111

288

60

z uwagi na

150

115

26

z powodu

141

94

102

w następstwie

20

116

5

1584

2458

998

w wyniku

323

243

82

Razem

509

371

155

na rzecz

543

1123

96

Razem

557

1127

103

Razem
skutek

interes

cel
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Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

NKJP

w celu

601

1943

84

na potrzeby

129

273

20

do celów

4

171

8

791

2437

206

pomimo

90

134

52

Razem

206

230

188

656

1426

213

77

139

43

Razem
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przyzwolenie

warunek
w przypadku
w zależności od
z uwzględnieniem

101

83

12

w razie

29

100

61

Razem

907

1846

407

Przyimki z tej grupy wykazują wyższą frekwencję w korpusie unijnym, w szczególności w zakresie relacji celu (łącznie 3 razy częstsze niż w korpusie krajowym
i prawie 12 razy częstsze niż w NKJP), interesywnej (odpowiednio 2 i prawie 11 razy
częstsze w sprawozdaniach krajowych i NKJP) i warunku (2 i prawie 5 razy częstsze).
Wyrażenie w celu jest używane w sprawozdaniach unijnych trzykrotnie częściej niż
w krajowych i ponad dwudziestokrotnie częściej niż w NKJP, a w przypadku pojawia
się ponad 2 razy rzadziej w korpusie krajowym oraz 6 – w NKJP. Również liczba
wystąpień przyimka interesywnego na rzecz jest dwukrotnie wyższa niż w korpusie
krajowym i ponad 11 razy niż w NKJP. Wszystkie trzy nadużywane przyimki znajdują się na „czarnej liście” DJP (DJP: 53–54).
Ogólnie przyimki wyrażające relacje przyczynowo-skutkowe są dwukrotnie częstsze w sprawozdaniach krajowych i czterokrotnie częstsze w unijnych niż
w NKJP.
5.4. Relacje miary
Relacje miary, zwane także relacjami aproksymacji (Milewska 2003: 127), związane
są z wyrażeniami ilości. W związku z tym, że sprawozdania są tekstami o naturze
informacyjnej, zawierającymi dużo danych liczbowych, przyimki wyrażające relacje miary odgrywają w nich istotną rolę. W tabeli 8 znajdują się najczęstsze przyimki
miary występujące w sprawozdaniach na tle NKJP.
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Tabela 8. Najczęściej występujące przyimki wyrażające relacje miary, wartości znormalizowane do miliona słów
Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

NKJP

około (ok.)

1064

634

437

na poziomie

459

723

48

powyżej

305

228

51

poniżej

229

279

53

w wysokości

214

249

66

w skali

143

40

29

na kwotę

126

40

7

Przyimki miary występują z podobną częstością w obu korpusach sprawozdań,
z niewielką przewagą korpusu krajowego. Najbardziej istotne różnice w dystrybucji można zauważyć w wypadku przyimka około, który jest wyraźnie nadużywany
w sprawozdaniach krajowych zarówno na tle korpusu unijnego (przewaga prawie
dwukrotna), jak i NKJP (przewaga ponad dwukrotna). Z kolei w sprawozdaniach
unijnych nienaturalnie wysoką frekwencję posiada przyimek na poziomie, półtora
raza częstszy niż w raportach krajowych i aż 15 razy niż w NKJP.
Ogółem w sprawozdaniach krajowych jest prawie czterokrotnie, a w unijnych
prawie trzykrotnie więcej przyimków miary niż w korpusie NKJP.
5.5. Relacje intra- i intertekstualne
Przyimki znajdujące się w tej grupie sygnalizują odesłania wewnątrztekstowe oraz
odwołania do innych tekstów, głównie do przepisów prawa. Odgrywają one szczególnie ważną rolę w języku prawnym (Biel 2016a: 21), jednak i w gatunku sprawozdań administracyjnych stanowią liczący się element. Jest to związane z tym, że
obowiązek sporządzania sprawozdań często wynika z przepisów ustawy, rozporządzenia czy dyrektywy, a w tekście muszą znaleźć się odpowiednie nawiązania. Najczęstsze przyimki wyrażające relacje intra- i intertekstualne zostały przedstawione
w tabeli 9.
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Tabela 9. Najczęściej występujące przyimki wyrażające relacje intra- i intertekstualne,
wartości znormalizowane do miliona słów
Sprawozdania PL

