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OD REDAKTORA NACZELNEGO

W poprzednim numerze „LingVariów” pożegnaliśmy zmarłego 24 maja 2021 r. Profesora Aleksandra Zajdę. Niestety nie była to jedyna strata, która w zeszłym roku
dotknęła nasze wydziałowe językoznawstwo – 23 grudnia zmarł Profesor Janusz
Strutyński. Tym samym tekst Małgorzaty Pachowicz, który pierwotnie miał jubile
uszowy charakter (15 maja 2022 r. mieliśmy świętować 90 urodziny Profesora), stał
się tekstem wspomnieniowym.
Gdy powstawały „LingVaria”, Janusz Strutyński był już na emeryturze, w pierwszym numerze pisma umieścił jednak artykuł pt. Tadeusz Milewski (1906–1966) („LV”
2006, nr 1, s. 139–145). Do końca swojego życia otrzymywał także od redakcji kolejne
numery „LV”.
10 maja 2006 r. w Collegium Novum UJ odbyła się inauguracja działalności pisma, a zdjęcie z tego spotkania znalazło się w pierwszym numerze drugiego rocznika. Na pierwszym planie są trzy osoby: na środku założyciel i wieloletni redaktor
„LV” – Mirosław Skarżyński, po jego lewej stronie – Władysław Miodunka, a po prawicy właśnie Janusz Strutyński. To nie był przypadek. M. Skarżyński bardzo cenił
Profesora Strutyńskiego, w rozmowach ze mną podkreślał Jego uczciwość i niezwykły talent w zakresie dydaktyki akademickiej. Miałem zresztą okazję przekonać się
o tym osobiście. Co prawda, nie byłem studentem Janusza Strutyńskiego, ale w latach
2004–2008 w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu prowadziłem ćwiczenia z gramatyki opisowej języka polskiego do wykładu Profesora Strutyńskiego. Ćwiczenia szły bardzo gładko, gdyż – jak podkreślali studenci –
wykład był logiczny i prowadzony bardzo przystępnie.
„LV” zawsze miały w Profesorze Strutyńskim oddanego przyjaciela.
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PROFESOR JANUSZ STRUTYŃSKI (1932–2021).
WSPOMNIENIE

Prawie 20 lat temu, 18 listopada 2002 r. w Klubie
Convivium w Collegium Novum UJ miało miejsce uroczyste spotkanie zorganizowane z okazji
70 urodzin Profesora Janusza Strutyńskiego.
Wzięli w nim udział m.in. rektor UJ prof. Franciszek Ziejka i dziekan Wydziału Filologicznego
UJ prof. Halina Kurek oraz licznie zgromadzeni przyjaciele i uczniowie Profesora. Jubilatowi
ofiarowano książkę zatytułowaną Rozmaitości
językowe (Skarżyński, Szpiczakowska 2002),
w której znalazły się artykuły autorstwa językoznawców – Jego współpracowników, przyjaciół i wychowanków. Podczas tej uroczystości
wzruszony Profesor wypowiedział znamienne
słowa – „Nie wiem, kiedy minęło 70 lat. Jeszcze
wczoraj przyjechałem do Krakowa gromadzić materiały do pracy magisterskiej.
Jeszcze wczoraj wszystko się zaczęło…, a już się skończyło” (Jubileusz).
Kolejny jubileusz – 90 urodzin Profesora – był planowany na rok 2022. Był…,
ale nieubłagany los zdecydował inaczej. Profesor odszedł od nas 23 grudnia 2021 r.
(DzP; Odeszli; WP). Nie spotkamy się już z Nim, ale pozostanie On we wspomnie-
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niach studentów, nauczycieli akademickich, współpracowników i tych wszystkich
osób, z którymi zetknął się w różnych okresach swojego długiego życia.
Mam zaszczyt należeć do uczniów Pana Profesora, najpierw uczęszczałam na
prowadzone przez Niego wykłady i ćwiczenia z gramatyki historycznej języka polskiego oraz seminarium magisterskie, a następnie przygotowałam pod Jego kierunkiem i obroniłam pracę magisterską i pracę doktorską. Z tego też względu poproszono mnie o napisanie tekstu przybliżającego Jego osobę. Wspominając Profesora,
chciałabym, pro memoriam, przypomnieć wybrane aspekty Jego działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej1.
1. Lwów, czasy dzieciństwa i młodości
Janusz Eugeniusz Strutyński urodził się 15 maja 1932 r. we Lwowie (AUJ). Jego rodzicami byli Władysław i Janina z domu Łapuszek. Jako dziecko i młody chłopiec
doświadczył grozy okupacji, najpierw radzieckiej, potem niemieckiej, następnie
znów radzieckiej. Naukę w Szkole Podstawowej im. św. Marii Magdaleny we Lwowie2 rozpoczął w 1940 r., już po wkroczeniu do Lwowa oddziałów Armii Czerwonej.
Kontynuował ją w latach okupacji oraz po wyzwoleniu. W 1947 r. zaczął uczęszczać
do ósmej klasy dziesięcioletniej szkoły średniej z polskim językiem wykładowym.
Po ukończeniu ósmej klasy był zmuszony przerwać naukę z powodu bardzo trudnych warunków materialnych, ponieważ od 1946 r., po wyjeździe ojca do Polski,
pozostawał na wyłącznym utrzymaniu matki. W tych mrocznych czasach biedy
i upokorzeń wykonywał ciężką fizyczną pracę, aby zdobyć środki na wykształcenie
(w tym czasie nauka w ZSRR nie była bezpłatna) i pomóc matce w utrzymaniu rodziny. W ciągu następnych trzech lat pracował dorywczo jako niewykwalifikowany
robotnik m.in. w magazynie z ziemniakami, zimą przy wydobywaniu i dostarczaniu
lodu do lodowni, przy oczyszczaniu basenów kąpielowych, przy budowie obiektów
sportowych. W 1950 r., kiedy matka otrzymała stałą posadę i warunki materialne rodziny nieco się poprawiły, podjął naukę w dziewiątej klasie ogólnokształcącej szkoły
średniej. Równocześnie pracował jako kierownik orkiestry mandolinowej w domu
dziecka, a w czasie wakacji, aż do ukończenia szkoły, jako pracownik fizyczny na
kortach tenisowych. Po ukończeniu szkoły w 1953 r. i uzyskaniu świadectwa dojrzałości zdał egzaminy wstępne i został przyjęty na I rok studiów na kierunku filologia
słowiańska ze specjalizacją literatura i język polski na Wydziale Filologicznym Uni1
2
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wersytetu Lwowskiego, przemianowanego na Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. W czasie studiów poznał wielu wybitnych uczonych, m.in. Hilariona Święcickiego, Edwarda Woronieckiego i Michała Onyszkiewicza. Studia we Lwowie były dla
Profesora Strutyńskiego czasami zdobywania obszernej wiedzy slawistycznej (w zakresie językoznawstwa historycznego i polonistycznego, gramatyki porównawczej
języków słowiańskich), stanowiącej solidną podbudowę Jego dalszej kariery naukowej. W czasie studiów Profesor brał czynny udział w pracy Studenckiego Towarzystwa Naukowego, uprawiał sport (podnoszenie ciężarów), był członkiem orkiestry
instrumentów ludowych. Od początku studiów otrzymywał stypendium, ponieważ
osiągał dobre wyniki w nauce. We Lwowie ukończył trzy i pół roku studiów (siedem
semestrów) (ibid.).
Rok 1956 to kolejna przełomowa data w życiu Profesora. Po śmierci Józefa Stalina
nastąpiła druga i ostatnia fala tzw. repatriacji, która pozwoliła rodzinie Strutyńskich
na opuszczenie ZSRR. 28 grudnia 1956 r. wraz z matką Janusz Strutyński powrócił
do Polski i osiedlił się w Krakowie.
2. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna
Po przyjeździe do Krakowa, 19 stycznia 1957 r. Janusz Strutyński podjął studia na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Został przyjęty na drugi semestr III roku studiów w zakresie filologii rosyjskiej. Na Jego prośbę z 23 kwietnia 1957 r. prorektor UJ do spraw
nauczania wyraził zgodę na przeniesienie z filologii rosyjskiej (III rok) na II rok
filologii polskiej (pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych – zdania egzaminów) (ibid.). Studia polonistyczne w latach akademickich 1956/1957–1960/1961,
prowadzone według pięcioletniego programu nauczania, kończył egzamin magisterski, który Profesor złożył 28 października 1961 r. Uzyskał tytuł magistra filologii polskiej na podstawie napisanej pod kierunkiem Witolda Taszyckiego pracy
pt. Staropolskie nazwy ptaków.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów został zatrudniony jako asystent w Katedrze Języka Polskiego. Z kolei w latach 1964–1970, już jako starszy asystent, pracował najpierw w Zakładzie Filologii Staropolskiej, a następnie w Zakładzie Metodyki
w Katedrze Języka Polskiego (utworzonym przez Stanisława Jodłowskiego i W. Taszyckiego). W latach 1970–1974 pracował w Zakładzie Metodyki na stanowisku
adiunkta. Uczestniczył także w przeznaczonych dla młodych pracowników nauki
seminariach prowadzonych przez profesorów W. Taszyckiego, Jerzego Kuryłowicza,
Adama Heinza, Tadeusza Milewskiego, pogłębiając wiedzę i umiejętności naukowe.
Stopień doktora nauk humanistycznych Rada Wydziału Filologicznego UJ nadała mgr. Januszowi Strutyńskiemu 18 czerwca 1970 r. na podstawie rozprawy pt. Polskie nazwy ptaków krajowych, napisanej (z inspiracji prof. Taszyckiego) pod kierunkiem prof. Ewy Ostrowskiej. Rozprawa została opublikowana w serii „Prace Komisji
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Językoznawstwa PAN. Oddział w Krakowie” w 1972 r. i wyróżniona nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia w październiku 1973 r.
Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa Profesor uzyskał 10 czerwca 1980 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej
pt. Modele strukturalne przymiotników motywowanych przez nazwy miejscowe w języku polskim.
1 października 1974 r. Janusz Strutyński rozpoczął pracę w Zakładzie (obecnie
Katedrze) Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UJ, najpierw jako adiunkt, potem kolejno docent, profesor nadzwyczajny UJ (od 1 stycznia
1992 r.) i profesor zwyczajny (od 15 listopada 1997 r.).
Zainteresowania naukowe Profesora skupione wokół historii słownictwa, słowotwórstwa, onomastyki znalazły odzwierciedlenie w licznych publikacjach (np. Polskie nazwy ptaków krajowych (1972), Modele strukturalne przymiotników motywowanych przez nazwy miejscowe w języku polskim (1979), Urbozoonimia polska (1996)),
które „charakteryzują się jasną narracją, można by powiedzieć – oszczędną, w której nie ma miejsca na ozdobniki stylistyczne, natomiast jest powiedziane tyle, ile
potrzeba, aby temat został przedstawiony należycie i wyczerpująco” (Skarżyński
2002: 8–9).
Szczególne miejsce w dorobku naukowym Profesora zajmują publikacje z zakresu
dydaktyki. Są to skrypty, podręczniki akademickie (m.in. Podstawowe wiadomości
z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego (wyd. I – 1974), Elementy gramatyki historycznej języka polskiego (wyd. I – 1982)), podręcznik do nauki o języku dla
ósmej klasy szkoły podstawowej (Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik
dla klasy ósmej szkoły podstawowej (wyd. I – 1985)) oraz programy poszczególnych
przedmiotów językoznawczych dla studiów zaocznych, dla kolegiów nauczycielskich, a także informatory dydaktyczne i opublikowane konspekty wykładów dla
studentów tych kolegiów.
Dokonaniem wyjątkowym, ze względu na ogrom pracy i wysiłku, jest wielotomowe dzieło Bibliografia dialektologii polskiej. Profesor był redaktorem i zarazem
współautorem poszczególnych tomów tej publikacji wydawanej w latach 1981–2021
(Strutyński 1981, 1986, 1990; Kwaśnicka-Janowicz, Piechnik, Strutyński 2021).
Profesorowi Januszowi Strutyńskiemu powierzano także wiele funkcji, m.in.
kierownika Studium Eksternistycznego i Studium Wieczorowego Filologii Polskiej
na Wydziale Filologicznym (1978–1992); kierownika Studiów Zaocznych Filologii
Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej UJ (1984–1996); pełnomocnika dziekana
Wydziału Filologicznego ds. Studentów-Cudzoziemców (1969–1979). Profesor był
członkiem, sekretarzem technicznym i egzaminatorem w Komisji Rekrutacyjnej
na Wydziale Filologicznym (1961–1967); uczestniczył jako członek w pracach Rady
Naukowej Instytutu Filologii Polskiej UJ (1974–1977, 1980–1981), Rady Bibliotecznej
Instytutu Filologii Polskiej UJ (1971–1973), Komisji ds. Opracowania Programu Studiów w Instytucie Filologii Polskiej, Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

^ LV 33 indb 12

17 05 2022 12:03:54

PROFESOR JANUSZ STRUTYŃSKI (1932–2021). WSPOMNIENIE

13

Instytutu Filologii Polskiej, Komisji Wydawniczej Wydziału Filologicznego (1993–
1996), Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UJ (1993–2000), ogólnopolskiej Rady Programowej Polonistyki Uniwersyteckiej (1980–1981) (AUJ).
Profesor był członkiem Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie,
w latach 1966–1979 pełnił w niej funkcję sekretarza technicznego. W latach 1970–
1977 był także koordynatorem, a następnie kierownikiem zespołu, który opracowywał Słownik współczesnych nazwisk polskich. Przygotował instrukcję redakcyjną
tego słownika. Pracował jako wykładowca i egzaminator na kursach doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli, na studiach podyplomowych w zakresie filologii polskiej w Krakowie i Kielcach, w punkcie konsultacyjnym w Tarnowie oraz na kursach
wakacyjnych dla młodzieży polonijnej (ibid.). Był również nauczycielem akademic
kim w utworzonych po roku 1989 kolegiach nauczycielskich w Krakowie, Krośnie
i Przemyślu. Jego wieloletnia praca w Kolegium Nauczycielskim im. prof. Stanisława
Pigonia w Krośnie oraz udział w staraniach na rzecz przekształcenia go w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową zostały docenione przez władze miasta i ministra edukacji narodowej. Profesorowi powierzono funkcję pierwszego rektora nowej uczelni
(w roku akademickim 1999/2000).
W uznaniu zasług dla pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Profesor
Janusz Strutyński wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, został także odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz
uhonorowany medalem „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie” (2011).
3. Człowiek, nauczyciel akademicki, uczony, Mistrz
Profesor Janusz Strutyński to przede wszystkim Człowiek – dobry, szlachetny,
skromny, cierpliwy, wyrozumiały, życzliwy. Te cechy łączyły się u Niego z mądrością i odpowiedzialnością uczonego i nauczyciela akademickiego oddanego swojej
pracy dydaktycznej i swoim pasjom badawczym. Profesor, obdarzony talentem pedagogicznym, ze swadą tłumaczący studentom zawiłości gramatyki historycznej
czy języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, był zawsze doskonale przygotowany do
prowadzonych przez siebie wykładów, ćwiczeń, seminariów. Przygotowania wymagał także od studentów; przekazywał im na początku semestru plan ćwiczeń, obejmujący zarówno szczegółowe zagadnienia, które będą omawiane w trakcie zajęć,
jak i wykazy podręczników ze wskazanymi w nich rozdziałami odnoszącymi się
do analizowanych problemów. W notatkach piszącej te słowa zachował się poniższy
maszynopis, plan ćwiczeń z gramatyki historycznej języka polskiego z semestrów
zimowego i letniego roku akademickiego 1984/1985. Plan uzupełnia oczywiście spis
wymagań egzaminacyjnych.
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Fot. 1. Plan ćwiczeń z gramatyki historycznej języka polskiego (fragmenty). Archiwum własne autorki

Profesor podkreślał, że „gramatyka historyczna jest taką technologią materiału, którym się posługujemy. Cały szereg zjawisk możemy sobie uświadomić tylko
na podstawie znajomości historii języka, którym się posługujemy” (Florkowska
2016: 43).
Profesor Strutyński wyprzedzał swoje czasy, opracowując tak naprawdę sylabusy
prowadzonych przez siebie przedmiotów. Przygotowywał te materiały dla studentów i przepisywał je na maszynie do pisania – tę umiejętność posiadł w doskonałym
stopniu.
Cieszył się uznaniem i szacunkiem studentów, którzy cenili wysoki poziom merytoryczny zajęć, klarowny sposób przekazywania wiedzy, precyzję słowa, umie-
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jętność analizy zagadnień gramatycznych z pasją nauczyciela i naukowca, a często
także z poczuciem humoru. Jako promotor Profesor Strutyński zawsze mądrze
wspierał osoby redagujące pod jego kierunkiem swoje prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, inspirując do poszukiwania własnych ścieżek rozwoju, udzielając
wskazówek co do prowadzenia samodzielnych badań i możliwości analizy wybranego zagadnienia.
Dydaktyka zajmowała szczególne miejsce w życiu Profesora. Nie dziwi więc, że
w pamięci słuchaczy Jego wykładów, uczestników ćwiczeń i seminariów pozostaje jako nauczyciel akademicki o rozległej wiedzy, sprawiedliwy i rzetelny w swoich
ocenach, człowiek prawy i rozumiejący innych. Pozostaje niekwestionowanym Autorytetem, Mistrzem – wielkim poprzez swoją skromność i dobroć.
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W STRONĘ FRAZEOLOGII PERCEPCYJNEJ.
BADANIE ZNAJOMOŚCI I OCENY POPRAWNOŚCI FRAZEOLOGIZMÓW
U STUDENTÓW KIERUNKÓW SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH – UWAGI WSTĘPNE 1
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Wstęp
Użyty w tytule termin frazeologia percepcyjna nawiązuje do nurtu badań lingwistyki percepcyjnej, której przedmiot, zgodnie z nazwą, stanowi przede wszystkim
postrzeganie zachowań i komunikatów językowych przez społeczność językową,
a także jej opinie na ich temat (por. Hoenigswald 1966: 20–25; Preston 1999: xxiv).
Starając się zdefiniować relacje językoznawstwa ogólnego i percepcyjnego, Dennis
Preston przedstawił trzy podstawowe, choć niejedyne, wymiary badań nad językiem
w postaci schematu na planie trójkąta:
1
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Schemat 1. Rodzaje danych językowych i możliwości ich analizy
a’ – stany i procesy wpływające na (a)
a – co ludzie mówią?

c – co ludzie mówią o tym:
– co zostało powiedziane (a)
– co zostało zrobione (a’)
– jaka była reakcja (b)
– dlaczego ludzie mówią to, co
mówią (b’ i c’)

b – jak ludzie reagują na to,
co zostało powiedziane?

b’ i c’ – przekonania, postawy i strategie
kształtujące (b) i (c)

Źródło: Preston 1999: xxiii.