Sprawozdania UE

NKJP

zgodnie z

691

1387

204

na podstawie

820

747

138

poniżej

229

279

53

w oparciu o

172

291

27

60

320

17

na mocy

Przyimki z tej grupy występują nieznacznie częściej w korpusie unijnym, gdzie
znajdują się na czwartej pozycji pod względem frekwencji. Przykładami nadreprezentacji w tekstach unijnych są wyrażenia zgodnie z oraz na mocy, stosowane pod
wpływem języka angielskiego (ibid.: 21). W sprawozdaniach unijnych są one obecne
odpowiednio 2 i 5 razy częściej niż w raportach krajowych oraz 7 i 19 razy częściej
niż w NKJP.
Liczba przyimków wyrażających deiksę tekstową w sprawozdaniach krajowych
jest prawie czterokrotnie wyższa niż w NKJP, a w raportach unijnych – pięciokrotnie.
6. Wnioski
Niniejsze badanie potwierdziło, że w tekstach sprawozdań zarówno krajowych,
jak i unijnych występuje silna tendencja do stosowania form analitycznych, przejawiająca się wysoką częstością przyimków, przede wszystkim złożonych i wtórnych, w porównaniu z reprezentatywną próbą współczesnej polszczyzny. Przyimki
wyrażają głównie relacje dotyczenia, przyczynowo-skutkowe, temporalne, deiksy
tekstowej i miary. Wiąże się to z informacyjną funkcją sprawozdań: przedstawiane
oraz monitorowane są w nich działania instytucji, zawierają więc one wiele danych
liczbowych, przedziałów czasowych, opisywane są w nich przyczyny i skutki poszczególnych działań. Dodatkowo sporządzenie sprawozdania jest często wymagane prawnie, stąd w tekstach odwołania intertekstualne.
Częstsze występowanie przyimków dotyczenia, przyczynowo-skutkowych i intertekstualnych w sprawozdaniach UE może świadczyć o większej biurokratyzacji
języka unijnego – każde opisywane zjawisko musi zostać sprecyzowane, uzasadnione, a jego granice określone, zgodnie z istniejącymi przepisami i normami. Różnice w częstości występowania określonych przyimków w korpusach krajowym
i unijnym mogą wynikać również z tego, że polskojęzyczne sprawozdania unijne są
tłumaczeniami tekstów głównie angielskich. Pośrednictwo tłumacza jest szczególnie widoczne w wypadku deskryptorów, często występujących wśród przyimków
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temporalnych i miary. W tłumaczeniu z języka angielskiego takie konstrukcje nie
są wywoływane, a użytkownicy języka polskiego zdają się potrzebować doprecyzowania w tym zakresie. Jako przykłady można wymienić: w latach, z dnia, na lata
czy na kwotę, relatywnie częste w korpusie krajowym i rzadkie w korpusie unijnym.
Podsumowując, częste użycie przyimków należy uznać za cechę gatunkową sprawozdań administracyjnych. Relacje, jakie wyrażają przyimki, realizują cele gatunkowe sprawozdań, czyli precyzyjne przekazywanie informacji opinii publicznej.
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Frequency and functions of compound and complex prepositions in administrative reports
Summary
This paper examines the distribution and functions of compound and complex prepositions in Polish
and EU administrative reports. The analysis is conducted in the corpus-based methodology using
corpora of reports drafted by the Polish ministries and by the European Commission, and a large
reference corpus – the National Corpus of Polish. The findings of the study show that in comparison to the reference corpus, reports demonstrate a strong tendency to use compound and complex
prepositions. It is argued that frequent use of prepositions may be deemed a feature of the genre of
administrative reports. Moreover, the study revealed that compound and complex prepositions serve
mainly referential, causal, temporal, text deixis and measuring functions. This is in line with the main
objective of administrative reports, i.e. communicating information to the public.
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Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2. Praca zbiorowa, pod red. I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny i P. Turka,
Kraków 2011; wyd. 2 popr., Kraków 2016.
T. Czerkies, Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Kraków 2012.
B. Ligara, W. Szupelak, Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych
na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Kraków 2012.
A. Prizel-Kania, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim
jako obcym, Kraków 2013.
E. Lipińska, A. Seretny, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce. Na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami, Kraków 2013.
P.E. Gębal, Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków 2013.
P.E. Gębal, Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.
A. Seretny, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka
polskiego jako obcego, Kraków 2015.
D. Gałyga, Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego
na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w latach 1996–2004, Kraków 2015.
Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań
egzaminacyjnych oraz Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Monografia zbiorowa, pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2015.
M. Stawicka, W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych
w szkole wyższej na przykładzie projektu edukacyjnego English++, Kraków 2015.
Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Monografia
zbiorowa, pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2016.
Język, literatura i kultura polska w świecie. Monografia zbiorowa pod red.
W. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2016.
Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków. Monografia zbiorowa, pod red. R. Dębskiego i W.T. Miodunki, Kraków
2016.
O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś. Monografia zbiorowa, pod red. I. Janowskiej i P.E. Gębala, Kraków
2016.
W.T. Miodunka, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny –
perspektywy, Kraków 2016.

INFORMACJE DLA AUTORÓW
1. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 27 000 znaków ze spacjami.
2. Prosimy o nadsyłanie pliku pocztą elektroniczną. W wypadku użycia znaków
specjalnych (np. fonetycznych oraz fontów niełacińskich) prosimy dołączyć plik
artykułu w PDF.
3. Do artykułu prosimy dołączyć streszczenie (10–15 wierszy) i słowa klucze w języku angielskim lub polskim.
4. Autorów, którzy pierwszy raz przysyłają do nas tekst, prosimy o podawanie stopnia lub tytułu naukowego, nazwy ośrodka, w którym pracują lub w którym są
doktorantami, adresu pocztowego, adresu e-mail.
5. Artykuły doktorantów przeznaczone do działu „Debiuty naukowe” przyjmujemy
wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez opiekunów naukowych.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania zbyt długich tekstów, jak również nieprzyjęcia tekstu w innej postaci niż tu określona.
7. Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji:
a) Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie pozytywne recenzje językoznawców – specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, niezwiązanych z Wydziałem Polonistyki UJ lub z ośrodkiem, w którym pracuje autor
artykułu. W wypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie
prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca.
b) W postępowaniu recenzyjnym zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana w 2 numerze rocznika.
c) O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadamiany przez redakcję, otrzymuje także kopie recenzji.
8. Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do powstania artykułu. Takie postępowanie ma celu uniknięcie
sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu artykułu osób innych niż oficjalnie figurujące w nagłówku tekstu. Należy więc podawać wszystkich współautorów artykułu, z ich afiliacją, oraz informacje, kto jest
autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu
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publikacji Jeśli w grę wchodzi pomoc osób trzecich lub instytucji, właściwą adnotację należy zamieścić w przypisie. Sprzecznym z naukową rzetelnością zjawiskiem jest podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu
w publikację (tzw. guest authorship).
9. Jeśli tekst jest podpisany przez więcej niż jednego autora, należy w nim umieścić
(w przypisie) dokładne określenie wkładu, jaki w jego powstanie wnieśli poszczególni współautorzy (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń,
metod itp. wykorzystanych podczas przygotowywania publikacji). Ujawnić należy także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły
się do powstania publikacji, a nie są autorami.
10. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej
instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany w przypisie podać tę informację wraz z numerem grantu.
11. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą zamieszczenie informacji, o których
mowa w pkt 8–9, spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.
12. Informacje techniczne:
a) Przypisy tekstowe robimy w wersji „dolne”, tj. u dołu strony, natomiast przypisy bibliograficzne wg wzoru: (Grzegorczykowa 2007) lub (Grzegorczykowa
2007: 23).
b) Wykresy i fotografie (te drugie w formacie JPEG lub TIFF) itp. prosimy dołączać w osobnych plikach, natomiast w tekście wyraźnie oznaczać miejsca,
w których mają być umieszczone.
c) Tytuły czasopism podajemy w cudzysłowach, tytuły książek, rozdziałów i artykułów kursywą bez cudzysłowów.
d) Krótkie cytaty umieszczone w tekście zapisujemy w cudzysłowie, dłuższe (ponad trzy wiersze) w osobnych akapitach, mniejszą czcionką niż podstawowa.
e) Omawiane wyrazy, zwroty, zdania oraz zwroty obcojęzyczne wyodrębniamy
kursywą.
f) Objaśnienia znaczeń wyrazów podajemy w łapkach.
g) Po adresie bibliograficznym należy podać numer DOI, jeśli publikacja go
posiada.
h) Opis bibliograficzny w „Literaturze” po tekście artykułu podajemy następująco:
Grochowski M., 2004, Jednostki leksykalne o postaci ba jako komentarz metatekstowy,
„Poradnik Językowy” nr 2, s. 18–26, [on-line:] http://dx.doi.org/XXX.
Pastuchowa M., 2000, Kierunki leksykalizacji struktur słowotwórczych, [w:] K. Kleszczowa, L. Selimski (red.), Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Katowice
27–29 września 2000 r., Katowice, s. 197–202, [on-line:] http://dx.doi.org/XXX.
SArct: A. Krasnowolski, W. Niedźwiedzki (oprac.), M. Arcta słownik staropolski, Warszawa 1920, [on-line:] bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3296.
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