Tradycyjnie lingwistyka skupia się na podstawowych danych językowych, czyli
wypowiedziach i powstałych na ich podstawie korpusach tekstów (a). Sfera społeczno-kulturowych i psychicznych źródeł zachowań językowych (a’) oraz reakcji na nie (b)
wraz z ich historycznymi i psychospołecznymi uwarunkowaniami (b’) są domeną
innych dyscyplin, badających język z perspektywy socjologicznej, antropologicznej,
etnograficznej, psychologicznej oraz interdyscyplinarnych działów językoznawstwa:
socjo- i psycholingwistyki (Preston 1999: xxiv). Obszar (c), a więc opinii i przekonań
społecznych na temat pozostałych elementów schematu (łącznie z c’), dotyczy nienaukowej, czyli ludowej lub potocznej wiedzy o języku i jako taki często znajduje
się na marginesie zainteresowań głównych nurtów lingwistyki. Tymczasem sfera ta
ma duży wpływ nie tylko na zachowania językowe, ale również na kształtowanie
norm, ponieważ w jej ramach formują się postawy i wyrażane są sądy wartościujące (por. Jackendoff 2003: 3–5). Preston wywodzi historię badań językoznawstwa
ludowego (folk linguistics) od monografii Friedricha Pollego z 1889 r. Wie denkt das
Volk über die Sprache? i uzasadnia ich kontynuację potrzebą weryfikacji wiedzy
niespecjalistycznej i zestawienia jej z naukową (Preston 1999: xxiv–xxv). Ponadto
należy zauważyć, że zachowania językowe są również zachowaniami społecznymi
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i jako takie wynikają z postaw i wartości, którymi kierują się użytkownicy języka.
Postawy i wartości są z kolei przyswajane w interakcjach społecznych z otoczeniem,
w których istotną rolę odgrywa proces edukacji.
Spośród dyscyplin badających różne odnogi metajęzykoznawstwa ludowego
najbardziej rozwinięta jest dialektologia percepcyjna2, do której celów należy m.in.
znalezienie odpowiedzi na pytania o to, jak i na podstawie jakich kryteriów użytkownicy danego języka rozpoznają jego warianty regionalne (np. Boughton 2006;
Bucholtz i in. 2007). Na materiale języka polskiego powstało zaledwie kilka prac –
artykuły z zakresu lingwistyki percepcyjnej Pauliny Bounds (2010, 2015) i Kamila
Stachowskiego (2017, 2018) oraz poświęcona etymologii ludowej monografia Piotra
Sobotki (2015).
Celem naszego projektu, zaplanowanego na kilka etapów3, jest analiza funkcjonowania frazeologii jako szczególnej warstwy języka w świadomości rodzimych
użytkowników polszczyzny. Badania nad mechanizmami przyswajania, przetwarzania i stosowania frazeologii w komunikacji wykazują, że proces ten jest dość
skomplikowany i przebiega wieloetapowo: możliwość rozumienia sensu frazeologii pojawia się już we wczesnych fazach rozwoju mowy dziecka – w wieku przedszkolnym (4–6 lat), jednak zdolność do jej swobodnego reprodukowania wraz z pełnym ładunkiem symboliczno-stylistycznym w aktach mowy osiągana jest dopiero
w wieku nastoletnim (12–15 lat)4 (Sułkowska 2015: 59). Ten przybliżony okres przypada właśnie na czas, kiedy – zgodnie z podstawą programową języka polskiego –
2
3

4
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Zaliczana do popularnego w światowej socjolingwistyce nurtu językoznawstwa wariacjonistycznego (variationist linguistics).
Kolejne fazy projektu, przewidziane do realizacji w 2022 r., zakładają poszerzenie próby badawczej o studentów innych kierunków z zachowaniem kryteriów reprezentatywności, przeprowadzenie wywiadów indywidualnych i fokusowych, a w kolejnych latach – uwzględnienie innych
grup społecznych.
Monika Sułkowska, powołując się na badania Donny Nemeth Lodge i Edwina A. Leacha (1975),
Marilyn Nippold (1988) oraz Annelies Buhofer (1980), zauważa: „Przyswajanie jednostek frazeologicznych, a zwłaszcza posługiwanie się nimi na poziomie produkcji językowej, wymaga jednak od użytkownika zdolności abstrakcyjnego posługiwania się symbolami oraz sporej wiedzy
pragmatycznej koniecznej do używania wyrażeń ambiwalentnych […]. Badania, których autorami są D.N. Lodge i E.A. Leach (1975) oraz M.A. Nippold (1988), pokazują […], iż rozumienie
związków frazeologicznych rozpoczyna się już w wieku przedszkolnym i rozwija się w kolejnych
okresach życia. Podobne wnioski wysuwa także A. Buhofer (1980). W latach 80. XX w. na uniwersytecie w Zürichu grupa naukowców przeprowadziła eksperymenty z udziałem dzieci i młodzieży
w wieku od 2 do 15 lat, które podważyły hipotezę o późnym przyswajaniu związków frazeologicznych. Hipoteza ta została wysunięta, biorąc pod uwagę fakt, że frazeologizmy wymagają odniesienia do złożonych strategii myślenia i rozumowania. A. Buhofer (ibid.) pokazuje jednak, że
przyswajanie struktur frazeologicznych rozpoczyna się bardzo wcześnie w rozwoju językowym
dziecka. Ich rozpoznawanie w sytuacjach komunikacyjnych i mimowolne uczenie następuje już
we wczesnych fazach rozwoju dziecka, a więc w wieku od 4 do 6 lat. Oczywiście świadome używanie struktur frazeologicznych wraz z pełnym odniesieniem się do ich przekazu symbolicznego
lub metaforycznego wymaga od użytkownika wykorzystania złożonych, abstrakcyjnych operacji
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w procesie edukacji kładzie się większy nacisk na naukę frazeologii5 (zob. Synowiec
2009: 130; ORE 2018a, b). Wyniki badań (Synowiec 2009; Sułkowska 2015), wywiady
z nauczycielami polonistami pracującymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także powszechność użycia niepoprawnych form frazeologizmów nawet
przez wykształconych Polaków (zob. m.in. Szerszunowicz, Frąckiewicz, Awramiuk
2017: 48) stanowiły dla nas podstawę do założenia, że poprawne opanowanie frazeologii wymaga zaawansowanej znajomości języka polskiego.
Celem badania jest analiza znajomości tego zasobu językowego (w tym oceny
poprawności wybranych jednostek przez respondentów) i umiejętności jej czynnego
wykorzystania w wypowiedziach przez przedstawicieli różnych grup społecznych.
W niniejszym artykule prezentujemy najważniejsze założenia teoretyczne, hipotezy badawcze oraz rezultaty pierwszego etapu projektu zrealizowanego wśród studentów kierunków humanistycznych i społecznych (zob. poniżej Metodyka i próba
badawcza). Na podstawie ich dotychczasowego wykształcenia, które wiązało się ze
zdaniem egzaminu maturalnego z języka polskiego, oraz profilu studiowanych kierunków, wymagających prac pisemnych i lektury licznych tekstów o dużej objętości,
możemy założyć, że jest to grupa posługująca się językiem ojczystym na stosunkowo wysokim poziomie, co powinno wpływać na lepsze bierne i czynne opanowanie
frazeologii niż w przypadku mniej wykształconych grup społecznych. Ponadto wymagania wobec studentów stawiane w procesie kształcenia dotyczą m.in. umiejętności (lub „pogłębionych umiejętności”) „przygotowania różnych prac pisemnych
i wystąpień ustnych w języku polskim”, „formułowania i analizy problemów badawczych” oraz „opracowania i prezentacji wyników”6, co z kolei wiąże się z koniecznością opanowania stylu naukowego, a także wzbogacenia zasobów leksykalnych
i stylistycznych.
Definicja przedmiotu badań
Frazeologia jako subdyscyplina językoznawcza nieustannie się rozwija. Wciąż krystalizuje się także zakres jednostek, które powinny zostać zaliczone do tego zbioru.
Ogrom wątpliwości, narosłych wokół tego zagadnienia na przestrzeni lat, w adekwatny sposób odzwierciedlają słowa Andrzeja M. Lewickiego o tym, że „nie ma
jednej frazeologii”, a „każda z [jej] odmian zakłada inny sposób patrzenia na język

5
6
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mentalnych i dlatego jest możliwe dopiero w okresie młodzieńczym, to znaczy w wieku od 12 do
15 lat” (Sułkowska 2015: 59).
Przed reformą systemu oświaty z 2017 r. okres ten przypadał na etap gimnazjalny, natomiast aktualnie dotyczy uczniów starszych klas szkoły podstawowej (klasy 4–8).
Efekty kształcenia dla studiów I i II stopnia w obszarach nauk humanistycznych i społecznych
H1A_U08, H2A_U08, H1A_U09, H2A_U09, H1A_U02, H2A_U02, S1A_U08, S2A_U08, S1A_
U09, S2A_U09 (MNiSW 2011).
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i inne stawia sobie cele” (Lewicki 1974: 151). Tę wieloaspektowość i względność frazeologii podkreśla także Wojciech Chlebda, stwierdzając, że zakres frazeologii uzależniony jest od wybranych przez badacza kryteriów frazeologiczności jednostki7.
Poszczególni badacze zwracają zatem uwagę na cechy – w ich przekonaniu – konstytuujące frazeologię. Według wyliczeń W. Chlebdy takich kryteriów kwalifikacji
frazeologizmu w różnych opracowaniach znaleźć można od 5 do nawet 208. Na podobne dylematy zwracają uwagę również inni badacze, przy czym kwestia ta, jak się
wydaje, towarzyszy frazeologom od samego początku badań na tym polu9.
Na potrzeby naszych badań za cechy konstytutywne frazeologizmu przyjęliśmy:
odtwarzalność w gotowej formie, relatywną stałość składu leksykalnego oraz metaforyczność (por. np. Šanskij 1969: 3; Mokienko 1980: 7; Lewicki, Pajdzińska 2001: 307;
Chlebda 2003: 336). Tak szerokie ujęcie zagadnienia pozwala na włączenie w spektrum frazeologii również porównań frazeologicznych oraz przysłów i powiedzeń.
Cechą wspólną tych środków jest stylistyczne urozmaicenie wypowiedzi, charakterystyczne dla tekstów pisanych, przede wszystkim literackich i publicystycznych,
a w szerszym kontekście – dla języka warstw wykształconych, posługujących się językiem na poziomie kodu rozwiniętego w rozumieniu Basila Bernsteina10.
7

Wojciech Chlebda stwierdza: „Nie ma w przyrodzie »frazeologizmów-jako-takich« − autonomicznych bytów, niezależnych od podmiotu badającego. Frazeologizmy są takie, jakie są kryteria
frazeologiczności przyjęte przez danego badacza; frazeologizmy są jedynie tym, za co uzna je
dany językoznawca. Każdy lingwista-frazeolog stwarza frazeologizm niejako od nowa, powołując
go do życia w danym tekście naukowym mocą tak lub inaczej sformułowanej definicji” (Chlebda
2003: 39).
8 Wśród nich najczęściej wymieniane są: „odtwarzalność w mowie, stałość składu leksykalnego,
powtarzalność, przesunięcie znaczeniowe (metaforyczność), całościowość znaczeniowa, globalność nominacyjna, nierozkładalność, nieprzenikliwość, idiomatyczność (resp. nieprzekładalność), a także obrazowość i ekspresyjność, przesuwające często badania nad frazeologią w stronę
analiz głównie stylistycznych, wreszcie (postulowane najczęściej implicite) najszersze rozpowszechnienie społeczne” (Chlebda 2003: 22–23).
9 Na przykład Valerij M. Mokienko w monografii opublikowanej w 1980 r. stwierdza: „Нет ни
одного принципиального вопроса, который не вызвал бы в среде фразеологов острые дискуссии. До сих пор не установлены даже критерии определения фразеологических единиц, нет единства мнений о категориальных свойствах этих единиц. Такие понятия, как
устойчивость, воспроизводимость, идиоматичность, экспрессивность, образность, постоянно подвергаются критическим пересмотрам: их роль в определении фразеологизма то
чрезмерно преувеличается, то излишне преуменьшается. Вопрос о критериях выделения
фразеологизмов связан с вопросом о границах фразеологии: чем меньше фразеологических свойств теоретически постулируется автором той или иной концепции, тем шире
оказываются границы фразеологии” (Mokienko 1980: 3).
10 Obserwując dysproporcje szkolnych osiągnięć uczniów wywodzących się z klasy średniej i robotniczej, Basil Bernstein zauważył, że ich podstawową przyczyną nie jest poziom inteligencji dzieci, lecz ich kompetencje językowe, wynikające z przyswajanego w środowisku domowym kodu:
rozwiniętego lub ograniczonego (Bokszański, Piotrowski, Ziółkowski 1977: 106–109). Socjalizacja
w niewykształconych rodzinach pozwalała jedynie na opanowanie kodu ograniczonego, cha-
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We współczesnym językoznawstwie dominuje tendencja do szerokiego ujmowa
nia frazeologii. W potocznym, obiegowym rozumieniu za frazeologizmy uznawane
są jednak przede wszystkim związki frazeologiczne w wąskim rozumieniu (głównie idiomatyczne), czasem także przysłowia, co związane jest z taką właśnie prezentacją treści w ramach nauki szkolnej. Badania przeprowadzone przez Helenę
Synowiec (2009: 131–134), oparte na analizie treści związanych z frazeologią z używanych w procesie kształcenia podręczników przeznaczonych dla uczniów gimnazjum, wykazały, że terminologia frazeologiczna w nich zawarta zazwyczaj nie była
wytłumaczona w zadowalającym stopniu, a niekiedy nawet wprowadzano ją nieco
chaotycznie.
Zagadnieniu frazeologii w procesie kształcenia polonistycznego poświęcamy
w tym miejscu uwagę nie bez powodu. To właśnie edukacja szkolna, obok literatury, gatunków dziennikarskich, szerokich zasobów Internetu i środowiska rodzinnego, jest głównym źródłem umożliwiającym przyswojenie frazeologii i kształtującym u użytkowników języka postawy wobec niej, między innymi poczucie norm
językowych.
Spośród wymienionych źródeł na szczególną uwagę zasługuje także Internet jako
najpopularniejsze w ostatnich czasach medium, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Zasoby internetowe11 są specyficznym źródłem pozyskiwania informacji o frazeologii, pełnią bowiem funkcję forum wymiany poglądów, w którym uczestniczyć
mogą osoby z różnych środowisk. Ten czynnik, w powiązaniu z niemal nieograniczoną możliwością wyrażania myśli, zarówno w zakresie treści, jak i formy, stymuluje proces zniekształcania formy frazeologii, sprzyja poznawaniu i utrwalaniu
jednostek frazeologicznych w już zmodyfikowanej postaci. Na ten potencjał dokumentacyjny i frazeotwórczy Internetu zwrócił uwagę W. Chlebda:
Для фразеологических единиц (ФЕ) естественная стихия обитания – тексты
наших высказываний. Поэтому фразеолог должен отдавать себе отчет в том,
что Интернет – это гигантский макротекст, сотканный из растущего изо дня
в день количества не только отдельных текстов, но и жанров, регистров, идиостилей, причем этот макротекст – как хранилище миллионов, по всей вероятности, фразеологизмов, так и место рождения новых ФЕ (Hlebda 2012: 75).
rakteryzującego się m.in. ubogimi zasobami leksykalnymi, prostotą konstrukcji składniowych,
ograniczonym użyciem przymiotników i przysłówków, przekazywaniem informacji w sposób
wymagający znajomości kontekstu, ograniczonymi możliwościami refleksji metajęzykowej.
Dzieci wychowujące się środowiskach należących do klasy średniej oprócz kodu ograniczonego
opanowują także preferowany przez szkołę kod rozwinięty (typowy dla języka formalnego), który
cechuje się bogactwem środków leksykalnych i stylistycznych, obecnością złożonych konstrukcji
składniowych, uniwersalizacją wypowiedzi (uniezależnieniem od kontekstu) i umożliwieniem
refleksji metajęzykowej (Bielecka-Prus 2010: 47).
11 Różne warianty pisemne (np. blogi, wpisy w mediach społecznościowych i na forach, komentarze), pisemno-graficzne (np. memy, rysunki satyryczne), ustne (np. videoblogi).
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Doskonałym przykładem potwierdzającym wspomniane zjawisko są memy internetowe, które w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. Ich anonimowi autorzy stosunkowo często wykorzystują właśnie frazeologizmy jako obrazową,
dosadną, ekspresywną, często humorystyczną formę wyrazu (por. Kudlińska 2014:
322–323; Dembska 2017: 315–326).
Niemal nieograniczona dostępność materiałów umieszczanych w Internecie,
przy jednoczesnym częstym braku weryfikacji wprowadzanych przez jego użytkowników treści, staje się także katalizatorem powstawania wariantów frazeologizmów
oraz sprzyja ich utrwalaniu się w świadomości odbiorców. W szerszej perspektywie, zwłaszcza w przypadku osób nieznających poprawnej bądź kanonicznej postaci
frazeologizmu, wymienione wcześniej czynniki powodować mogą nieprawidłową
jego percepcję (błędne przyswojenie i używanie oraz błędną interpretację znaczenia
i ocenę poprawności12).
Metodyka i próba badawcza
Naszym celem jest analiza społecznego zróżnicowania poziomu znajomości i sposobów percepcji frazeologii przez rodzimych użytkowników języka polskiego, w związku z czym projekt został podzielony na etapy, w których badane będą kolejne grupy
społeczne. Podczas pierwszego etapu, realizowanego wiosną 2021 r., badaniem objęto studentów. Decyzja o doborze uczestników została podjęta przy założeniu, że pod
względem czynników istotnych dla naszego badania jest to względnie jednorodna
społeczność. Są to osoby legitymujące się co najmniej średnim wykształceniem,
aspirujące do wykształcenia wyższego, a w przypadku słuchaczy studiów II stopnia już je posiadające. Łączy ich zatem nauka jako podstawowa aktywność okresu
młodości, który najczęściej oznacza wiek 19–25 lat, w którym jest 79% polskich studentów (por. Chorab 2016: 128–129; PBS 2018: 26). Choć uczelnie publiczne stanowią
niespełna jedną trzecią wszystkich szkół wyższych w Polsce, mają one zdecydowaną przewagę, jeśli idzie o liczbę studentów (75% ogółu). Pod względem typów szkół
przodują uniwersytety, na których uczy się ok. 30% wszystkich słuchaczy studiów
wyższych (PBS 2018: 11–12). Decyzja o przeprowadzeniu pierwszego etapu badań na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wynikała w dużej mierze z ułatwionego dostępu do grup zajęciowych na różnych wydziałach, ale ważnym kryterium
było również to, że uczelnia ta należy do wspomnianych wyżej kategorii o największej liczbie studentów. Zakładamy więc, że dobór próby badawczej pozwala na odzwierciedlenie cech studentów z innych polskich akademickich uczelni publicznych
i jest dla nich reprezentatywny.
12 W badaniu jako „błędną ocenę poprawności” traktujemy uznanie przez respondentów za poprawne jednostek niezgodnych z normą słownikową na podstawie: Bąba, Liberek 2003; Müldner-Nieckowski 2003; Fliciński 2012.
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Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 badania miały charakter zdalny i polegały na wypełnieniu kwestionariusza ankietowego on-line13. Narzędzie zostało przetestowane i dopracowane w pilotażu przeprowadzonym w styczniu 2021 r. na próbie 13 osób z wyższym wykształceniem – absolwentów kierunków
humanistycznych i społecznych, a więc możliwie zbliżonej pod kątem uwzględnianych w badaniu zmiennych niezależnych do społeczności badanej na pierwszym
etapie. Po uwzględnieniu wyników pilotażu narzędzia badawczego oraz komentarzy
respondentów opracowana została ankieta on-line składająca się z części badawczej (zadania 1–4 i pytanie 5), metryczki (pytania 6–9) i części dotyczącej samego
badania (pytania 10–12). Zadanie 1 składało się z 7 pytań szczegółowych na temat
znajomości i oceny poprawności frazeologizmów z listy zawierającej zarówno formy poprawne, jak i nieznacznie zmodyfikowane – niezgodne z normą słownikową
(zob. Aneks). W zadaniu 2 ankietowani byli proszeni o dobór frazeologizmu, który
ich zdaniem najtrafniej opisuje zarysowaną sytuację (3 pytania szczegółowe) i jego
zapisanie, a w zadaniu 3 (5 pytań szczegółowych) analogicznej prośbie towarzyszyła
lista zwrotów do wyboru. Zadanie 4 wymagało podania znaczenia 10 frazeologizmów w formie otwartej odpowiedzi. Pytanie 5 dotyczyło źródeł, z których badani
czerpali swoją wiedzę o frazeologii i sytuacji, w których jest ona stosowana. Celem
pytań zawartych w metryczce było dostarczenie informacji na temat wykształcenia respondentów, ich kierunków studiów, wykształcenia rodziców oraz wielkości
rodzinnej miejscowości. Mimo wcześniejszego przeprowadzenia pilotażu mamy
świadomość wstępnego charakteru aktualnego etapu badań i dlatego poprosiliśmy
uczestników o zamieszczenie komentarzy odnośnie do narzędzia badawczego (pytanie 10 dotyczy czasu wypełniania kwestionariusza) i samego badania (pytanie 11)
oraz poprosiliśmy o dane kontaktowe, które pomogą nam zebrać uczestników wywiadów fokusowych w kolejnych fazach projektu.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 52 słuchaczy studiów stacjonarnych
na kierunkach humanistycznych i społecznych I i II stopnia, czyli grup, które według przedstawionych w pierwszej części artykułu założeń powinny charakteryzować się najwyższym stopniem znajomości frazeologii (zrozumienia i zastosowania),
a także umiejętnością oceny jej poprawności (znajomością normy słownikowej).
Na potrzeby analizy jedno- i wieloczynnikowej zostały wyróżnione trzy podgrupy:
a) filologia polska (N = 8), b) pozostałe kierunki filologiczne: anglistyka, rusycystyka oraz lingwistyka praktyczna i copywriting (N = 14), c) kierunki niefilologiczne:
historia i socjologia (N = 30)14. Ze względu na znaczne różnice w liczebności pod13 Taka forma badania wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez respondentów przy udzielaniu odpowiedzi zasobów internetowych lub słownikowych. Zakładamy jednak, że ze względu na anonimowość i brak korzyści z tego procederu ryzyko było stosunkowo niewielkie. Ewentualny wpływ
trybu realizacji badania na jego wyniki zostanie wykazany na kolejnych etapach projektu, kiedy
będzie możliwe łączenie zdalnych narzędzi gromadzenia danych ze stacjonarnymi.
14 Niektóre osoby wskazały także drugi kierunek studiów: filozofię, prawo, historię sztuki i informatykę.
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grup i ich niewielki rozmiar próba nie jest reprezentatywna w zakresie wyróżnionych cech indywidualnych, takich jak studiowany kierunek, miejsce zamieszkania,
wykształcenie rodziców i in. Dlatego ewentualne współzależności tych zmiennych
i znajomości frazeologii traktujemy przede wszystkim jako materiał ilustracyjny
i wskazówki pytań badawczych do wyjaśnienia podczas realizacji kolejnych etapów
naszego projektu.
Analiza
Analiza prowadzona była w dwóch wymiarach. W pierwszym przypadku traktowaliśmy badanych jako względnie jednorodną zbiorowość reprezentującą warstwę
społeczną, od której można oczekiwać najwyższego poziomu opanowania języka
ojczystego (osoby zdobywające wykształcenie wyższe humanistyczne). Przedmiotem analizy w tej grupie była wówczas znajomość określonych form, zdolność do
oceny ich zgodności z normą słownikową i umiejętność ich poprawnego zastosowania. W drugim wymiarze skupiliśmy się na zróżnicowaniu wewnętrznym próby ze
względu na zmienne społeczne występujące w podzbiorach i indywidualne.
W części badawczej kwestionariusza zadania 1 i 4 zawierały pytania odnoszące
się do zamkniętej listy frazeologizmów, co pozwoliło na dokonanie analiz ilościowych i statystycznych ukazujących społeczną znajomość i percepcję tych wyrażeń.
Pytania w zadaniach 2 i 3 ze względu na otwarty lub szeroki wybór odpowiedzi
i potraktowanie frazeologizmów jako zmiennych zależnych (pojawiały się w odpowiedziach, a nie w pytaniach) służyły weryfikacji umiejętności ich zastosowania
w konkretnych sytuacjach.
W badaniu zastosowany został system oceny odpowiedzi, co pozwoliło na wykorzystanie danych z zadań 1 i 4 do weryfikacji znajomości poprawnych form w zbiorowości jako całości, poszczególnych jej podgrupach i w wypadku jednostek, czyli
zarówno w analizie grupowej, jak i indywidualnej, a danych z zadań 2 i 3 w analizie
poprawności posługiwania się frazeologią przez jednostki i podzbiory. Za poprawne uznawano odpowiedzi zgodne z normą słownikową i określeniem niezgodnych
z nią wariantów zmodyfikowanych jako niepoprawne (takich jak np. ‘ciężki orzech
do zgryzienia’). Odpowiedzi wskazujące wyłącznie błędną formę i spełniające kryterium „frazeologicznego błędu rażącego” (por. Markowski 2014: 5) traktowane były
jako niepoprawne. W pytaniu 1 za częściowo poprawne uznawane były odpowiedzi,
w których ankietowany uznawał za poprawny wariant niezgodny z normą słownikową, ale równolegle wskazywał formę właściwą; w pytaniu 2 były to frazeologizmy
trafnie dobrane do sytuacji, ale podane w lekko zmodyfikowanej formie (nierejestrowanej w słownikach) lub dopasowane jedynie do jednego z aspektów przedstawionej historii; w pytaniu 3 – frazeologizmy jedynie częściowo dopasowane do sytuacji
lub wskazanie zarówno form dopasowanych, jak i niedopasowanych; w pytaniu 4 –
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definicje częściowo odzwierciedlające znaczenie frazeologizmu (nieuwzględniające
jednego z komponentów znaczeniowych).
Dobierając frazeologizmy do pytań w zadaniach 1–4, kierowaliśmy się ich
obecnością w szkolnych podręcznikach oraz tekstach literackich pojawiających
się w programach kształcenia na etapie edukacyjnym podstawowym i średnim,
czyli w zakresie, który powinien być znany respondentom. Celem zadania 1 było
przedstawienie badanym do oceny powszechnie znanych zwrotów w lekko zmodyfikowanej postaci, aby zweryfikować ich umiejętność rozpoznawania błędnych
form, które są bardzo rozpowszechnione, często na równi z formami poprawnymi15.
Pytanie oraz kafeteria były tak sformułowane, by nie sugerować, że podane formy
mogą być niezgodne z normą słownikową, a umieszczenie w pytaniach szczegółowych jednego wyrażenia poprawnego (zob. Aneks) dodatkowo kamuflowało cel badawczy. W efekcie respondenci w większości przypadków uznawali podane formy
za poprawne lub równoprawne z poprawnymi: proporcja odpowiedzi poprawnych
i częściowo poprawnych w stosunku do niepoprawnych w odniesieniu do wszystkich pytań w tym zadaniu wyniosła 107:151 przy aż 106 odpowiedziach „nie znam”.
Nieprawidłowości wynikały z niedostrzeżenia często spotykanego błędu frazeologicznego, polegającego na wymianie jednego elementu na inny (por. Szerszunowicz,
Frąckiewicz, Awramiuk 2017: 47). Najgorzej wypadła ocena poprawności wyrażenia
„nie zasypywać gruszek w popiele” (zaledwie 3 poprawne odpowiedzi) oraz „robić
coś z zawiązanymi oczami” (5 poprawnych i 3 częściowo poprawne) i „ciężki orzech
do zgryzienia” (6 poprawnych i 3 częściowo poprawne), a najlepiej „rzeczy, o których
się fizjologom nie śniło” (28 poprawnych) i „schować głowę w siano” (24 poprawne
i 5 częściowo poprawnych). Choć we wszystkich badanych zwrotach mimo dokonanych modyfikacji zachowana została dominanta w postaci głównego komponentu
lub zespołu komponentów, różnice w uzyskanych wynikach są znaczne. Respondenci najczęściej mylili się w przypadku frazeologizmów, których błędne formy cechowała bardzo duża frekwencja w stosunku do form poprawnych, np. dla „ciężki
orzech do zgryzienia” proporcje wyniosły 1:2,46 dla wyszukiwarki Google16 i 1:3,35
dla NKJP17. Najlepiej weryfikowane wyrażenie „schować głowę w siano” prawie
nie występuje w obydwu źródłach (proporcje 1:9450 w Google i brak występowania w NKJP wobec 9 przypadków wystąpienia poprawnej formy „schować głowę
w piasek”). W przypadku frazeologizmu „rzeczy, o których się fizjologom nie śniło”
oprócz dużych różnic frekwencji formy niepoprawnej i poprawnej (1:8,27 w Google
i 0:6 w NKJP) istotne było powiązanie zwrotu z popularnym serialem „Świat według Kiepskich”, co mogło ułatwić jego identyfikację jako błędu frazeologicznego.
15 Na podstawie wyszukiwarek Google i PELCRA dla Narodowego Korpusu Języka Polskiego (Pęzik
2012).
16 Tu i w kolejnych przykładach brano pod uwagę wyszukiwania ścisłe (z frazą w cudzysłowie).
17 Wyszukiwarka PELCRA, podkorpus zrównoważony (Pęzik 2012).
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Wskaźniki statystyczne przy tak małej liczbie wskazań mają jedynie wartość ilustracyjną, ale ze względu na ich wyraźną postać możemy stwierdzić, że rozpowszechnienie niepoprawnej formy danego frazeologizmu silnie koreluje z liczbą błędnych
odpowiedzi (dla danych z Google r = 0,565, a dla NKJP r = 0,84), co jest spowodowane oceną często występującego zwrotu jako poprawnego.
W zadaniu 4 respondenci najtrafniej określali znaczenie następujących frazeologizmów: „syzyfowa praca” (36 odpowiedzi poprawnych i 16 częściowo poprawnych), „zakazany owoc” (32 poprawne i 19 częściowo poprawnych) i „kozioł ofiarny”
(32 poprawne i 18 częściowo poprawnych), a najmniejszą znajomością wykazali się
w przypadku zwrotów „miecz obosieczny” (24 odpowiedzi błędne lub „nie znam”)
i „kolos na glinianych nogach” (16 odpowiedzi błędnych lub „nie znam”). Frekwencja danego wyrażenia pozytywnie koreluje z liczbą poprawnych odpowiedzi i dla
danych z Google wynosi r = 0,306, a dla NKJP r = 0,567. Ze względu na niską istotność statystyczną tych wyników konieczne będzie ich powtórzenie na większej liczbie przykładów i większej próbie.
Choć początkowo naszym celem nie było porównywanie wyników pomiędzy
zadaniami, jaskrawe różnice rezultatów, jakie respondenci osiągnęli, oceniając
zgodność frazeologizmów z normą słownikową (w zadaniu 1 – średnia liczba poprawnych i częściowo poprawnych odpowiedzi 15,3) i definiując ich znaczenie (w zadaniu 4 – średnia 44,5), sugerują konieczność ich dalszej weryfikacji w kolejnych
fazach projektu.
Przystępując do badania, zakładaliśmy, że źródłem sygnalizowanych przez nauczycieli różnic indywidualnych w poziomie opanowania frazeologii mogą być uwarunkowania społeczne, związane ze zdobywanym wykształceniem (profil szkoły
średniej, studiowany kierunek), kapitałem społecznym – rodzinnym (poziom wykształcenia rodziców) i lokalnym (wielkość miejscowości rodzinnej). Spośród analizowanych zmiennych socjologicznych istotne różnice między badanymi wystąpiły
tylko w zakresie powiązania ogólnego wyniku ankiety ze studiowanym kierunkiem
(w zakresie oceny poprawności i umiejętności zastosowania frazeologii w przedstawionych sytuacjach). Pozostałe zmienne na tym etapie badań nie wykazują wyraźnych tendencji, a otrzymane w badaniu pilotażowym wyniki nie pozwalają także na
wyodrębnienie czynników, które mogłyby wpływać na kształtowanie kompetencji
frazeologicznej wśród studentów.
Omówienia wymaga sposób oceny poprawności udzielonych w ankiecie odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawano 1 p., za częściowo poprawną –
0,5 p., a za niepoprawną – 0 p. Łącznie we wszystkich czterech pytaniach można było
uzyskać 25 p.
Średni wynik, otrzymany na podstawie analizy wyników ankiet wszystkich respondentów (bez uwzględnienia zmiennych społecznych) wyniósł: M = 14,83 p. przy
standardowym odchyleniu SD = 3,09. Najwyższy odnotowany wynik to 22 p. i osiągnął go student kierunku niefilologicznego (grupa 3), najniższy zaś, uzyskany przez
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3 respondentów – 2 studentów kierunków filologicznych (grupa 2) i 1 niefilologicznego (grupa 3), wyniósł 9,5 p.
Najwyższy wynik spośród poszczególnych grup kierunków studiów uzyskali
respondenci studiujący polonistykę (8 respondentów) – 16,13 p. Pozostałe grupy
uzyskały wyniki niższe, nieznacznie różniące się od siebie: kierunki niefilologiczne
(grupa 3) – 14,9 p. i kierunki filologiczne (grupa 2) – 13,93 p.
Druga z testowanych zmiennych indywidualnych odnosiła się do wykształcenia
rodziców. Opierając się na przesłankach dotyczących większego dostępu do literatury i dóbr kultury, a także wyższej ogólnej kompetencji językowej w rodzinach inteligenckich, w ramach jednej ze wstępnych hipotez zakładaliśmy pozytywną korelację poziomu wykształcenia rodziców i ogólnej znajomości frazeologii respondentów.
W próbie wyróżniono pięć podgrup18, w których zanotowano następujące średnie
wyniki: wykształcenie wyższe obojga rodziców (N = 15) – średni wynik: 13,8 p.; wyższe jako wykształcenie jednego z rodziców19 (N = 10) – 15,65 p.; wykształcenie średnie obojga rodziców (N = 8) – 16,19 p.; wykształcenie średnie jako wykształcenie
jednego z rodziców20 (N = 8) – 14,63 p.; wykształcenie zawodowe obojga rodziców
(N = 8) – 15,13 p. W związku z niewielką i nierówną liczebnością podgrup jedynie
jaskrawe różnice uzyskanych wyników mogłyby świadczyć o potwierdzeniu wspomnianej hipotezy, podczas gdy w naszym przypadku są one minimalne i nie przekraczają 2,4 p. pomiędzy najwyższym i najniższym średnim wynikiem.
Podobnie przedstawiają się powiązania wielkości rodzinnej miejscowości: mieszkańcy wsi (N = 20) uzyskali średni wynik 15,75 p., respondenci z miast do 10 tys.
mieszkańców (N = 5) – 14,6 p., z miast od 11 do 50 tys. mieszkańców (N = 10) – 13,6 p.,
i z miast powyżej 50 tys. mieszkańców (N = 17) – 14,53 p. Minimalne różnice wystąpiły także w kwestii powiązania wyników ankiety z typem ukończonej szkoły
średniej: najwyższy wynik uzyskali absolwenci liceów profilowanych (N = 5) –
16,2 p., następnie liceum ogólnokształcącego (N = 20) – 14,86 p., a najniższy – absolwenci technikum (N = 7) – 13,85 p. Ze względu na brak wyraźnych różnic wszelkie
interpretacje powyższych wyników na podstawie zebranych danych są ryzykowne
(próba niereprezentatywna dla zmiennych społecznych) i wymuszają przeniesienie
wyciągnięcia wniosków na kolejne etapy badań.
Celem pytania 5 było poznanie źródeł, z których badani czerpali wiedzę o frazeologii i w których spotykali się z jej zastosowaniem. Pytanie miało charakter otwarty
i nie ograniczało liczby wskazań. Liczba wymienianych źródeł wahała się od 1 do 6,
a średnia była zbliżona do 3 (M = 2,71). Najczęściej wskazywano życie codzienne (31),
szkołę (28), literaturę (23) i rodzinę (16), a określane w literaturze jako ważne źródła
18 U jednej osoby oboje rodzice legitymowali się wykształceniem podstawowym, a dwie osoby odmówiły odpowiedzi na to pytanie.
19 Przy niższym poziomie wykształcenia drugiego rodzica.
20 Przy niższym poziomie wykształcenia drugiego rodzica.
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frazeologizmów teksty biblijne i mitologia (Oleśkiewicz 2007; Puda-Blokesz 2014)
zostały wymienione zaledwie przez 3 osoby (zob. wykres 1).
Wykres 1. Źródła poznawania i zastosowania frazeologii
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Wobec braku zależności zmiennych społecznych i ogólnego wyniku ankiety dokonaliśmy weryfikacji zebranych danych pod kątem innych, nieprzewidywanych
wstępnie uwarunkowań. Wykazana została przeciętna pozytywna korelacja liczby
wskazywanych źródeł i sfer wykorzystania frazeologii r = 0,383, co może oznaczać,
że respondenci wykazujący się lepszą znajomością frazeologii są na nią w większym
stopniu „uwrażliwieni” i dostrzegają jej obecność w różnych sytuacjach. Wobec
umiarkowanej siły korelacji i niewielkiej liczebności próby ograniczającej istotność
statystyczną wyników traktujemy znalezioną prawidłowość jako zagadnienie do weryfikacji na dalszych etapach badań, podobnie jak w przypadku kolejnego wykrytego podczas analizy powiązania – przeciętnej pozytywnej korelacji długości czasu
poświęconego na wypełnienie ankiety i jej ogólnego wyniku r = 0,304. Odpowiedzi
zajmowały ankietowanym średnio ok. 14 minut: najdłużej 0,5 godziny, a najkrócej –
5 minut, a wydłużenie czasu do namysłu i, jak można przypuszczać, bardziej sumienne podejście do zadań zaowocowały lepszym rezultatem.
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Podsumowanie
Realizacja badania w niestabilnych warunkach społecznych w czasie pandemii
COVID-19 wiązała się z ograniczeniami możliwości dotarcia do respondentów i sposobu zbierania danych. Dlatego planowana już na wstępie jakościowa część projektu
została przeniesiona na jego dalsze etapy. Zgromadzone dane kwestionariuszowe
pozwoliły na przetestowanie szeregu wstępnych założeń, dotyczących m.in. powiązania umiejętności poprawnej oceny frazeologizmu z jego frekwencją (i jednocześnie wpływem wysokiej frekwencji błędnych form na ich postrzeganie jako poprawnych lub równoprawnych) oraz znacznych różnic w liczbie poprawnych i częściowo
poprawnych odpowiedzi w zadaniu weryfikującym umiejętność oceny zgodności
z normą słownikową (zadanie 1) i znajomość znaczenia frazeologizmów (zadanie 4)
na korzyść tej ostatniej.
Brak możliwości wykazania związku między zmiennymi indywidualnymi a znajomością frazeologii na obecnym etapie nie oznacza, że takich zależności nie ma, lecz
że kwestia ta wymaga weryfikacji (np. w toku zaplanowanych na dalsze fazy projektu
wywiadów fokusowych oraz w badaniach ilościowych na próbie reprezentatywnej
w zakresie poszczególnych cech społecznych, obejmującej także studentów innych
kierunków i – na kolejnych etapach, również inne grupy społeczne i zawodowe).
Aneks – narzędzie badawcze (kwestionariusz on-line)
Zad. 1. Czy znane są Panu/Pani następujące frazeologizmy, przysłowia i powiedzenia?
(pytanie zamknięte z opcją wielokrotnego wyboru i opcją otwartą; kafeteria pozwalała
na określenie znajomości podanej formy, ocenę jej poprawności, wskazanie poprawnej
postaci i zapisanie komentarza).
1a. robić coś z zawiązanymi oczami
1b. rzeczy, o których się fizjologom nie śniło
1c. ciężki orzech do zgryzienia
1d. bogatemu to i byk się ocieli
1e. nie zasypywać gruszek w popiele
1f. schować głowę w siano
1g. chodzić od Judasza do Kajfasza
Zad. 2. Jakie przysłowia, frazeologizmy i powiedzenia pasują do opisanych sytuacji? (pyt.
otwarte dot. 3 sytuacji, opisanych w 2–3 krótkich zdaniach – krótka odpowiedź).
Zad. 3. Jaki frazeologizm / jakie frazeologizmy najlepiej pasują do sytuacji opisanych poniżej? (w każdym przypadku można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź lub wpisać własną). Lista frazeologizmów do wyboru w każdym z pytań (możliwych do zastosowania w 5 sytuacjach, opisanych w 2–3 krótkich zdaniach) wraz z opcją otwartą „inne”:
Jak cię widzą, tak cię piszą.
Myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli.
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Przebierać jak w ulęgałkach.
Biednemu zawsze wiatr w oczy.
Niedźwiedzia przysługa.
Łabędzia szyja.
Pyrrusowe zwycięstwo.
Słomiany zapał.
Nie dziel skóry na niedźwiedziu.
Żyć jak pies z kotem.
Puszka Pandory.
Drzeć z kimś koty.
Inne: …………………………
Zad. 4. Co to znaczy? Prosimy o opisowe wyjaśnienie znaczenia wymienionych poniżej
frazeologizmów lub wpisanie „nie znam” / „nie wiem”.
Lista 10 frazeologizmów do wyjaśnienia (odpowiedź otwarta):
4a. Alfa i Omega.
4b. Zakazany owoc.
4c. Czarna owca.
4d. Sodoma i Gomora.
4e. Syzyfowa praca.
4f. Kozioł ofiarny.
4g. Róg obfitości.
4h. Kolos na glinianych nogach.
4i. Biały kruk.
4j. Miecz obosieczny.
Pyt. 5. Zapewne wiele frazeologizmów, o które pytaliśmy, była Państwu znana. Prosimy
spróbować określić, skąd Państwo znają frazeologię i gdzie się z nią spotykają (kiedy,
w jakich sytuacjach)? (pyt. otwarte).
Pyt. 6. Wykształcenie – prosimy o zaznaczenie typów ukończonych szkół (można wybrać
więcej niż jedną odpowiedź); (pyt. zamknięte z wielokrotnym wyborem i opcją otwartą;
kafeteria uwzględniała następujące opcje: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane,
szkoła policealna, technikum, szkoła zawodowa, studia licencjackie, studia magisterskie,
odmowa odpowiedzi, „inna odpowiedź”).
Pyt. 7. Aktualnie studiowany kierunek studiów (pyt. otwarte).
Pyt. 8. Wykształcenie rodziców (lub zastępujących ich najbliższych opiekunów); (pyt. zamknięte z opcją wielokrotnego wyboru dla obojga rodziców; kafeteria uwzględniała następujące opcje: podstawowe, zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie profilowane,
średnie techniczne, policealne, wyższe techniczne, wyższe humanistyczne, wyższe medyczne, wyższe oficerskie – wojskowe, policyjne, strażackie i in., wyższe inne, odmowa
odpowiedzi).
Pyt. 9. Miejscowość rodzinna (pyt. zamknięte jednokrotnego wyboru z kafeterią uwzględniającą następujące kategorie: wieś, miasto do 10 tys. mieszkańców, miasto 11–50 tys.
mieszkańców, miasto powyżej 50 tys. mieszkańców oraz odmowę odpowiedzi).
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Pyt. 10. Ile czasu zajęło Panu/Pani wypełnienie kwestionariusza? (pyt. otwarte z możliwością udzielenia krótkiej odpowiedzi).
Pyt. 11. Ponieważ wypełniany przez Państwa kwestionariusz stanowi pilotaż naszego badania, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat konstrukcji pytań, ich zrozumiałości i poziomu trudności (pyt. otwarte z możliwością udzielenia dłuższej
odpowiedzi).
Pyt. 12. Jeśli są Państwo zainteresowani wynikami naszego badania lub udziałem w jego
kolejnych etapach, prosimy o podanie adresu mailowego, który umożliwi późniejszy
kontakt (pyt. otwarte z możliwością udzielenia krótkiej odpowiedzi).
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Towards Perceptual Phraseology: Testing the Knowledge and Assessment
of Phraseological Units by Students of Social Sciences and Humanities
Abstract
The authors discuss the most important assumptions of the research project on the knowledge, reception and practical application of phraseology by representatives of various social groups of nativespeakers, as well as the results of the first stage of the research carried out among students of humanities and social sciences. The notion of “perceptual phraseology” is treated as a part of perceptual
linguistics which examines how the attitudes of language users and their perception of various forms
as correct or incorrect affect their language behaviour. The aim of the project is to examine: a) the perception, knowledge and ability to assess the compliance of phraseologies with the dictionary norm;
b) the ability to use them in specified social situations; c) social variables determining the level of
knowledge of the phraseology of the Polish language by educated social classes. In addition to the
results of the analyses in the collective and individual dimension, the results of the verification of
preliminary hypotheses and conclusions for the subsequent stages of the research were presented,
during which focus interviews will be conducted, and other social and professional groups will also
be included.
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3. Formy manifestacji EAM
EAM realizują się przy pominięciu bezpośrednich form manifestacji (zwłaszcza czasowników performatywnych w 1. os.) – na intencję nadawcy, polegającą na wywołaniu u adresata uczucia estetycznego2, wskazują forma i struktura wypowiedzenia,
jego zawartość semantyczna, celowo wykorzystywane przez nadawcę elementy otoczenia, sposób przekazu i in. W celu zamanifestowania intencji estetycznej nadawca
najczęściej używa środków skonwencjonalizowanych, nawiązujących do literatury
1
2
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pięknej (tropów, figur, poetyzmów), jednak istota EAM ma charakter funkcjonalny,
a nie formalny, co oznacza, że zakres estetycznie nacechowanych środków jest otwarty
i uwarunkowany sytuacją komunikacyjną. Dlatego granic danego aktu mowy nie powinno się utożsamiać z granicą zdania: może to być jednostka zarówno mniejsza niż
zdanie, jak i ciąg wielozdaniowy – byleby był to znak intencji estetycznej nadawcy.
Anna Wierzbicka (1973) już niemal pół wieku temu utyskiwała, że lingwiści, choć
chętnie przejęli od Johna L. Austina pojęcie aktu mowy, mają jednak trudności
z oderwaniem tego pojęcia od zdania.
O ile, jak pisze Teresa Skubalanka (2002: 32), „funkcje stylistyczne [w tym funkcja
poetycka – A.K. i S.P.] są własnościami określonych elementów języka”, o tyle EAM
stanowią kategorię pragmatyczną, w swej istocie interakcyjną, a ich wyznacznikiem
są wszystkie elementy sytuacji komunikacyjnej (wraz z otoczeniem aktu mowy,
fasadą, zastosowanymi mediami, manierą artykulacji itd.), które mogą służyć jako
rozpoznawalne dla adresata narzędzia stymulacji estetycznej. Innymi słowy, typowe
środki stylistyczne z zakresu stylu artystycznego stanowią tylko część instrumentarium EAM.
Ponieważ istota EAM nie wynika z wartości stylistycznej zastosowanych środków językowych, lecz ze szczególnej intencji nadawcy, analizowane typy działalności mownej właśnie dlatego zasługują na ujęcie ich w kategoriach specyficznych aktów mowy – o ich statusie decyduje bowiem szczególna siła illokucyjna. Gwarantem
fortunności EAM jest szczera intencja estetyczna nadawcy, który – tworząc wypowiedź – zakłada, że odbiorca jest w stanie tę intencję odczytać3. Oczywiście, żywiąc
szczerą intencję, by wywołać u odbiorcy przeżycie estetyczne, nadawca powinien
uwzględnić jakąś istniejącą konwencję estetyczną. Uwzględnienie takiej konwencji
pociąga za sobą domniemanie nadawcy, że odbiorca dzieli z nim, a przynajmniej
rozpoznaje, podobne wartości estetyczne i w związku z tym możliwe jest uzyskanie
za pomocą użytych środków zamierzonego efektu.
Chcielibyśmy jeszcze raz zaznaczyć, że nie należy utożsamiać EAM z jakąkolwiek wypowiedzią zawierającą jakieś językowe elementy estetyzujące, np. figury
stylistyczne. Co prawda, w tej części artykułu przywołujemy przykłady różnego
typu wypowiedzi, w których takie środki zostały użyte, jednakże jesteśmy skłonni
traktować je jako przykłady EAM wyłącznie na podstawie towarzyszącej im intencji nadawcy. W tym sensie rozważanie o EAM, jak zaznaczyliśmy na początku, nie
pokrywa się ściśle z tym, co stanowi przedmiot stylistyki. Ustalenia stylistyki wykorzystane są jedynie o tyle, o ile sięgamy do opisu samych narzędzi, za pomocą których nadawca tworzy warstwę lokucyjną aktu mowy i stara się wywołać u odbiorcy
przeżycie estetyczne.
EAM stanowią dość zróżnicowaną klasę aktów mowy (wspomnieliśmy już o tym
w pierwszej części artykułu). Część z nich zostaje powołana do istnienia, by zreali3
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zować tylko tę jedną – estetyczną – intencję nadawcy. Natomiast inne wypowiedzi
realizują poza nią równocześnie jakieś inne intencje.
Doznania estetyczne są z reguły kojarzone z oddziaływaniem tekstów artystycznych. Jednakże EAM niekoniecznie muszą być wyrafinowanymi formami wypowiedzi artystycznej z zakresu literatury pięknej. Przykładami EAM są chociażby
wszystkie te niepozorne i tak liczne w codziennej konwersacji zabawy słowami,
przywoływane cytaty i skrzydlate słowa czy podsuwane rozmówcy skojarzenia, mające prowadzić do – choćby drobnych i spontanicznych – przeżyć estetycznych.
Za sprawą omówionego w pierwszej części synkretyzmu EAM kwestia ich odseparowania od współwystępujących aktów innego typu czasem jest skomplikowana.
W ramach tej samej czynności językowej może zachodzić integracja kilku illokucji,
wobec czego illokucja estetyczna może być mniej zauważalna. Na przykład w sytuacji, gdy kobieta w szpitalu, biorąc od pielęgniarki tabletki, mówi Tableteczki dla
cioteczki…, realizuje kilka intencji na raz: nie tylko intencję rozbawienia adresata
czy nawiązania mniej formalnej relacji, lecz także intencję wywarcia wrażenia estetycznego – wszak wypowiedzenie to ma charakter rytmizowany, zawiera rym.
Wszystkie stosowane w obrębie EAM środki można podzielić na kilka typów
(Kiklewicz 2020: 18): 1) semantyczne, tzn. odpowiednie treści kojarzone z pięknem
lub brzydotą; 2) formalne, dotyczące strukturyzacji wypowiedzi; 3) kontekstowe,
tzn. elementy otoczenia aktu mowy; 4) medialne – sposób prezentacji komunikatu.
Są one uniwersalne z racji wywoływania efektu estetycznego w tekstach (czy też
dyskursach) różnego typu, zarówno artystycznych, jak i dziennikarskich, promocyjnych, retorycznych, potocznych itd. Teksty artystyczne stanowią typowe formy
EAM (czy raczej makroaktów, jeśli posłużyć się terminologią Teuna A. van Dijka
(zob. 1992: 215)), a elementy stylu artystycznego zostały opisane w sposób chyba wyczerpujący. Dlatego w niniejszym artykule główną uwagę poświęcamy wyrażaniu
EAM poza działalnością stricte literacką.
3.1. Treści estetyczne4
Oddziaływanie estetyczne może opierać się na skonwencjonalizowanych5 lub okazjonalnych skojarzeniach pewnych treści i tematów z doznaniem piękna (albo
4

5
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„Treści estetyczne” jako „forma manifestacji EAM” mogą budzić wątpliwości – z uwagi na to, że
kategorie treści i formy w semiotyce i innych naukach humanistycznych zwykle stoją do siebie
w opozycji. Z drugiej strony elementy treści na poziomie informacji semantycznej mogą rzutować
na pragmatyczne cechy wypowiedzi, a więc funkcjonować jako „formy implikacyjne” (Kiklewicz
2004: 44). Za przykład takiego relatywistycznego ujęcia kategorii treści i formy może posłużyć
semiotyczna koncepcja Rolanda Barthes’a (1957: 217–224).
Dużą rolę w kształtowaniu kanonu konceptów piękna odgrywa tradycja literacka – „odwołanie się […] do określonej konwencji poetyckiego ukazywania świata” (Brzeziński, Piątkowski
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doznaniem brzydoty). Jednostki językowe, których znaczenie wywołuje takie konotacje, są traktowane jako poetyzmy semantyczne (zob. Skubalanka 1984: 230 i n.). Tak
więc za piękne obiekty stereotypowo uważa się kwiaty, kwitnące rośliny (np. róże),
widoki nieba (zwłaszcza wschody i zachody słońca, gwiazdy), krajobrazy, młode
kobiety, kamienie szlachetne, dzieła sztuki (zwłaszcza klasyczne), nowe rzeczy i in.
Małgorzata Lisowska-Magdziarz (2019: 286) pisze, że jednym z takich konceptów,
aktywnie wykorzystywanym w komunikacji wizerunkowej, jest ład.
Odwrotnie, pole semantyczne brzydkich obiektów tworzą śmieci, stare rzeczy,
opuszczone budynki, resztki, zwłoki itp.
Zasada oddziaływania estetycznego przy zastosowaniu takich środków jest prosta: nadawca oczekuje, że przywołanie odpowiedniego konceptu wywoła u odbiorcy – na mocy określonego, utrzymywanego w świadomości schematu interpretacyjnego – odpowiednią reakcję psychiczną. Tego rodzaju koncepty funkcjonują w mowie
jako szczególnego typu operatory interakcyjne, tzn. jako wykładniki celowej tematyzacji wypowiedzi i jednocześnie wykładniki intencji nadawcy, aby wywołać odpowiednie stany uczuciowe adresata. Przykładem może być scena z powieści Iwana
Turgieniewa Ojcowie i dzieci:
(1)

Посмотри, – сказал вдруг Аркадий, – сухой кленовый лист оторвался
и падает на землю; его движения совершенно сходны с движением бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое – сходно с самым
веселым и живым. – О друг мой, Аркадий Николаич! – воскликнул Базаров. – Об одном прошу тебя: не говори красиво.
[Popatrz – powiedział nagle Arkadiusz – suchy liść klonowy oderwał się i spada na ziemię; jego ruchy są całkowicie podobne do ruchu motyla. Czy to nie
jest dziwne? To, co smutne i martwe, jest podobne do tego, co żywe i radosne. – O, mój przyjacielu, Arkadiuszu Nikołaiczu! – wykrzyknął Bazarow. –
Proszę cię o jedno: nie mów pięknie].

Jak widzimy, wypowiedź Arkadiusza dotyczy refleksji nad spadającym liściem.
Bazarow upatruje w tym intencji estetycznej. Podobny mechanizm działa w sytuacji
opisanej w powieści Elżbiety Walczak Zakochana brzmi jak Enamorada:
(2)

– Za mną wiał wiatr i widziałem liście, które układał w zdania.
I tu mi się zaczęło podobać, bo zabrzmiało poetycko.

Odwrotny charakter ma zjawisko określane jako turpizm. Jest to sięgający czasów średniowiecznej poezji i malarstwa (por. taniec śmierci) zabieg artystyczny polegający na celowym kultywowaniu konceptów związanych z doznaniem brzydoty
1998: 10). Cytowani autorzy przywołują wyrazy kalina i kukułka, które w folklorze słowiańskim
funkcjonują jako symbole młodej, pięknej dziewczyny.

^ LV 33 indb 42

17 05 2022 12:03:55

Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy. Cz. II

43

(więcej o tym zob.: Mytych-Forajter 2010: 13 i n.). W komunikacji potocznej zjawisko
to występuje dość rzadko, prawdopodobnie ze względu na obowiązujący w relacjach
interpersonalnych wymóg uprzejmości.
Odmiennym sposobem oddziaływania estetycznego jest naśladowanie narracji
artystycznej, która na tle innych typów tekstów wyróżnia się reprezentacją semantyczną. Po pierwsze, tekst artystyczny z reguły przedstawia świat fikcyjny, tzn. sytuacje i stany rzeczy wyimaginowane przez twórcę. Po drugie, narracja artystyczna
obfituje w szczegóły semantyczne. Charakterystyczna dla tekstów tego typu specyfikacja semantyczna znajduje wyraz między innymi w nagromadzeniu różnego
rodzaju modyfikatorów, a przede wszystkim przymiotników (w czym można dopatrywać się łamania postulatu kategorii ilości w teorii Herberta Paula Grice’a). Jest to
swego rodzaju ujęcie opisywanej sytuacji w zbliżeniu – zjawisko szeroko występujące
w sztuce graficznej. Jako przykład przytoczymy fragment tekstu dziennikarskiego:
(3)

Lauren Bacall, ta wysoka dziewczyna o małych piersiach, inteligentnej twarzy
i wielkim poczuciu humoru, która marzyła, by być Bette Davis, i z uporem
studiowała aktorstwo. Zrobiła zawrotną karierę („Forum” 2005: 51–52).

Przytoczony tekst nawiązuje do konwencji prozy artystycznej, a autor realizuje
w ten sposób intencję estetyczną. Na konwencję artystyczną wskazują tu przymiotniki wysoki, mały, inteligentny, wielki, zawrotny. Usuwając te elementy, nie tylko nadalibyśmy tekstowi formę bardziej stosowną dla stylu dziennikarskiego, lecz także
zupełnie zmienilibyśmy jego funkcję pragmatyczną:
(4)

Lauren Bacall marzyła, by być Bette Davis. Studiowała aktorstwo i zrobiła
karierę.

Kolejnym wyznacznikiem semantycznym narracji artystycznej wykorzystywanym w celu realizacji EAM jest subiektywne, a czasem też hiperrefleksyjne przedstawienie stanów rzeczy. Autor tekstu naukowego lub poradniczego opisuje fragment
rzeczywistości w sposób obiektywny i możliwy do zaakceptowania przez szerokie
grono czytelników. Na przykład w Wikipedii można przeczytać napisaną w takim
stylu definicję pojęcia mapy:
(5)

6
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Mapa – graficzny obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali,
według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji
wyników w historii, geografii i geodezji6.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa (dostęp: 21 III 2022).
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Inny typ reprezentacji semantycznej występuje w poezji. Tak więc w wierszu Wisławy Szymborskiej pt. Mapa został przedstawiony subiektywny obraz mapy – to, co
odczuwa człowiek, patrząc na mapę:
(6)

Płaska jak stół,
na którym położona.
Nic się pod nią nie rusza
i miejsca nie zmienia.
Nad nią – mój ludzki oddech
nie tworzy wirów powietrza
i nic nie mąci jej czystych kolorów. […]

Tego rodzaju subiektywizmy okazjonalnie występują też w innych dyskursach,
np. naukowych. Oryginalne określenia naukowców, zwłaszcza w zwięzłej, aforystycznej i nieco enigmatycznej formie, prezentują się jako eleganckie, wykwintne
i mają duży potencjał oddziaływania na adresatów. Taki charakter ma np. słynne twierdzenie Ludwiga Wittgensteina z jego Traktatu logiczno-filozoficznego:
(7)

Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata.

Fakt, że wyrażenie to nie jest trywialne ani proste do zrozumienia (L. Wittgenstein miał na myśli możliwość ujmowania w języku nauki kwestii metafizycznych),
nie przeszkadza jego używaniu w sytuacjach komunikacyjnych, gdy nadawca dąży
do słownej elokwencji i nadania swojej wypowiedzi elegancji. Filozoficzna treść wypowiedzenia zostaje wypaczona, a na użytek komunikacji zostaje zastosowana jego
charakterystyka metareprezentacyjna, czyli wartościowanie tego, co w literaturze
psychologicznej określa się jako styl kognitywny. Za przykład może posłużyć Dzień
Języka Ojczystego w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej (Mszana), który zatytułowano właśnie za pomocą aforyzmu L. Wittgensteina. W podobny sposób
i w podobnym celu używa się tego wyrażenia w tekstach promocyjnych niektórych
firm zajmujących się kształceniem językowym (Mydlarz 2020). Tego rodzaju aforyzmy są chętnie podchwytywane przez użytkowników języka z racji ich atrakcyjnej, enigmatycznej treści i powtarzane nawet bez znajomości ich pierwotnego
kontekstu użycia.
3.2. Eksponowanie formy i struktury tekstu
EAM mogą opierać się na formalno-językowych cechach wypowiedzi. Jak pisze niemiecki badacz Hans-Christoph Hobohm (1991: 548), w dziele sztuki znajduje wyraz
cechująca artystę umiejętność wykorzystywania mobilizującej siły języka – dzięki
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szczególnemu nastawieniu do materiału znakowego. Według Marii A. Potockiej
(2007: 65) odpowiadający przypisywanym efektom zmysłowym „język westchnień”
jest cechą estetyki tradycyjnej.
Formalno-językowe narzędzia EAM można podzielić na dwie kategorie: środki
języka oraz środki mowy. Do pierwszej kategorii należą tzw. poetyzmy stylistyczne,
mające skonwencjonalizowane nacechowanie estetyczne, tzn. nawiązujące do artystycznego stylu funkcjonalnego (zob. Skubalanka 1984: 73). Jerzy Brzeziński i Cezary Piątkowski (1998: 7) wyodrębniają kilka typów takich jednostek: fonetyczne,
fleksyjne, słowotwórcze, leksykalne i syntaktyczne. Można skonstatować, że w tym
wypadku mamy do czynienia z pewną symbiozą pragmatyki i stylistyki: stylistyczne
nacechowanie jednostek językowych jest wykorzystywane w celu realizacji czynności językowych, tzn. zachodzi zależność między stylistyczną cechą jednostki a illokucyjną cechą wypowiedzi, w której jednostka ta występuje. Tak jest np. z wypowiedziami zawierającymi czasownik igrać w znaczeniu ‘o świetle, barwie, uśmiechu itp.:
migotać, mienić się, drgać, pojawiać się i znikać’. W USJP (I: 1187), skąd pochodzi ta
definicja, towarzyszy mu adnotacja „poetyckie”, a za przykłady użycia służą zdania7:
(8)
(9)

Na jej wargach igrał tajemniczy uśmiech.
W jego oczach igrały iskierki.

Na estetyczną intencję nadawcy wskazuje tu specyfikacja semantyczna – uszczegółowiony opis symptomów przeżywanych przez człowieka emocji – a czasownik
igrać wzmacnia ten efekt. Jeszcze wyraźniejsza jest funkcja afektotwórcza tego wyrazu w tekście innego gatunku. Na stronie internetowej firmy HTC w opisie jej produktów czytamy:
(10)

Wyobraź sobie poranne promienie słońca prześlizgujące się po nieregularnych powierzchniach nowoczesnej rzeźby. Światło igra na metalowej obu
dowie i szkle, tworząc dynamiczne refleksy kolorów i kontrastów. Właśnie
taki widok przyświecał nam, gdy tworzyliśmy HTC 10. Telefon, który łączy
magię światła z odważną fazowaną obudową w eleganckim wykończeniu. To
poezja światła w Twojej dłoni (HTC).

Jest oczywiste, że autor tego tekstu pragnie ukazać swój produkt jako atrakcyjny i wart pożądania, a czyni to poprzez realizację intencji wywołania u adresatów
doznania estetycznego. Poza czasownikiem igrać dodatkowo służą temu wyrażenia
dynamiczne refleksy kolorów i kontrastów, magia światła, poezja światła i in.
Do poetyzmów należy zaliczyć także tzw. teksty kultury, np. cytaty z dzieł
literackich. Jako znaki bardziej lub mniej skonwencjonalizowane wywołują one
7
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odpowiednie refleksje odbiorców i przyczyniają się do realizacji afektotwórczej intencji nadawcy. Za przykład może posłużyć tytuł znanej piosenki Marka Grechuty
Wiosna – ach to ty, który dość regularnie jest odtwarzany w różnych sytuacjach
komunikacyjnych w celu stworzenia efektu estetycznego. Może to być upiększenie
tekstu dziennikarskiego lub tekstu na stronie internetowej, nazwa festiwalu, konkursu itd. Tego rodzaju EAM występują także w mowie potocznej. Na przykład
usłyszawszy, że dziewczyna przedstawiła się jako Anna, ktoś mówi:
(11)

– Ania z Zielonego Wzgórza.

W niektórych sytuacjach nadawca posługuje się repliką mówiąc słowami poety,
tak by jego intencja i wykorzystywana konwencja stylistyczna były bardziej czytelne
dla adresata (przykłady z Internetu):
(12)
(13)
(14)

Muzeum w Gliwicach podjęło próbę wywołania z niepamięci dramatycznych
losów mieszkańców polskich Kresów, tych, którym – mówiąc słowami poety – przyszło żyć w „dwóch miastach”.
Można też pójść na sezonowe lodowisko i, mówiąc słowami poety, „zapomnieć wszystko”.
Obserwujemy świat, który jest nam obcy, mówiąc słowami poety Hausmana:
„Ja, obcy i zlękniony w świecie, którego nie stworzyłem przecież”.

Poza poetyzmami stylistycznymi istnieją środki funkcji estetycznej, których
źródłem jest odpowiednia strukturyzacja wypowiedzi. Istnieje na ten temat ogromna literatura naukowa powstała w nurcie badań strukturalistycznych (zob. Jakobson
1960/1989; Lotman 1970, 1972; Mayenowa 1974; Sławiński 1974 i in.). W tym wypadku funkcja estetyczna opiera się na uwydatnieniu pewnego aspektu formalnej organizacji wypowiedzi – w aspekcie fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym. Oto
przykłady pełniących funkcję afektotwórczą sloganów reklamowych, opartych na
takich figurach retorycznych, jak eufonia, aliteracja, echolalia czy rym:
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
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CCC: Cena czyni cuda.
Mariola okocim spojrzeniu (marka piwa Okocim).
Ciesz się Cieszynem.
Poznań wart poznania.
Gotyk na dotyk (Toruń).
Pokaż kotku, co masz w środku (Alpen Gold).
Mazury cud natury.
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Pod tym względem najbardziej wyróżniają się wierszowane formy wypowiedzi8:
(22)
(23)
(24)
(25)

Już w porządku, mój żołądku (Rennie).
Na świeżość są patenty! Trochę jabłka, trochę mięty (Tymbark).
Spektakularny świat bez VAT (Lexus).
Ubranie to wyzwanie (Americanos Moda).

EAM w dużym stopniu bazują także na figuratywnym typie nominacji leksykalnej, z wykorzystaniem wyrażeń metaforycznych i porównawczych (zob. Kwesi 2019:
126). Przytoczony wcześniej opis produktów firmy HTC został zatytułowany:
(26)

Wyrzeźbiony światłem.

Wyrażenie to ma charakter metaforyczny: precyzja i elegancja, z jaką są wykonane produkty firmy HTC, jest porównywana do rzeźby, którą wytworzono za
pomocą światła. Wyrażenia metaforyczne dość regularnie występują w strukturze
sloganów reklamowych (zob. Widerski 2016; Wszołek 2016: 53; Lewiński 2017: 47 i n.):
(27)
(28)
(29)
(30)

Najlepsza przyjaciółka mojej skóry (Soraya).
Red Bull doda ci skrzydeł.
Wedel. Fabryka przyjemności.
Zaproś wiosnę do swojego domu (Eurofirany).

Podobne zjawisko sporadycznie występuje też w komunikacji codziennej, np. na
portalach internetowych. Wywołaniu u adresata doznania estetycznego w takich sytuacjach mogą towarzyszyć również inne cele nadawcy, np. rozbawienie. Tak więc
uczestniczka forum internetowego zamieszcza następujący wpis:
(31)

Ech Bieszczady jakie cudne, jaki piękny, dziki kraj.
W nim przeżyjesz chwile cudne, patrząc wprost, przed siebie w dal.
Chciałam, by to zabrzmiało poetycko, bo te Wasze relacje z Bieszczad są bez
dwóch zdań świetne i nieszablonowe.

Jak widać, autorka wpisu wprost zaznacza, że jej wypowiedź ma charakter poetycki, a tym samym oczekuje odpowiedniej reakcji adresatów.

8
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Wyrazisty przykład stanowi postać Antonio Carotenutiego, kochliwego marszałka z włoskiego
filmu Chleb, miłość i… (1955), lub pochodząca z książki Jana Twardowskiego pt. Dziecięcym piórem postać fryzjera, który mówi wierszami.
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3.3. Eksponowanie kontekstu
Kontekst jest pojęciem szerokim. Zbigniew Nęcki (2000: 92 i n.) rozróżnia kontekst
językowy (semantyczny), interpersonalny, instrumentalny (zadaniowy) i kulturowy.
Nie sposób omówić w ramach tego artykułu wszystkich możliwych wpływów kontekstu na obszar EAM, dlatego zwrócimy uwagę na wybrane zjawiska.
Jednym z najważniejszych elementów kontekstu w komunikacji estetycznej jest
nadawca, zwłaszcza jego wygląd, mówienie, zachowanie odpowiadające przyjętym
w danej społeczności wzorom estetycznym. Zwykłą prognozę pogody w telewizji
należy potraktować jako estetyczny makroakt mowy wówczas, gdy widzowie doznają przyjemności estetycznej na widok pięknej prezenterki czy też przystojnego prezentera. Zjawisko to szeroko występuje w mediach: jak pisze M. Lisowska-Magdziarz (2019: 62), prezenterzy programów informacyjnych w telewizji są „użytkowani marketingowo”, tzn. prezentowani jako „twarze” stacji i w ten sposób „poddawani celebrytyzacji i estetyzacji”. Tym się tłumaczy notoryczne wykorzystywanie młodych, atrakcyjnych kobiet w popularnych programach informacyjnych
i rozrywkowych.
Liczy się nie tylko ten, kto mówi, lecz także – w przypadku wyrażeń reprodukowanych – ten, kto jest twórcą wyrażenia. Pod tym względem najbardziej regularne
są odwołania do wypowiedzi znanych artystów (m.in. literatów), a także cytowanie
fragmentów dzieł artystycznych. Sam fenomen książki artystycznej wpływa na estetyczny charakter odbieranych treści. W związku z tym można przywołać fragment
z powieści Gustave’a Flauberta Pani Bovary:
(32)

[…] Myślała i starała się dociec znaczenia słów: szczęście, namiętność, upojenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach.

Innym ważnym elementem kontekstu jest scena komunikacji. Pewne miejsca
(muzeum, teatr, sala koncertowa itd.) mają skonwencjonalizowane skojarzenia estetyczne, przyczyniają się więc do tego, że wypowiadane na ich tle komunikaty niosą
w sobie dodatkową estetyczność. Przykładem może być ready-made – formacja artystyczna polegająca na wtórnej estetyzacji przedmiotów codziennego użytku. Zjawisko to jest możliwe dzięki ulokowaniu przedmiotu w odpowiednim kontekście,
jak w przypadku słynnej „Fontanny” Marcela Duchampa – pisuaru, który zaprezentowano na wystawie Salonu Artystów Niezależnych w Nowym Jorku w 1917 r.
Z pragmatycznego punktu widzenia istotne są tu nie tylko konkretny prezentowany obiekt i scena, lecz przede wszystkim świadomość odbiorców, że cała sytuacja
komunikacyjna została celowo zaprogramowana przez nadawcę (dyrekcję muzeum
wraz z artystą).
Informacja estetyczna może być zakodowana w tle przekazu głównego, np. w postaci wizualnej. Zabieg ten jest szeroko wykorzystywany w reklamach wizualnych
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(jako estetycznych makroaktach). Za przykład może posłużyć plakat z kampanii
reklamowej perfum marki Gucci Bloom (zob. rys. 1): oddziaływanie estetyczne realizuje się tu za pomocą wizerunku kwiatów i ciała młodej kobiety (modelką na
plakacie jest aktorka Dakota Johnson). W podobny sposób w reklamie perfum firmy
Lancôme jest wykorzystywany wizerunek aktorki Penélope Cruz (rys. 2).

Rys. 1. Reklama marki perfum
Gucci Bloom
Rys. 2. Reklama marki
perfum Lancôme

Postawienie akcentu na otoczeniu przekazu jest szczególnie charakterystyczne
dla sztuki postmodernistycznej, w której szeroko stosowana jest swego rodzaju inscenizacja. Maria Anna Potocka (2007: 93) pisze o celowym wykorzystaniu przez
artystów „dzieł medialnie zaskakujących”, np. obrazów, którym na wystawach towarzyszą sterty ziemi, popiołu, stare pudła, kamienie, kawałki drutu itp.
3.4. Sposób prezentacji komunikatu
EAM mogą być realizowane przy wykorzystaniu specyficznego sposobu prezentacji
treści. Potencjał estetyczny zawarty jest m.in. w fonetycznej realizacji wypowiedzi,
tzn. z wykorzystaniem takich środków, jak artykulacja głosek, tempo mowy, rytm,
prozodia i akcent frazowy (chodzi tu więc o ten aspekt lokucji). Istnieje potoczne
przekonanie o „ładnym mówieniu” czy też „ładnym wymawianiu” – por. replikę na
forum internetowym:
(33)

Moja mama uważa, że każde imię jest ładne, gdy się je ładnie wymawia.

Taka charakterystyka („ładnie wymawia”) jak najbardziej przystaje np. do
Roberta Makłowicza – prezentera popularnych programów kulinarnych w telewizji. Anna Soćko (2014: 86) zwraca uwagę, że mowa R. Makłowicza obfituje
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w wyszukane, czasem archaizowane słownictwo, metafory, porównania, epitety
i inne figury retoryczne, a poza tym charakteryzuje się staranną – niekiedy wręcz
hiperpoprawną – wymową.
W komunikacji zapośredniczonej na intencję pragmatyczną nadawcy mogą
wskazywać formy graficznej edycji tekstów i, ogólnie rzecz biorąc, to, co się składa
na corporate design czy editorial design. W tym celu wykorzystywane są specjalne
czcionki ozdobne (w tym fonty kaligraficzne), inicjały, skład tekstu, papier, design
okładki itd.
W programach telewizyjnych ważną rolę odgrywa scenografia, wygląd studia
i pleneru, a także wygląd tła. Wraz z rozwojem technologii projektowych wystrój
studiów staje się coraz bardziej dynamiczny i estetyczny. Szeroko stosowane są
technologie typu blue box, pozwalające na komputerowe generowanie środowiska
(np. pięknych krajobrazów), w którym występują prezenterzy telewizyjni.
Zakończenie
Oddziaływanie estetyczne realizuje się na dwóch poziomach struktury pragmatycznej wypowiedzi. Informacja estetyczna pierwszego planu stanowi cechę konstytutywną tekstów literatury pięknej, a także gatunków werbo-wizualnych (należących
np. do liberatury). O wiele ciekawsze (gdyż mniej opisane) są wypadki, gdy informacja estetyczna jest realizowana na drugim planie wypowiedzi, w strukturze synkretycznych aktów mowy. Można by je zinterpretować jako formy estetyzacji różnych
aktów mowy, ale z funkcjonalnego punktu widzenia za zastosowaniem różnego
rodzaju środków upiększenia komunikatu, podobnie jak w wypadku dzieła artystycznego, stoi afektotwórcza intencja nadawcy. Fakt, że nie znajduje ona wyrazu
w bezpośrednich wykładnikach illokucyjnych (takich jak czasowniki performatywne), ma znaczenie drugorzędne, jako że intencja ta jest zasadniczo rozpoznawalna
(możliwa do rozpoznania), a specyficzny status EAM polega właśnie na tym, że formy zamanifestowania intencji afektotwórczej mają charakter pośredni.
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Aesthetic Acts of Speech as a Subject of Pragmalinguistics:
Status, Functions, Forms: Part 2
Abstract
Aesthetic speech acts, i.e. affect-creating speech acts that are produced by the sender to make the
receiver have an aesthetic experience, may be fulfilled in four different ways. They are produced by
means of semantic content which is conventionally associated with beauty or ugliness. They may also
be fulfilled through operations on the form and structure of a speech act. The next way is to produce
them using a context that contains objects of aesthetic value. The last type of aesthetic speech acts
arises when they are uttered in a specific, aesthetic manner.
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1. Wstęp
W ostatnich dwóch dekadach w szeroko pojętej lingwistyce można zauważyć rosnące zainteresowanie komunikacją niewerbalną – zjawisko określane w naukach
humanistycznych mianem zwrotu wizualnego (Mitchell 1994). To zainteresowanie
przekłada się na popularność takich nurtów, jak multimodalna analiza dyskursu
(multimodal discourse analysis (np. Kress, van Leeuwen 2001; O’Halloran 2004;
Norris 2020)) czy gramatyka systemów wizualnych (np. Kress, van Leeuwen 1996;
Machin 2016). Ta ostatnia jest przykładem adaptacji modeli systemu językowego do
opisu innych systemów semiotycznych na podstawie analogii między leksykonem
i regułami gramatyki z jednej strony a zasobami niewerbalnymi danego systemu
i zasadami ich użycia z drugiej. W podobny sposób poszukiwanie funkcjonalnych
analogii między językowymi środkami wyrazu a środkami niewerbalnymi1 motywowało opracowanie kognitywnych modeli metafory wizualnej.
1
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Chodzi tu o analogie funkcjonalne na najbardziej ogólnym poziomie relacji, wskazujące na potencjał wyrażania metafor pojęciowych zarówno przez środki językowe, jak i wizualne bądź realizację struktury kognitywnej opartej na domenie źródłowej i domenie docelowej. Specyfika
obu systemów semiotycznych oraz właściwych im zasobów utrudnia, czy wręcz uniemożliwia,
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych teorii, metod i analiz
w dziedzinie kognitywnego ujęcia metafory wizualnej. Na początku omawiam dwa
źródła tego obszaru badań mieszczące się w tradycyjnym ujęciu metafory wizualnej jako środka artystycznej ekspresji i w kognitywnej teorii metafory werbalnej.
Następnie przedstawiam aspekt teoretyczny tej dziedziny, opisując wybrany model analizy (Forceville 1996) oraz identyfikacji (VISMIP) metafor wizualnych. Przegląd analiz empirycznych pokazuje z kolei dalsze zróżnicowanie metod stosowanych przez autorów oraz badanych przez nich gatunków. W ostatniej części artykułu
omawiam aktualny stan badań nad metaforą wizualną w Polsce, zwracając uwagę
na konieczność popularyzacji i systematyzacji tego obszaru.
2. Metafora wizualna w kognitywistyce
Pojęcie metafory wizualnej ma długą historię, przede wszystkim w obszarze teorii
i krytyki sztuki. Rozumiana jako środek artystycznego wyrazu metafora wizualna
jest przedmiotem prac dotyczących malarstwa i grafiki (np. Carroll 1994; Kotkowska 2018), architektury (np. Karatani 1995) czy filmu (np. Godzic 1978; Carroll 1996).
Wyraźna jest więc analogia między takim postrzeganiem metafory wizualnej a definicją metafory w literaturoznawstwie, gdzie jest ona rozumiana podobnie, jako
figura stylistyczna.
Jak wiadomo, z tradycyjnym literaturoznawczym rozumieniem metafory zerwała kognitywna teoria metafory George’a Lakoffa i Marka Johnsona (1980, pol. 1988),
zakładająca, że metafora jest integralnym i powszechnym elementem codziennej
komunikacji, a nie wyłącznie jednym ze środków ekspresji artystycznej. Do teorii
Lakoffa i Johnsona (1980) odwołują się także badacze metafory wizualnej, wskazując
analogicznie, że nie jest ona tylko środkiem ekspresji w sztukach wizualnych, ale
jest powszechnie wykorzystywana w gatunkach nieartystycznych. Jako uzasadnieopracowanie modelu metafory wizualnej na podstawie jednego z istniejących modeli metafory
werbalnej (por. np. krytyczna opinia Agnieszki Libury na temat gramatyk systemów niewerbalnych (2019)). Istotne różnice dotyczą struktury samej metafory: w tekście/wypowiedzi realizuje
ona prosty schemat A TO B, z werbalnie wyrażonymi elementami domeny źródłowej i domeny
docelowej; w przypadku obrazu mogą natomiast występować klastery metafor ze wspólną domeną docelową, w postaci A TO B i A TO C, i A TO D itd. (Pérez-Hernández 2019; omawiam je również w przygotowywanym artykule Modele analizy i identyfikacji metafor wizualnych (Kowalski,
w recenzji)). Obok złożonych form klasterowych metafora wizualna może przyjąć także formę
uproszczoną w stosunku do podstawowego wzorca A TO B – formę, w której widoczny jest element tylko jednej z domen (por. metafory typu MP1 w klasyfikacji Charles’a Forceville’a). Ogólnie
rzecz ujmując, przeszkodą w budowaniu analogii między metaforą werbalną a metaforą wizualną
jest większe zróżnicowanie podsystemów semiotycznych obrazu (formalnych i kompozycyjnych)
oraz odmienny sposób percepcji komunikatu (linearnie odczytywany tekst a całościowo odbierany obraz). Szczegółowe opisanie tego problemu wykracza poza granice niniejszego artykułu.
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nie często przytaczany jest pogląd Lakoffa i Johnsona, że „porozumiewanie się jest
oparte na tym samym systemie pojęciowym, jakiego używamy wówczas, gdy myś
limy i działamy” (1988: 26). Wynika z tego, że metafory mogą być wyrażane w dowolnym systemie semiotycznym, w tym w medium wizualnym (Bolek 2020: 218;
Forceville 1996: 1; Rybarkiewicz 2017: 49).
Mimo powszechnej akceptacji tego poglądu w latach 80. i 90. literatura dotycząca metafory konceptualnej koncentrowała się na jej językowych realizacjach.
Można to uznać za piętno monografii Lakoffa i Johnsona (1980), którzy omawiane
domeny pojęciowe zilustrowali jedynie przykładowymi zdaniami. Zmianę przyniosła wydana w 1996 r. praca Charles’a Forceville’a, ilustrowana zdjęciami reklam
prasowych, na podstawie których autor opracował pionierską kognitywną teorię
metafory wizualnej.
3. Metafora wizualna – teoria (model Forceville’a) i metodologia (model VISMIP)
Model analizy metafory wizualnej Forceville’a (1996; późniejsze uzupełnienia m.in.
Forceville 2002, 2009, 2017) od 25 lat cieszy się ugruntowaną pozycją wśród badaczy
metafory wizualnej2. Reprezentuje on perspektywę kognitywną, jednak autorowi
bliższa jest interakcyjna teoria metafory werbalnej Maxa Blacka (1979) niż teoria
Lakoffa i Johnsona (1980). Podobnie jak Black (1979), Forceville (1996) skupia się na
funkcji metafory w procesie komunikacji. Do zdefiniowania aktu komunikacji wybrał model Romana Jakobsona (1960) uzupełniony o (i) pogłębioną analizę relacji
nadawcy i odbiorcy oraz (ii) klasyfikację poziomów kontekstu (wewnętrzny kontekst
obrazu, zewnętrzny kontekst otoczenia obrazu, kontekst społeczno-kulturowy).
W tym pierwszym przypadku punktem odniesienia jest teoria relewancji Dana Sperbera i Deirdre Wilson (1986), w tym drugim – analiza dyskursu3. Ponadto, z uwagi
na specyfikę analizowanego przez siebie gatunku, Forceville (1996) uwzględnia także dorobek semiotyki reklamy, w szczególności Barthes’owski podział na znaczenia
wizualnie denotowane i konotowane (Barthes 1964).
Pomimo tak eklektycznej podstawy teoretycznej model Forceville’a jest względnie spójny w swoich założeniach i względnie prosty w zastosowaniu. W szczególności metoda analityczna sprowadza się do trzech pytań badawczych (1996: 201),
zaadaptowanych z pracy Blacka (1979):
2

3
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Wyniki kwerendy (zasoby papierowe i cyfrowe) w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
[kryterium wyszukiwania pojęcie tematu: „visual metaphor” LUB „pictorial metaphor” LUB
„multimodal metaphor”] pokazują, że 22% publikacji na liście rekordów odwołuje się do modelu Forceville’a (dane na 3 IX 2021).
Forceville (1996) przyjmuje za Paulem Ricœurem (1977), że metafora jest zjawiskiem dyskursu,
a nie cechą słowa czy zdania.
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1. Które elementy przedstawione należą do metafory?
2. Który z tych elementów jest przedmiotem prymarnym (primary subject4), a który
przedmiotem sekundarnym (secondary subject5)?
3. Jakie cechy przedmiotu sekundarnego są rzutowane na przedmiot prymarny?
Z perspektywy procesu komunikacji użycie metafory wygląda w następujący
sposób: nadawca chce powiedzieć odbiorcy coś o przedmiocie prymarnym w sposób
metaforyczny. Nadawca wybiera odpowiedni przedmiot sekundarny, mając na uwadze podobieństwo pewnych cech obu przedmiotów. Ogół cech każdego przedmiotu
stanowi jego zespół implikacji (implication complex), natomiast z wybranych przez
siebie cech wspólnych obu przedmiotów nadawca konstruuje równoległy zespół6
implikacji (parallel implication complex). Ten musi z kolei zostać zrekonstruowany
przez odbiorcę, aby mógł on zrozumieć sens metafory zamierzony przez nadawcę.
W świetle teorii relewancji Sperbera i Wilson (1986) skuteczność komunikacji jest
funkcją monitorowania bilansu wysiłku wobec efektu (effort-effect), tj. wysiłku przy
interpretacji względem uzyskanego efektu (którym jest odczytanie intencji nadawcy). W interesie nadawcy jest, aby bilans był na korzyść efektu; analogicznie odbiorca
zakłada, że nadawca tak formułuje komunikat, aby zapewnić jego optymalną relewancję (optimal relevance), tj. uzyskać bilans najbardziej korzystny w danej sytuacji.
Forceville (1996) podkreśla, że bilans wysiłku wobec efektu dotyczy także interpretacji metafor, w tym wizualnych.
Na podstawie analizy reklam Forceville (ibid.: 163) wyróżnia cztery typy metafor
wizualnych:
1.	 Metafory wizualne z jednym elementem przedstawionym (MP1) – widoczny jest
przedmiot prymarny lub przedmiot sekundarny; w przypadku reklamy z reguły
ten pierwszy (jako reklamowany produkt).
2.	 Metafory wizualne z oboma elementami przedstawionymi (MP2) – widoczne są
zarówno przedmiot prymarny, jak i przedmiot sekundarny, połączone w jedną
nierealną hybrydę.
3.	 Wizualne porównanie – widoczne są zarówno przedmiot prymarny, jak i przedmiot sekundarny, które – obecne w całości – zachowują swoją rzeczywistą formę.
4.	 Metafory werbalno-wizualne (VPM) – jeden z przedmiotów jest wyrażony wizualnie, drugi – werbalnie. W przypadku reklamy są to z reguły odpowiednio
przedmiot prymarny i przedmiot sekundarny.
Należy zauważyć, że VPM z definicji są nie metaforami wizualnymi, a multi
modalnymi. Forceville (2009: 23) definiuje metaforę multimodalną ogólnie jako
taką, w której „domena docelowa i źródłowa jest w całości bądź w przeważającej
części wyrażona w dwóch różnych modalnościach” (tłum. Górska 2014: 113).
4
5
6
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Odpowiednik domeny docelowej w modelu Lakoffa i Johnsona (1988).
Odpowiednik domeny źródłowej w modelu Lakoffa i Johnsona (ibid.).
Określenie zespół jest nie do końca słuszne, ponieważ w wielu przypadkach rzutowana jest pojedyncza cecha wspólna obu przedmiotów.
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Pomimo pozytywnych ocen recenzentów (m.in. Stein 1998; Goldwasser 1999)
i szerokiego wykorzystania w analizach empirycznych (zob. sekcja 4 poniżej) model
Forceville’a nie jest pozbawiony wad. Jedną z nich jest brak wiarygodnej procedury
identyfikacji metafory wizualnej. Możliwego rozwiązania tego problemu dostarcza
model VISMIP (Visual Metaphor Identification Procedure), opracowany przez Gerarda Steena i jego współpracowników z Grupy Pragglejaz (np. Šorm, Steen 2018).
Od strony formalnej VISMIP jest adaptacją wcześniejszych modeli Grupy
Pragglejaz, tj. MIP (Metaphor Identification Procedure) oraz MIPVU (Metaphor
Identification Procedure Vrije Universiteit (zob. Pragglejaz Group 2007; Steen i in.
2010)), które odnosiły się do metafor werbalnych. Podobnie jak MIPVU, VISMIP
ma formę algorytmu, co według autorów podkreśla jego praktyczny charakter narzędzia gotowego do wykorzystania.
Algorytm VISMIP7 składa się z sześciu kroków: (1) dokładne obejrzenie obrazu;
(1a) opis tego, co jest widoczne na obrazie; (1b) uzupełnienie opisu obrazu o dodatkowe wskazówki interpretacji (np. tytuł nadany przez autora); (1c) sformułowanie
tezy obrazu; (1d) sformułowanie tematu obrazu; (2) podział opisu z kroku (1a) na
jednostki semantyczne i przypisanie im kategorii semantycznych; (3) identyfikacja
niekongruentnych jednostek wizualnych: (3a) niekongruentnych z tematem obrazu
lub (3b) niekongruentnych z uwagi na określoną cechę8; (4) test relewancji jednostek
zastępczych: sprawdzenie, czy jednostkę niekongruentną można zastąpić na obrazie inną, taką, że będzie ona jednocześnie kongruentna i koherentna (tj. spójna ze
światem przedstawionym na obrazie); (5) test odrębnych domen (cross-domain-ness)
(zob. niżej); (6) test pośredniego dyskursu (indirect discourse) (zob. niżej). Jeżeli wyniki testów (4–6) są pozytywne, wtedy analizowana jednostka niekongruentna jest
metaforą.
Warto wyjaśnić zasadę przeprowadzania dwóch ostatnich testów. W przypadku
testu odrębnych domen przyjmuje się, że dwa pojęcia należą do różnych domen,
jeżeli nie mają wspólnego hiperonimu nie dalej niż na trzecim poziomie ogólności kategoryzacyjnej. Narzędziem referencyjnym VISMIP dla języka angielskiego
jest słownik programu WordNet (http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn),
pozwalający przedstawić wyniki w formie struktury relacji pojęć podrzędnych/
nadrzędnych (funkcja inherited hypernym). Z kolei test pośredniego dyskursu, zaczerpnięty z modelu MIPVU, polega na interpretacji znaczenia metafory, tj. odszu7
8
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Z powodu ograniczonej objętości artykułu podsumowuję tutaj jedynie główne cele poszczególnych kroków; w przygotowywanej publikacji (Kowalski, w recenzji) przedstawiam pełny polski
przekład algorytmu VISMIP.
Inkongruencja z tematem (3a) dotyczy sytuacji, gdy element obrazu (wyodrębniony w kroku 2)
nie należy do dominującej dziedziny pojęciowej obrazu (określonej w kroku 1d jako jego temat).
Z kolei inkongruencja określonej cechy (3b) dotyczy elementów, które ogólnie należą do tematu
obrazu, z wyjątkiem pewnej swojej właściwości, która w sposobie, w jaki została przedstawiona na
obrazie, różni się od prototypowej formy tej cechy danego elementu w świecie rzeczywistym.
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kaniu sensu między domeną źródłową a domeną docelową. Innymi słowy, zadaniem
odbiorcy jest tutaj rekonstrukcja intencji nadawcy, czyli wskazanie, jakie znaczenia
dotyczące przedmiotu prymarnego domeny docelowej konotują cechy domeny
źródłowej wybranej przez nadawcę.
Model VISMIP można uznać za względnie udaną próbę opisania kognitywnych
mechanizmów identyfikacji metafor i ujęcia ich w formę algorytmu. Nie jest on modelem idealnym, co widać np. w odwołaniu się do intuicji badacza przy określeniu
elementów niekongruentnych w krokach (3a) i (3b) czy stwierdzeniu niemożliwości wytyczenia precyzyjnych reguł delimitacji dziedzin pojęciowych (Šorm, Steen
2018: 70).
Model VISMIP jest jednak propozycją wciąż nową, która nie doczekała się jeszcze gruntownej recenzji ani empirycznej weryfikacji poza pracami członków Grupy Pragglejaz. Na pewno ma on jednak szanse, aby zyskać popularność podobną
do tej, którą model MIP(VU) cieszy się w badaniach nad metaforą werbalną. Nie
widzę również formalnych przeszkód, aby zintegrować go z modelem analizy metafor wizualnych Forceville’a. Identyfikacja obecności metafory na obrazie za pomocą modelu VISMIP warunkuje możliwość jej analizy na podstawie klasyfikacji
metafor wizualnych przedstawionej w modelu Forceville’a. Innymi słowy, spełnienie warunku określonego w ostatnim kroku algorytmu VISMIP („Jeżeli wyniki
testów 4–6 są pozytywne, wtedy analizowana jednostka niekongruentna jest metaforą” (ibid.: 82 – tłum. G.K.)) prowadziłoby badacza do pierwszego pytania badawczego w modelu Forceville’a („Które elementy przedstawione należą do metafory?”
(1996: 201 – tłum. G.K.)).
Integracja obu modeli jest nie tylko możliwa z punktu widzenia proceduralnego – jako dwóch kolejnych etapów badania naukowego – ale także korzystna z punktu widzenia komplementarnego charakteru ujęć przedmiotu w obu modelach. Chociaż oba modele omawiają rolę metafor w akcie komunikacji, Forceville skupia się na
osobie nadawcy, który dobiera metaforę na podstawie szacowanych możliwości interpretacyjnych odbiorcy (bilans wysiłku do efektu), natomiast VISMIP przyjmuje
perspektywę odbiorcy, co widać nie tylko w algorytmie identyfikacji metafor (Šorm,
Steen 2018), ale i w badaniach empirycznych weryfikujących przebieg opisanej nim
procedury z procesami kognitywnymi uczestników eksperymentu (van den Heerik,
Šorm, Steen 2018). Ponadto, o ile w obu modelach metafora wizualna jest określana
podobnie: jako element niespójny z kontekstem, to model Forceville’a – ale nie VISMIP – wskazuje zarówno na społeczne i kulturowe uwarunkowania kompetencji
odbiorców w zakresie interpretacji elementu niekongruentnego, jak i czynniki jednostkowe, natury psychologicznej (w myśl teorii relewancji Sperbera i Wilson relewancja jest zawsze relewancją dla jednostki). Oprócz tego oba modele różnią się tym,
że o ile VISMIP skupia się na wewnętrznej strukturze elementu metafory (czy jest
w całości, czy tylko w części niekongruentny z kontekstem), o tyle Forceville zwraca
uwagę na strukturę całej metafory (przedmiot prymarny i przedmiot sekundarny:
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czy oba są widoczne, czy też jeden jest widoczny, a drugi implikowany), znaczenie
kontekstu (integralny element metafory MP1, a w przypadku metafor MP2, VPM
i wizualnego porównania jedynie element pomocniczy, ułatwiający interpretację
metafory) oraz medium metafory (obraz w przypadku MP1, MP2 i wizualnego porównania, tekst i obraz w przypadku VPM).
Należy jednak zwrócić uwagę także na przeszkody uniemożliwiające integrację
obu modeli bez ich gruntownej adaptacji. W szczególności chodzi tutaj o nie w pełni zbieżne kryteria definicyjne metafory. Na przykład jedna z analizowanych przez
Forceville’a (1996: 115–116) reklam przedstawia butelkę piwa umieszczoną w wiaderku
do szampana. Stosując swój model, Forceville uznaje ją za przykład metafory MP1:
BUTELKA PIWA TO SZAMPAN. Przy zastosowaniu algorytmu VISMIP otrzymamy pozytywny wynik testów 4 (relewancji jednostek zastępczych) i 6 (pośredniego
dyskursu), ale negatywny dla testu 5 (odrębnych domen), ponieważ beer i champagne
posiadają wspólny hiperonim (alcohol) na drugim poziomie kategoryzacji. Tym samym BUTELKA PIWA TO SZAMPAN nie jest metaforą według modelu VISMIP.
4. Metafora wizualna – badania empiryczne
Przegląd prac przedstawiających wyniki badań empirycznych metafor wizualnych
w ujęciu kognitywnym pokazuje trzy źródła ich teoretycznego umocowania. Po
pierwsze, są to adaptacje teorii metafory werbalnej. Najczęściej przywoływana jest
oczywiście praca Lakoffa i Johnsona (1980), jak w przypadku prac Ninga Yu (2011),
Laury Hidalgo-Downing i Blanki Kraljevic Mujic (2015) czy Nadeždy Silaški i Tatjany
Đurović (2019). Popularne są także odwołania do teorii schematów obrazowych,
np. Primary Metaphor Theory Josepha Grady’ego (1997), między innymi w pracach
Marii Ortiz (2011) czy Loreny Pérez-Hernández (2019). Rzadziej punktem odniesienia jest teoria integracji pojęciowej (blending theory) Gilles’a Fauconniera i Marka
Turnera (2002), którą stosują np. Hidalgo-Downing i Kraljevic Mujic (2015).
Mniej liczną grupę stanowią analizy oparte na teoriach metafory wizualnej,
w tym Forceville’a (1996). W tej liczbie większość stanowią, co nie zaskakuje, prace
(współ)autorstwa samego Forceville’a (np. Forceville 1996: rozdz. 6 i 7; Bounegru,
Forceville 2011; Forceville 2017). Z jego modelu korzystają także m.in. Rosario Caballero (2014), Isabel Negro Alousque (2014) i Christopher Hart (2017).
Stosunkowo liczne są prace interdyscyplinarne, w których kognitywna teoria
metafory (wizualnej) jest tylko jednym z filarów modelu analitycznego. Można tu
wymienić np. analizę rysunków satyrycznych Villy Tsakony (2009), integrującą
kognitywny model metafory wizualnej z ogólną teorią humoru werbalnego (general theory of verbal humour) Salvatore Attarda (2001) albo artykuł Janis Edwards
i Carol Winkler (1997), łączący zagadnienia metafory wizualnej i intertekstualności
z perspektywą krytyczną. Popularne są także syntezy kognitywnej teorii metafory
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i semiotyki społecznej, np. w pracach Dezhenga Fenga i Kaya O’Hallorana (2013) czy
Andrei Vezovnik i Ljiljany Šarić (2020).
Co ciekawe, materiał badawczy jest mniej zróżnicowany niż podstawy teoretyczne. Najczęściej analizowane są reklamy prasowe i zewnętrzne (np. Yus 2009; Feng,
O’Halloran 2013; Negro Alousque 2014; Hidalgo-Downing, Kraljevic Mujic 2015;
Forceville 2017; Pérez-Hernández 2019). Drugim popularnym gatunkiem są rysunki
satyryczne (np. Edwards, Winkler 1997; El Refaie 2009; Tsakona 2009; Bounegru,
Forceville 2011; Silaški, Đurović 2019). Inne gatunki analizowane są rzadziej (np.
zdjęcia prasowe (Hart 2017)).
W porównaniu z obrazami statycznymi gatunki filmowe są trudniejsze w analizie. W tym przypadku badacze koncentrują się na pojedynczych kadrach lub krótkich
sekwencjach, jak robi np. Ortiz (2011) w badaniu schematów pojęciowych w wybranych scenach filmów fabularnych czy Caballero (2014) i Hidalgo-Downing i Kraljevic Mujic (2015) w analizach metafor w filmach reklamowych. Podobną techniką
Vezovnik i Šarić (2020) analizują metafory wizualne w reportażach telewizyjnych.
Odrębną grupę stanowią badania eksperymentalne, w których oceniane są sposoby i szybkość interpretacji metafor wizualnych i multimodalnych, w szczególności
w reklamach. Zmienne brane pod uwagę w takich pracach to m.in. płeć, wiek, wykształcenie, narodowość (np. Caballero 2014; Forceville 1996: rozdz. 7).
W ostatnich latach pojawiły się także prace z pogranicza krytycznej analizy dyskursu analizujące metafory wizualne jako nośniki ideologicznie nacechowanych
znaczeń. Przykładem jest artykuł Silaški i Đurović (2019), analizujący metafory domeny źródłowej PODRÓŻ w satyrycznych rysunkach na temat brexitu. Krytyczną
perspektywę zastosowali także Hart (2017) w analizie metafor w dyskursie prasowym (artykuły i zdjęcia dotyczące protestów górników w Wielkiej Brytanii w latach
80.) oraz Vezovnik i Šarić (2020) w odniesieniu do reportaży telewizyjnych na temat
imigrantów. Od strony teoretycznej takie prace najczęściej wykorzystują autorskie
adaptacje Krytycznej Analizy Metafory (Charteris-Black 2004) na potrzeby analiz
materiałów multimodalnych.
5. Metafora wizualna – stan badań w Polsce
Polska literatura na temat metafor wizualnych to przede wszystkim prace z zakresu
historii i krytyki sztuki, odwołujące się do tradycyjnie rozumianej metafory jako
środka artystycznej ekspresji (np. Godzic 1978; Kotkowska 2018). Z reguły nie czerpią one z kognitywnych teorii metafory konceptualnej, choć zdarzają się wyjątki
(np. Bolek 2020 w analizie plakatów teatralnych).
Również w obrębie samej (szeroko rozumianej) lingwistyki dorobek polskich
badaczy metafory wizualnej jest raczej skromny i rozproszony. Dominują studia
przypadku, względnie prace oparte na niedużych korpusach, często omawiające
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metafory wizualne obok metafor werbalnych. Widać przy tym nierzadko różnicę
objętości materiału ilustracyjnego na niekorzyść przykładów wizualnych (np. pojedynczy obraz u Bartłomieja Maliszewskiego (2018)). Jednocześnie można zauważyć rosnące zainteresowanie metaforami multimodalnymi, integrującymi elementy werbalne i wizualne, w analizach np. okładek czasopism (ibid.; Makowska
2019), rysunków satyrycznych i filozoficznych (Górska 2014, 2019, 2020) i reklam
(Lisowska-Magdziarz 2012).
Jeśli chodzi o perspektywę teoretyczną, autorzy często posługują się modelem
metafory konceptualnej Lakoffa i Johnsona (1980); tak robią np. Maliszewski (2018),
Magdalena Makowska (2019) i Elwira Bolek (2020). Na tym tle wyróżniają się prace Elżbiety Górskiej (2014, 2019, 2020), których część teoretyczno-przeglądowa zawiera liczne odwołania do różnych teorii kognitywnych metafory (m.in. Johnson
1987; Lakoff, Johnson 1980; Kövecses 2011) oraz teorii integracji pojęciowej (blending theory) Fauconniera i Turnera (2002). Autorka uwzględnia także publikacje Forceville’a (m.in. 1996, 2002, 2009). Poza pracami Górskiej odwołania do modelu Forceville’a można znaleźć także u Bolek (2020) i Agnieszki Libury (2019). Omawiane w niniejszej pracy modele identyfikacji i analizy metafor wizualnych nie znalazły więc dotychczas szerszego zastosowania w polskich analizach empirycznych.
Warto odnotować obecność prac przeglądowych, które pozwalają polskim badaczom zapoznać się z nowymi teoriami metafory wizualnej i multimodalnej. Obok
wymienionych prac Górskiej dobrym przykładem jest też artykuł Libury (2012),
gdzie autorka omawia prace Forceville’a (1996, 2002) oraz Forceville’a i Urios-Aparisiego (2009); w analizie rysunków satyrycznych Libura (2012) korzysta także
z metodologii El Refaie (2009). W późniejszej publikacji (Libura 2019) autorka systematyzuje problemy klasyfikacji i analizy metafor multimodalnych.
Stan badań nad metaforą wizualną przedstawia też Dorota Rybarkiewicz (2017)
w rozdziale czwartym swojej monografii. Punktem wyjścia jest zestawienie cech
metafory werbalnej i metafory wizualnej na podstawie definicji m.in. Noëla Carrolla (1994) i Francisca Yusa (2009). Z punktu widzenia polskiego czytelnika zaletą
pracy Rybarkiewicz (2017) jest także przegląd modeli klasyfikacji metafor wizualnych, wcześniej nieomawianych w polskiej literaturze przedmiotu, wraz z polskim
przekładem terminów. Oprócz opisanej wyżej taksonomii Forceville’a (1996) autorka omawia także modele Barbary Phillips i Edwarda McQuarriego (2004) oraz
Lamprosa Gkiouzepasa i Margaret Hogg (2011). Rybarkiewicz (2017) przedstawia też
studia przypadku dotyczące metafor w różnych dziedzinach komunikacji i gatunkach, m.in. w dyskursie naukowym i reklamie.
Z kolei Małgorzata Lisowska-Magdziarz (2012) poddaje analizie wybrane funkcje metafor wizualnej i multimodalnej z perspektywy semiotyki mediów, ilustrując je przykładami reklam komercyjnych i społecznych. W szczególności omawia
proces interpretacji metafory w przekazie medialnym, metafory konwencjonalne
i kreatywne, odwołania do ram konceptualnych i ideologii, relacje między metaforą
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a intertekstualnością, kompetencję komunikacyjną odbiorców i różnice międzykulturowe w interpretacji metafor wizualnych, a także funkcje perswazyjne i manipulacyjne metafor wizualnych.
6. Wnioski
Badania nad metaforą wizualną i multimodalną rozwijają się dynamicznie i niewątpliwie w niedalekiej przyszłości staną się one ważną częścią dorobku szeroko rozumianej lingwistyki. Będąc istotnym elementem komunikacji codziennej
(np. w reklamach), metafory wizualne i multimodalne powinny stać się przedmiotem systematycznej pracy badawczej, szczególnie w Polsce, gdzie dotychczas nie poświęcono im wiele uwagi.
Opisane w niniejszym artykule dwa modele, analizy metafor wizualnych
Forceville’a oraz identyfikacji metafor wizualnych VISMIP, mogą posłużyć jako narzędzia badawcze w analizach empirycznych. Z kolei przegląd takich analiz może
stanowić źródło inspiracji do opracowania autorskich badań, także na polskim materiale, również w perspektywie porównawczej na płaszczyźnie międzykulturowej.
Jednocześnie krytyczna ocena modeli Forceville’a i VISMIP pokazuje, że dostępne metody nie zawsze są idealne i wymagają dalszej weryfikacji, również od strony
założeń teoretycznych. Także klasyfikacje metafor odnoszące się do tradycyjnych
w formie mediów (grafika, zdjęcie itp.) mogą z czasem wymagać rewizji wobec dynamicznego rozwoju cyfrowych środków komunikacji. Badania metafor wizualnych
wymagają więc nie tylko uporządkowania istniejącego dorobku, ale też ciągłego monitorowania modeli opracowanych w kontekście „zwrotu wizualnego”.
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Cognitive Models of Visual Metaphor: Theory, Methodology, Analyses
Abstract
The aim of the article is to present cognitive studies on visual metaphor: selected theories, methods
and analyses. An overview of literature shows a growing interest in this area of research worldwide,
especially in the light of the “visual turn”. Compared to the scholarly output of foreign researchers,
publications of Polish authors are scarce and their results are not systematized. The discussion of the
current state of research on visual metaphor is therefore motivated, on the one hand, by knowledge
gap, and on the other, by the need to popularize and systematize this area of study in Poland.
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Wprowadzenie. Zaplecze analizy. W polskiej powojennej przestrzeni dyskursywnej
jest obszar, w którym zwyczajowe prawa komunikacji między wspólnotami różnych
szczebli społecznych ulegają systemowemu wręcz zakłócaniu, owocując – zwłaszcza
po roku 2000 – spięciami, starciami i konfliktami na dużą (także międzynarodową)
skalę1. Centrum tego obszaru wyznacza pojęcie ŻYD, a ściślej diada pojęć ŻYD –
POLAK okolona siecią ich werbalnych wykładników (Żyd, Polak, żydowski, polski,
żydowskość, polskość itd.) i pochodnych. Oba pojęcia tej diady, traktowane jako sui
1
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Rok 2000, czyli moment publikacji Sąsiadów Jana Tomasza Grossa, jest wśród badaczy podejmujących problematykę relacji polsko-żydowskich uznawany za cezurę w całej powojennej historii
badań polskich narracji o Zagładzie. Zdaniem Elżbiety Janickiej i Tomasza Żukowskiego (2016: 7)
Sąsiedzi byli drugim – po filmie Shoah Claude’a Lanzmanna (1985) i publikacji tekstu Jana Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto (1987) – „wstrząsem narracyjnym”, który wprowadził do
myślenia w skali społecznej dwie konstatacje: „Polacy nie byli ani jedyną, ani też główną ofiarą
II wojny światowej […]. Ofiarą główną – w skali okupowanej Polski i Europy – byli natomiast Żydzi” oraz „Polacy nie byli biernymi i bezsilnymi świadkami Zagłady. Byli jej współuczestnikami,
niekiedy bezpośrednimi sprawcami” (Janicka, Żukowski 2016: 7). Konstatacje te wywołały zbiorowy odruch obronny zwany backlashem, polegający na maskowaniu i mistyfikowaniu pamięci o Zagładzie w polskim dyskursie publicznym; zjawisku temu specjalną monografię poświęcił
Piotr Forecki (2018).
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generis „jedność przeciwieństw”, ogniskują wokół siebie polski dyskurs publiczny
zwłaszcza ostatniego dwudziestolecia, jak z amerykańskiej perspektywy postrzega
to Joanna B. Michlic:
[s]połeczeństwo polskie spośród innych społeczeństw postkomunistycznych wyróżnia prawie nieustanne zajmowanie się wszelkimi sprawami żydowskimi i Zagładą
w ogólnokrajowych dysputach na temat „kim jesteśmy”, „kim chcemy być” i „jak
chcemy traktować innych” (Michlic 2011: 225)2.

Jednak w dysputach tych każda próba odejścia od jedności przeciwieństw i przejścia w stronę jedności kontynualnej (uznania, że nie są to pojęcia wykluczające się
wzajemnie na zasadzie „albo Polak – albo Żyd”) napotyka podsycany, także instytucjonalnie, opór, a samo pojęcie ŻYD przypomina niezasklepioną ranę, której
nie dane jest spokojnie się zabliźnić3. Za podłoże tej sytuacji wielu badaczy uznaje
szczególną postawę znacznej części polskiego społeczeństwa, zwaną „kolektywnym
narcyzmem”. Jej istotę Elżbieta Janicka nazwała zwięźle „zbiorowym uzależnieniem
od własnej reputacji” (Janicka, Żukowski 2016: 240), w psychologii społecznej zaś
kolektywny narcyzm wiązany jest z „obolałą tożsamością narodową”, której wyróżnikiem jest „gloryfikowanie własnego narodu, domaganie się dla niego wyrazów
szacunku i uznania od innych […]. Z takim stosunkiem do grupy własnej wiąże
się także tendencyjna pamięć historyczna, wyolbrzymiająca winy innych wobec
nas i niedoceniająca krzywd, które Polacy wyrządzili innym narodom” (Cichocka,
Golec de Zavala 2011: 241; zob. też Kofta, Sławuta 2011). Głębokich źródeł takiej
nieprzejednanej narcystycznej postawy Maria Janion dopatrywała się w „krainie
imperatywu mitycznego”, w którym panują prawa wyrosłe na gruncie polskiego paradygmatu romantycznego z jego kultem ofiary narodowej, cierpienia za innych,
heroizacji spraw przegranych (Janion 1998: 258; zob. też Kapralski 2016). Ktokolwiek
prawa imperatywu mitycznego podważa, narusza czy choćby podaje w wątpliwość,
kto pyta o nie, chce je poddać krytycznej analizie, zostaje przez zbiorowe MY wykluczony z kręgu SWOICH i napiętnowany jako OBCY. Owo zbiorowe MY wydaje

2

3
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Przywołuję pracę Joanny B. Michlic także dlatego, że różnicuje ona polską pamięć o Żydach, charakteryzując „pamiętanie dla upamiętnienia”, „pamiętanie dla korzyści” oraz „pamiętanie, żeby
zapomnieć”. Badaczka wykracza przy tym poza krąg pamięci holocaustowej, w którego granicach
zdaje się pozostawać większość polskich badaczy pamięci o Żydach.
Znana badaczka antysemityzmu Bożena Keff zauważa, że „w polskiej kulturze Żyd nadal jest postacią napiętnowaną i nie ma w niej takiego miejsca na osobę mającą jakieś związki z tożsamością
żydowską, które byłoby wolne od logiki piętna” (Keff 2020: 172). To dlatego „[s]łowo »Żyd« ma
w polszczyźnie szczególne znaczenie. Nie jest po prostu nazwą określającą narodowość. Jego użycie okazuje się gestem, piętnuje i wyklucza” (T. Żukowski w: Janicka, Żukowski 2016: 133). Badacz
przywołuje słowa Michała Głowińskiego: „Żyd znaczyć może tyle, co ten, którego uważam za
obcego, ten, którym gardzę. Znaczenie słowa wyzbywa się konkretu, nasiąka treściami emocjonalnymi, staje się przekazem postaw” (ibid.).
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się w Polsce ogarnięte prawdziwą „obsesją niewinności”4, stąd właśnie ów backlash
po Jedwabnem:
[u]jawnienie polskiego współudziału w Zagładzie dało […] asumpt do podjęcia oraz
zintensyfikowania działań w imię obrony dobrego imienia narodu. Polityka historyczna adresowana do świata od początku była zresztą pomyślana jako polityka wizerunkowa dyktowana potrzebą budowania pozytywnego obrazu Polski i dawania
odporu narracjom uznanym za krzywdzące (Forecki 2018: 61)

– nawet za cenę jawnych zafałszowań, przeinaczeń, faktograficznych manipulacji5.
Oznacza to, że problem, w odniesieniu do którego będzie tu prowadzona dalsza
analiza, sięga głębokich pokładów polskiej tożsamości zbiorowej, a zarazem naszej
zbiorowej pamięci jako szczególnych konstruktów społecznych. Ma przy tym ten
problem także swój aspekt językowy i językoznawczy, pamięć bowiem – fundament
tożsamości wspólnotowej – jest wielorako ujęzykowiona: jest przez dany język etniczny formowana i w narracjach w tym języku tworzonych utrwalana i upowszechniana (zob. Chlebda 2019).
Podejmując tę problematykę, poruszać się będę w kręgu jednostek języka polskiego uznanych przeze mnie za „nośniki pamięci o Żydach”. Wymaga to przedstawienia dwóch wyjaśnień. W pierwszym rzędzie należy przybliżyć to, co będzie
tu uznawane za jednostkę języka. Termin ten, nawiązujący do koncepcji Andrzeja
Bogusławskiego6, odnoszę do gotowych, tj. ustabilizowanych formalnie i znaczeniowo i usankcjonowanych przez system języka środków nazewniczych, których gotowość przejawia się też w fakcie, że w aktach wypowiadania się są one przywoływane
i używane w tej właśnie uformowanej wcześniej postaci, a więc w istocie reprodukowane (a nie produkowane na bieżąco z ich komponentów składowych). Z tego też
względu odnoszę do nich termin reprodukt, przyjmując, że pewien fakt werbalny
można nazwać reproduktem, gdy spełnia on łącznie następujące warunki:
– werbalizuje odrębny zespół treściowy (pojęcie, sąd, intencję, emocję itp.);
– stanowi składnik systemu lub podsystemu danego języka;
– jest podsuwany mówiącemu przez ten (pod)system w określonych sytuacjach
komunikacyjnych w charakterze względnie gotowej (niekiedy jedynie możliwej
w tej sytuacji) formy wyrażania danego pojęcia (sądu, intencji, emocji);

4
5

6
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Określenie to, które stało się dość powszechne w polskiej publicystyce, pierwotnie było tytułem
jednego z rozdziałów pracy Joanny Tokarskiej-Bakir Rzeczy mgliste (2004: 13–22).
Poświęciwszy zjawisku backlashu (w jego polskim pojedwabieńskim wydaniu) obszerną monografię, Forecki przybliża to pojęcie na jej pierwszych stronach, pisząc o wywołanej naruszeniem
paradygmatu polskiej niewinności „obronie przez atak, wyparciu i odrzuceniu w imię zachowania status quo” (Forecki 2018: 26; zob. także s. 22–38).
Koncepcja jednostek języka i produktów językowych została przez Bogusławskiego sformułowana w latach 70. w kilku pracach (np. Bogusławski 1976, 1978) i rozwijana w sondach słownikowych.
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– daje się wyodrębnić z tekstów sformułowanych w tym języku w rezultacie stwierdzenia jego regularnej powtarzalności w owych tekstach w funkcji werbalizatora
danego zespołu treści (a nie po prostu jego powtarzalności jako takiej).
Reprodukty mogą mieć postać jedno- lub wielowyrazową, w tym drugim wypadku zaś mogą przybierać postać grup wyrazowych bądź fraz. Ponieważ reprodukowalność pojedynczych wyrazów przyjmujemy zwykle za rzecz oczywistą7, dylemat
„reprodukt czy produkt” (a zarazem i sam termin reprodukt) odnosi się w pierwszym rzędzie do ciągów (grup) wyrazowych. Ich całościowość nominacyjna (a więc
i reprodukowalność) jest ustalana w drodze żmudnych weryfikacji ich faktycznej
powtarzalności w możliwie dużych masywach tekstowych w funkcji werbalizatorów odnośnych zespołów treściowych, przy czym zakłada się, że reprodukowalność
ciągów wyrazowych ma charakter względny, czyli jest zależna od takich płaszczyzn
odniesienia, jak czas, miejsce wypowiedzi, styl i gatunek tekstu, wspólnota ludzka.
Co ma charakter reprodukowalny w jednym układzie parametrów mówienia, może
nie mieć charakteru reproduktu w innym układzie – zarówno przy produkcji tekstu,
jak i podczas jego odbioru.
W drugim rzędzie należy wyjaśnić, co to znaczy, że ta czy inna jednostka języka – dokument podróży, kibuc, ustawy norymberskie czy pogrom kielecki – jest „nośnikiem pamięci o Żydach”. Spośród wielu definicji znaczenia leksykalnego szczególnie przydatna dla dalszych rozważań na ten temat jest psychologizująca eksplikacja
Eugeniusza Grodzińskiego, zgodnie z którą „znaczeniem słowa w danym języku
jest myśl mówiącego tym językiem człowieka […] o przedmiocie oznaczanym tym
słowem w owym języku” (Grodziński 1964: 7). Słowo nie jest tu więc traktowane
jako „siedlisko” czy „pojemnik” dla znaczenia, lecz jako materialny (wizualny lub
akustyczny) bodziec mający zdolność pobudzania świadomości językowej człowieka i wywoływania u niego określonej reakcji myślowej – czyli właśnie znaczenia.
W związku z tym przyjmuję, że uznanie jakiejś jednostki języka za nośnik pamięci
(w danym wypadku – o Żydach) musi się wiązać z faktem, iż w chwili aktualizacji
tej jednostki – jej użycia w mowie czy na piśmie, jej odbioru wzrokowego lub słuchowego – dany człowiek choćby przez chwilę uświadamia sobie („myśli” w ujęciu
Grodzińskiego), że ma ona taki czy inny, bezpośredni czy pośredni, związek z Żydami, żydostwem, żydowskością w tej czy innej ich postaci (językowej, kulturowej, historycznej, obyczajowej, politycznej lub innej). Musi się to wiązać z wydobyciem tego
związku z własnej pamięci, która jest rezerwuarem zarówno doświadczeń czysto
osobistych, jak też pozyskanej z różnych źródeł wiedzy8. Ów moment uświadomie7
8
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Przypadki świadomego konstruowania (produkowania) wyrazów z morfemów w akcie tworzenia
wypowiedzi zdarzają się niezmiernie rzadko, zwykle w literackich (poetyckich), a także kontrkulturowych gatunkach mowy.
Aby więc uznać, że jednostki prasa polskojęzyczna czy granatowa policja są językowymi nośnikami pamięci o Żydach, mówiący musi w i e d z i e ć, że określenia prasa polskojęzyczna używano
w międzywojennej Polsce dla nazywania prasy żydowskiej (por.: „polskojęzyczny ‘eufem. iron.
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nia (sobie) jest więc aktualizacją własnej pamięci, a moment taki – tu postrzegany
w wymiarze jednostkowym – zachodząc w umysłach innych jednostek, składa się na
pewne kontinuum, pozwalając na zachowanie społecznej ciągłości pamięci (w danym wypadku, powtórzmy, o Żydach) i jest podstawą, a więc i warunkiem, pamięci
wspólnotowej.
Tu refleksja pamięcioznawcza spotyka się z refleksją leksykograficzną, słownik
bowiem (zwłaszcza wielki), choć czytany czy użytkowany przez odbiorców jednostkowych, ma również ów wymiar zbiorowy: sankcjonuje zapisem na jego kartach
wspólnotowy, społeczny wymiar języka, jego jednostek, ich znaczeń i innych relewantnych parametrów. Jeżeli w strukturach znaczeń jednostek języka płycej czy głębiej zawarte są pierwiastki żydowskie, jest powinnością leksykografii w ogóle, a autorów i redaktorów wielkich słowników w szczególności pierwiastki te w procesie
definiowania znaczeń ujawnić, wydobyć i scharakteryzować. Są jednostki języka,
w których ów pierwiastek żydowski nie tylko dla specjalisty leksykografa, ale i dla
przeciętnego mówiącego leży, by tak rzec, na samej powierzchni struktury znaczeniowej. Są to przede wszystkim jednostki, w których eksplicytnie obecny jest w jakiejkolwiek formie element żyd- (ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, mienie
pożydowskie, żydowskie złoto), a także nazwy własne i nazwy realiów, sygnalizujące obecność pierwiastka obcego samą swoją egzotyką (Chanuka, Purim, midrasz,
sztetl). Są też jednak jednostki języka, których związek z żydowskością jest pośredni
i dla wielu mówiących niekoniecznie czytelny. Moje własne doświadczenia z pracy
ze studentami dowodzą, że bez specjalnych podpowiedzi nie byli oni w stanie doszukać się rzeczonego „pierwiastka żydowskiego” w znaczeniach takich jednostek, jak
atmosfera pogromowa, dokument podróży, marcowy docent, miejsce nieparzyste, Muranów, prasa polskojęzyczna, rugi marcowe, Wielka Akcja itp. „Podpowiedź” ta powinna przyjąć formę ogólnie dostępnej słownikowej eksplikacji znaczeń wszystkich
interesujących nas tu jednostek – eksplikacji dokonanej w możliwie jednorodnych
kategoriach i przy użyciu takiego typu definicji, który rzeczone pierwiastki byłby
w stanie wydobyć i utrwalić. Jest to podstawowa funkcja i powinność leksykografii,
a powstałe w wyniku realizacji tej funkcji i powinności słowniki tworzą zaplecze
dyskursywne, będące instancją odwoławczą w sytuacji społecznych nieporozumień czy konfliktów. Funkcją i powinnością leksykografii – tym razem „nieinterwencyjną” – jest też utrwalanie pamięci wspólnotowej, w tym wchodzącej w skład
pamięci wiedzy, poprzez kodyfikowanie na kartach słowników nośników pamięci w postaci wszelkich jednostek języka bez względu na ich pochodzenie, formę,
pejor. podszywający się pod polskość, zwł. żydowski’; nawiązanie do przedwojennego (wówczas
opisowego) określenia prasy żydowskiej w j. polskim, dziś mocno nacechowane emocjonalnie;
służy odsądzeniu od polskości” (Kowalski, Tulli 2003: 544)), a granatowa policja brała aktywny
i nieincydentalny udział w zagładzie Żydów (zob. Grabowski 2020); musi następnie tę wiedzę
w akcie komunikacji przywołać, czyli jej treść sobie uświadomić.
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znaczenie. Wreszcie jest powinnością leksykografii reagowanie na zachodzące w języku zmiany.
Założenia analizy. Niniejszy tekst nie powstałby zapewne, gdyby nie wystąpienie Piotra Cywińskiego w Auschwitz 27 stycznia 2019 r. Przywołał on wówczas słowa
Simone Alizon, francuskiej działaczki Ruchu Oporu, która jako więźniarka obozów
w Auschwitz i Ravensbrück napisała: „»Nasze słowa nie są waszymi słowami«. Rampa to nie to samo, co peron. Numer to nie to samo, co imię. Segregacja czy selekcja
to nie to samo, co wybór. Barak to nie to samo, co budynek”9. Zbliżoną myśl wypowiedziała Justyna Kowalska-Leder we wstępie do tomu Ślady Holocaustu w imaginarium kultury polskiej: oto po publikacji Sąsiadów Jana Tomasza Grossa wyraz stodoła przestał być neutralnym rzeczownikiem polszczyzny, a wpisał się w „konstelację
znaków odsyłających do pamięci Zagłady” (Kowalska-Leder i in. 2017: 8). Badaczka
przywołała Słowa niewinne, publikację Nachmana Blumentala z roku 1947, której
motywem przewodnim jest myśl, że ślady Zagłady pozostały nie tylko w ruinach
miast i pozostałościach po obozach koncentracyjnych, ale także „w języku, a więc
w sposobie myślenia ludzi doświadczonych niemiecką okupacją”10. Od siebie do wyrazów, które utraciły swoją uprzednią niewinność, i to na naszych oczach, dodałbym
tu jeszcze rzeczownik sąsiedzi.
W tym kontekście słowa Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka (2015), że na gruncie polskich badań nad Zagładą wciąż brakuje kompendiów,
słowników i leksykonów, brzmią dla językoznawców i leksykografów jak wyzwanie. Jestem przy tym zdania, że słowniki pełnią funkcję nie tylko stricte użytkową:
ich zawartość można uznać także za świadectwo stanu świadomości społeczeństwa
w okresie obejmowanym przez językowy materiał słownika. Więcej: poprzez zasady doboru jednostek do siatki hasłowej i sposoby ich interpretacji w definicjach
i ilustracjach przykładowych słowniki, zwłaszcza wielkie, mogą być także składową
aktów autoidentyfikacji narodowej, płaszczyzną odniesienia, która może służyć potwierdzaniu tożsamości rozumianej jako identyfikacja danego podmiotu (tu – zbiorowego) z zespołem pewnych treści i wiązanych z nimi wartości. Zawartość wielkiego słownika można więc traktować, powtórzmy, jako językowe zaplecze tożsamości
zbiorowej, a jego siatkę hasłową – jako rejestr materiału budulcowego ujęzykowionej
pamięci danej wspólnoty, rezerwuar jej słów i znaczeń. Dlatego obecność – ale także nieobecność – w wielkich słownikach takich jednostek lub znaczeń języka pol9

Zob.: http://www.jhi.pl/blog/2019-01-28-wystapienie-dyrektora-muzeum-auschwitz-dr-piotram-a-cywinskiego (dostęp: 30 I 2019).
10 W związku z tym por. też np.: „W okupacyjnej polszczyźnie »rozpoznać« nie znaczyło ‘zidentyfikować kogoś już wcześniej spotkanego’, lecz ‘zidentyfikować kogoś jako fantazmatycznego Żyda’.
»Rozpoznawanie« tych, którzy walczyli o przeżycie po tzw. aryjskiej stronie, było morderczym
antysemickim rytuałem praktykowanym indywidualnie i zbiorowo, dla pieniędzy i »bezinteresownie«” (Janicka 2020: 83; zob. też na kolejnej stronie uwagi badaczki odnośnie do znaczenia
wyrazu kocioł).
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skiego, które w tym konkretnym wypadku mogłyby być uznane za nośniki pamięci
o wielowiekowej współobecności Żydów w polskim życiu instytucjonalnym, gospodarczym, kulturalnym i duchowym, może być traktowana jako wykładnik tożsamościowej autocharakterystyki Polaków: włączającej bądź wykluczającej, otwartej
bądź zatrzaśniętej, ksenolubnej lub ksenofobicznej.
Taka była ogólna rama pomysłu, który miał być konceptem na jeden tylko konferencyjny referat11, ale który po bliższym wejrzeniu zaczął nabierać cech projektu badawczego niemożliwego do zrealizowania w krótkim czasie ze względu nie tylko na
rozmiar pola zakładanych poszukiwań, ale i na skalę problemów, których uprzedniego rozstrzygnięcia realizacja takiego projektu wymaga. Problemem pierwszoplanowym jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, jakie jednostki języka polskiego uznać za owe „nośniki pamięci o Żydach”. Trop podsuwa Sławomir Buryła,
który w artykule Topika Holokaustu (2012) zarysował „wstępny indeks dla przyszłego słownika topiki holocaustowej”, czyli propozycję listy pojęć będących w literaturze polskiej loci communes Zagłady, a ułożonych przez badacza w trzy kręgi: obóz,
getto, strona aryjska. Pojęcia te zakotwiczone są w języku, mają swoje werbalne
eksponenty; u Buryły to m.in.: INNY ŚWIAT, DYM, CISZA, MUR, SZMALCOWNIK, MAŁY SZMUGLER, MYDŁO, ANIELEWICZ, RUMKOWSKI, UMSCHLAGPLATZ, WIELKA AKCJA (razem jest tych pojęć 58 (ibid.))12.
Są w tym podejściu miejsca w perspektywie mojego projektu problematyczne: po
pierwsze, Buryła ograniczył krąg tematyczny swego wykazu do Holocaustu, podczas
gdy postulowane przeze mnie ślady „wielowiekowej współobecności Żydów w polskim życiu instytucjonalnym, gospodarczym, kulturalnym i duchowym” daleko
poza Holocaust wykraczają. Po drugie, w ujęciu Buryły to „literatura polska stano
wi residuum topiki Shoah”, podczas gdy w moim pojmowaniu owa „współobecność Żydów w naszym życiu” bynajmniej się do literatury pięknej – prozy, poezji,
11 Pierwotna wersja tego tekstu została przedstawiona 5 grudnia 2019 r. w postaci referatu na II Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej „Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce” zorganizowanej na
Uniwersytecie Warszawskim.
12 Jako swoiste pendant do tego rejestru traktuję spis treści przywołanego wcześniej tomu Ślady Holocaustu w imaginarium kultury polskiej, wyliczający zawarte w nim studia nad takimi pojęciami,
jak: BRAMA, BUTY, CHLEB, CMENTARZ, DZIECKO, GAZ, KOMIN, LAS, MUR, OBÓZ, PAPIERY, PIERZYNA, STODOŁA, SZAFA, WAGON, WŁOSY, ZDJĘCIE i ZWIERZĘ, traktowane
jednakowo jako tytułowe „ślady Holocaustu” i dowodzące – w opinii autorów tomu – „wszechobecności Zagłady”, na różne sposoby manifestującej się w kulturze polskiej. Szczególne miejsce
w opisach imaginariów polskich zajmują dwa teksty Elżbiety Janickiej: Hortus Judeorum (2006)
i Herbarium Polonorum (Heimatphotographie) (2020) – pierwszy poświęcony „polskiemu imaginarium antysemickiemu i jego organicznej topice”, drugi prezentujący „polski krajobraz jako
zbiornik z żydowskimi prochami i szczątkami” (czyli „coś, czego polska kultura i społeczeństwo
nie potrafią nawet przyjąć do wiadomości, nie mówiąc o wzięciu zań odpowiedzialności” (Janicka
2020: 25)). Redaktorzy tomu Ślady Holokaustu nie ukrywają, że sformułowanie „wszechobecność
Zagłady” powstało z inspiracji pracą Hortus Judeorum E. Janickiej.
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dramatu – nie ogranicza. Po trzecie, Buryłę bardziej interesują pojęcia, toposy, semiotyczne miejsca wspólne13, podczas gdy moja uwaga jako językoznawcy skupia się
na twardej materii języka: na jednostkach systemu języka polskiego, czyli na wyrazach, wyrażeniach, zwrotach, frazach i ich dających się zdefiniować znaczeniach.
Zarys planowanego przedsięwzięcia konkretyzuje się właśnie w treści tych trzech
zastrzeżeń: chciałbym, po pierwsze, dotrzeć do językowych śladów polskiej pamięci o Żydach we wszystkich jej przejawach i w całej jej historycznej rozciągłości14,
a więc na długo przed Zagładą, w jej trakcie i po niej, aż do dnia dzisiejszego (ze
szczególnym uwzględnieniem dwóch powojennych cezur: Marca ’68 i nowej polityki
historycznej pierwszej dekady XXI w., zwłaszcza do wspomnianego „backlashu po
Jedwabnem”). Chciałbym, po drugie, dotrzeć do różnorodnych źródeł i nośników
tej pamięci, nie ograniczając ich jedynie do literackich (lecz głównie do pozaliterackich). Chciałbym, po trzecie, dotrzeć do tych nośników pamięci o Żydach, które
kondensują się w jednostkach języka (polskiego), dla których analizy lingwistyka
dysponuje stosunkowo sprawnym i sprawdzonym aparatem badawczym.
Chciałbym wreszcie dotrzeć do językowych śladów polskiej n ie pa m ię c i o Żydach, odwołując się do tezy, która została sformułowana już 15 lat temu; teza ta
brzmi: niepamięć jest tak samo ujęzykowiona jak pamięć, a badanie niepamięci,
czyli tego, co Polacy ze swej pamięci wyparli lub czego do niej nie dopuścili, może
być bardziej istotne poznawczo niż badanie treści pamięci (zob. Chlebda 2007). Ta
teza o ujęzykowieniu niepamięci ściśle współbrzmi z myślą sformułowaną niedawno przez Przemysława Czaplińskiego (2019) – iż w języku (polskim) odkładało się
„wspólnotowe milczenie o Żydach”15. Trudno nie odnotować w tym miejscu instytucjonalnych wysiłków, by to milczenie utrzymywało się w rodzimej przestrzeni komunikacyjnej i w chwili obecnej16.
13 W tym kontekście zob. też koncepcję „mnemotoposów polskich” (Bednarek 2012).
14 Jak zauważa Mosze Altbauer, „900 lat pobytu Żydów na ziemiach polskich musiało również zostawić pewien ślad w obu językach, mniejszy oczywiście w polskim, o wiele większy w żydowskim”
(Altbauer 2002: 25).
15 „Wspólnotowe milczenie o Żydach odkładało się w języku, który zarządzał coraz większą przestrzenią zbiorowego życia; oferował złudną wspólnotę (obywatelską, socjalistyczną, polską) w zamian za wymuszane na Żydach tożsamościowe zatajenie. Język ograniczał zatem komunikację
społeczną, wykluczał równoprawność tożsamości, zakrywał realne podziały. Wymuszał na Żydach asymilację bez genealogii, bez nazwisk, bez doświadczenia historycznego. Posłuszeństwo
wobec tych reguł czyniło Żydów ludźmi utkanymi z nicości” (Czapliński 2019: 76).
16 Przywołać tu należy przede wszystkim wprowadzenie w roku 2018 do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej penalizacji aktów „przypisywania Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu
odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie”. W ocenie T. Żukowskiego „[n]owelizacja ustawy o IPN jest jednym z wielu
symptomów tuszowania niewygodnej prawdy i obrony autowizerunku, świadczących o społecznej potrzebie kontrolowania opowieści o polskich postawach i działaniach wobec Żydów. Także
o potrzebie zastraszania tych, którzy widzą przeszłość inaczej niż ustawodawcy reprezentujący
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Ale im bardziej się zarys danego projektu krystalizuje, tym więcej trudnych
pytań się pojawia. Na początek trzeba zapytać, czym jest obecność pewnego faktu
werbalnego w siatce hasłowej wielkiego słownika – czym poza figurowaniem w wyznaczonym przez alfabet miejscu na jego kartach. Obecność ta znaczy, że w okresie
poprzedzającym prace nad przygotowaniem danego słownika ów fakt werbalny był
używany w przestrzeni komunikacyjnej danej wspólnoty dostatecznie powszechnie i regularnie, by – zdaniem danego leksykografa – można było go uznać za tzw.
jednostkę języka, czyli składową systemu (bądź któregoś z podsystemów) języka
polskiego, a tym samym i za potencjalny obiekt leksykograficzny. A to oznacza, że
w opublikowanych17 do początku wieku XXI wielkich słownikach języka polskiego
raczej nie ma co szukać takich haseł, jak Jedwabne, kłamstwo jedwabieńskie, Nie
przepraszam za Jedwabne, złote żniwa, lista Schindlera czy dzieci Sendlerowej, bo
te wyrazy i wyrażenia – jako jednostki języka – wtedy właśnie zaczęły się dopiero kształtować; na słownikowe odnotowanie nowych znaczeń wyrazów stodoła czy
sąsiedzi jest jeszcze po prostu za wcześnie18. Nie ma też co szukać w słownikach języka polskiego nie tylko Jedwabnego, ale i innych onimicznych nośników pamięci o Żydach, nawet tak ważnych i symbolicznych, jak Anatewka, Bełżec, Majdanek,
Sobibór, Treblinka, Żegota czy Protokoły mędrców Syjonu, bo leksykografia językowa jest programowo niechętna nazwom własnym, zwłaszcza toponimom: odmawia
im własnych znaczeń i odsyła je do encyklopedii19. Podobne przyczyny, by tak rzec,
doktrynalne sprawiają, że nie trafiają na łamy słowników takie fakty werbalne, jak
dominującą większość” (Żukowski 2021: 7). Pod naciskiem międzynarodowej i części krajowej
opinii rząd polski wycofał się z tej penalizacyjnej noweli.
17 Opublikowanych, czyli ukończonych. Wielki słownik języka polskiego PAN pod red. Piotra Żmigrodzkiego począł się ukazywać w Internecie od roku 2007, ale nie został jeszcze ukończony i nie
będzie tu brany pod uwagę.
18 Sądzę przy tym, że wytworzyła się już nowa otoczka asocjacyjna czy konotacyjna tradycyjnych
znaczeń takich wyrazów, jak stodoła czy sąsiedzi, ale jeszcze nie nowe ich znaczenia (czy nawet
odcienie znaczeniowe).
19 Kiedy P. Forecki twierdzi, że słowo Jedwabne „weszło do słownika”, ma na myśli „słownik” w innym niż leksykograficzne znaczeniu; „weszło do słownika” to tutaj tyle, co ‘weszło do obiegu,
do dyskursu’; por.: „Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że samo słowo »Jedwabne« weszło do
słownika, w którym nie jest zarezerwowane wyłącznie dla tej jednej miejscowości. Stanowi raczej umowną reprezentację kilkudziesięciu innych pogromów, do których doszło latem 1941 roku
w Łomżyńskiem, na Podlasiu i Kresach Północno-Wschodnich. […] nasycone różnymi znaczeniami słowo «Jedwabne» jest w istocie synekdochą, a zatem odmianą metonimii, opisującą i odsyłającą na zasadzie pars pro toto do problemu różnych form współudziału Polaków w Zagładzie”
(Forecki 2018: 19). Badacz zwraca uwagę, że również w leksykonie Węzły pamięci niepodległej Polski (Najder i in. 2014) Jedwabne „zaczęło się kojarzyć nie tylko z konkretnym wydarzeniem, lecz
także stało się hasłem wywoławczym dla nowej sieci znaczeniowej – zjawiska bezpośredniego,
fizycznego udziału Polaków w Zagładzie” (Dmitrów 2014: 270). Spostrzeżenia te mają tak wymierny związek z leksykografią filologiczną, że powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu
stricte słownikowej eksplikacji znaczenia jednostki Jedwabne.
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wspomniane dzieci Sendlerowej, obrzeża Zagłady, aleja szmalcowników, najazd na
Myślenice, kampania antysemicka, atmosfera pogromowa, wieszanie Judasza czy
Swój do swojego po swoje: te i im podobne grupy wyrazowe nie mieszczą się w dominującym modelu frazeologiczności. Milcząco uważa się takie ciągi wyrazowe za
swobodne czy doraźne połączenia wyrazów, a jeśli nawet w jakimś stopniu utarte, utrwalone, to albo zbyt świeże, albo ograniczone w swym użytkowaniu do zbyt
wąskich kręgów ludzi. Chęć ich kodyfikacji słownikowej wymaga więc odejścia od
utrwalonego w leksykonach i podręcznikach standardu frazeologicznego i zastosowania, jak już wspomniałem, reguł frazeologii względnej, w której frazeologiczność
ciągów wyrazowych jest relatywizowana do miejsca i czasu wypowiadania się, do
gatunkowych i stylowych parametrów wypowiedzi, do komunikacyjnych wspólnot
ludzkich, niekiedy niewielkich20. W tej koncepcji takie ciągi wyrazów, jak: Archiwum
Ringelbluma, dokument podróży, złote żniwa, pogrom kielecki, z paragrafu aryjskiego, mieć zły wygląd, miejsce nieparzyste, prasa polskojęzyczna, wydarzenia marcowe,
Wasze ulice, nasze kamienice, Żydzi na Madagaskar!, są jednakowo jednostkami języka polskiego i jednakowo obiektami leksykograficznymi, co więcej – są jednakowo nośnikami pamięci o Żydach (raz „dobrej pamięci”, raz „złej pamięci”, o czym
dalej). Nie jest to jednak stanowisko w polskiej frazeologii teoretycznej powszechne.
Rodzi się tu kolejne z trudnych pytań: o granice pośredniości w wyrażaniu polskiej pamięci o Żydach. Intuicyjnie zgodzimy się, że takie jednostki, jak dzieci Sendlerowej, getto ławkowe, mienie pożydowskie, świadek Zagłady, są eksponentami
pamięci o Żydach, i to w sposób bezpośredni, ale takie, jak np. Polska dla Polaków,
prawdziwy Polak, piąta kolumna, marcowy docent, dokument podróży? Nawet Strefa wolna od LGBT, co jest przecież częściową wprawdzie, ale wyraźną kalką niemieckiego Judenfrei (Judenrein) – „strefa wolna od Żydów”?21 Wszystkie one są dla
mnie również nośnikami naszej pamięci o Żydach, tyle że nośnikami pośrednimi,
i to o różnym stopniu pośredniości. Językowe nośniki pamięci o Żydach (dalej zwane roboczo „judaikami werbalnymi”) tworzą więc pole ze swoim centrum i coraz
dalszymi peryferiami, a granica między centrum i peryferiami, a także między tymi
peryferiami i innymi polami pojęciowymi polszczyzny jest rozmyta. W tej sytuacji każdy domniemany językowy nośnik pamięci o Żydach powinien się doczekać
swojej mikromonografii, weryfikującej ową domniemaność; taką mikromonografię
widzę jako podstawę kształtowania przyszłej definicji znaczenia w słownikowym
artykule hasłowym22.
20 Podstawy owej „frazeologii względnej” (frazematyki) zostały wyłożone przeze mnie w szeregu
prac, począwszy od monografii Elementy frazematyki. Wstęp do frazeologii nadawcy (Chlebda
1991).
21 Swoistym iunctim między tymi dwiema formułami wydaje się powielane dziś w polskim dyskursie w różnych formach przekonanie, że „gej jest współczesnym Żydem” (sąd ten ma w Internecie
blisko 50 tys. wystąpień).
22 Skłaniam się ku typowi „półotwartej definicji syntetycznej”, łączącej elementy definicji klasycznej, kontekstowej i kognitywnej, a przedstawionej w odrębnej pracy (Chlebda 2016), gdyż obrazuje
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Wreszcie pytanie szczególnie drażliwe, dotykające pogranicza cenzury, autocenzury i poprawności politycznej. Wielu leksykografów, nawet gdyby uznało, że rugi
marcowe, przemysł Holocaustu, ostateczne rozwiązanie czy Syjoniści do Syjamu! to
jednak jednostki języka i jednak obiekty leksykograficzne, zawaha się przed włączeniem do siatki hasłowej słownika języka polskiego takich pejoratywów, jak Żydek,
Żydziak, Żydzi do gazu!, Żyda za pejs i za morze, Żydzi – wszy – tyfus plamisty, Jude
raus!, Psom i Żydom wstęp wzbroniony, parch, odżydzanie kadr, Nie przepraszam za
Jedwabne i wielu analogicznych, istnieje bowiem – skądinąd psychologicznie zrozumiały – odruch utrwalania dobrej pamięci i obawa przed utrwaleniem złej pamięci
o Żydach23. Ale obawa ta może zepchnąć takie jednostki w sferę niepamięci, sprzyjać
ich zanikowi w świadomości społecznej, gdy tymczasem dzieci Sendlerowej z jednej
strony i Nie przepraszam za Jedwabne z drugiej są na równych prawach językowymi
świadectwami polskiej pamięci o Żydach i jako jej dokumenty na równych prawach
powinny być słownikowo skodyfikowane i zdefiniowane.
Zastanawiając się nad obecnością i nieobecnością w słownikach jednostek, o których tu mowa, badacz musi też uwzględniać naturalną recesję jednostek języka
z jego zasobów. Dla przykładu, Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (NKPP) utrwala pod hasłem ŻYD 266 jednostek, z czego, według moich obserwacji, w obiegu językowym utrzymuje się najwyżej 8–10, w słownikach ogólnych
zaś obecnych jest jeszcze mniej – nie z czyjejś złej woli, nie z winy cenzury (choć
wiele tam paremii politycznie niepoprawnych). Trzeba pamiętać, że z tysięcy utrwalonych przez NKPP paremii na polskie minimum paremiczne składa się, jak dowodzą badania ankietowe Grzegorza Szpili (2002), nie więcej jak 70–100 jednostek; ta
naturalna recesywność tworzy rodzaj czarnej dziury, która nieuchronnie pochłania
coraz większą część paremicznych świadectw polskiego doświadczenia historycznego, w tym świadectw obecności Żydów w naszym życiu24.
Na koniec problem, który można by nazwać kwestią aktualności czy realności
zawartego w znaczeniach jednostek języka pierwiastka żydowskiego. Jeśli bowiem
mówimy o pamięci (pamiętaniu) o Żydach, pierwiastek ów powinien być w świa
domości mówiących uaktualniany, wzbudzany przez odnośne jednostki języka, skoro chcemy je traktować jako nośniki tej pamięci. Tymczasem na skutek różnorodnych procesów (asymilacji, leksykalizacji), a także zwykłej niewiedzy świadomość
związku tych czy innych jednostek języka z Żydami (ich językiem, ich kulturą, ich
ona znaczenia jako struktury złożone z wiązek cech, spośród których podmioty mówiące wybierają te czy inne cechy w zależności od sytuacji mówienia (co ma szczególne znaczenie w wypadku
definiowania tak złożonych pojęć, jak np. Żyd, prawdziwy Polak czy Jedwabne). Propozycjom eksplikacji znaczeń omawianych tu jednostek zamierzam poświęcić odrębny artykuł.
23 Można się jednak niebezpodstawnie zastanawiać, czy unikanie utrwalania w słownikach świadectw „złej pamięci” o Żydach nie jest pochodną (ale i składową) wspominanej wcześniej postawy
„kolektywnego narcyzmu”, „zbiorowego uzależnienia od własnej reputacji”.
24 Szerzej o recesywności paremii pisała Danuta Buttlerowa (1989).
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aktywnością w szeroko rozumianej wspólnocie polskiej) zaciera się lub nawet całkowicie już zanikła. W swym szkicu Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzinie
języka Mosze Altbauer (2002) przytacza szereg polskich pożyczek z hebrajskiego i jidysz, spośród których istotna część – bachor, belfer, machlojka, mecyja, łapserdak,
plajta, rejwach, ślamazarny, trefny, dintojra, melina, ferajna, paser, sitwa (ibid.: 27) –
utraciła już w świadomości Polaków realny związek z żydowskością, nie budzi żydowskich skojarzeń i raczej nie mogłaby być traktowana w kategoriach „nośników
pamięci o Żydach”. Należałoby w tej sytuacji mówić o „judaizmach” (określenie Altbauera) realnych i „judaizmach” jedynie genetycznych, do nośników pamięci o Żydach odnosząc tylko te pierwsze25.
To tylko część problemów, z którymi musi się zmierzyć podejmujący tę tematykę
badacz. Ich wstępnej analizie poświęcona będzie druga część niniejszego tekstu26.
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Remembrance of Jews in the Great Dictionaries of the Polish Language:
Reconnaissance: Part 1
Abstract
Nine centuries of Polish-Jewish contacts in all spheres of life left a mark in Polish. The author of the
article decided to check how significant and how durable this trace is, looking in the great dictionaries of the Polish language for units considered as carriers of memory of Jews. The author asks
the question which prejudges the fact that a certain unit of language can be considered as a carrier
of the memory of Jews and wonders in which linguistic forms this Jewish element can be manifested
in dictionaries. The initial analysis included 240 carriers of memory (“verbal judaics”), sampled from
journals, memoir literature and tourist guides edited after 2000, as well as two dictionaries intended
for the mass audience: the Dictionary of Polish edited by M. Szymczak and Another Dictionary of Polish edited by M. Bańko. It turned out that these dictionaries recorded only 25% of the collected corps
of verbal judaics, often depriving the definitions of these units of the Jewish component. The author
reflects on the social consequences of this state of affairs and its relationship with the “collective narcissism” of the Polish society, and on the historical policy pursued by the Polish state.

^ LV 33 indb 82

17 05 2022 12:03:57

LingVaria
Rok XVII (2022) | 1 (33) | S. 83–98
https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.07
Licencja: CC BY-NC-ND 4.0

Magdalena Danielewiczowa

Uniwersytet Warszawski, Warszawa
m.m.danielewicz@uw.edu.pl

OSOBIŚCIE W ZDANIU I W STRUKTURZE
TEMATYCZNO-REMATYCZNEJ WYPOWIEDZENIA

Słowa klucze: semantyka, składnia, struktura tematyczno-rematyczna, przysłówek, jednostka języka
Keywords: semantics, syntax, thematic-rhematic structure, adverb, lexical unit

W artykule tym chcę się zająć wyrażeniem osobiście w całej złożoności jego współczesnych zastosowań, konkatenacji i funkcji. Za cel stawiam sobie udzielenie odpowiedzi na parę zasadniczych pytań. Po pierwsze, warto się zastanowić, czy za tytułowym kształtem kryje się tylko jedno znaczenie, a jeśli tak nie jest, to z jakim
zjawiskiem mamy tu do czynienia: z polisemią jednego słowa, z homonimią paru
leksemów czy raczej z jednostkami niezależnymi od siebie tak pod względem kształtu, jak i znaczenia1. Po drugie, istotne wydaje się to, jakie klasy części mowy reprezentuje jednostka, ewentualnie reprezentują jednostki wyłonione w toku analizy. Ta
kwestia wiąże się, po trzecie, bardzo ściśle z pytaniem następnym, tym mianowicie,
na jakim poziomie lub na jakich poziomach wypowiedzi operują wyodrębniające się
we współczesnej polszczyźnie wielkości. Chodzi o to, które z nich zaangażowane są
w składnię zdania, a które – raczej w informacyjną strukturę wypowiedzi, a także
o to, jaki charakter ma owo zaangażowanie. Po czwarte w końcu, opisu domaga się
zawartość pojęciowa, a więc semantyczne funkcje wyłonionych jednostek leksykalnych. Tak sformułowane problemy postaram przedyskutować i, o ile to będzie możliwe, rozstrzygnąć w kolejnych partiach tego artykułu.
1
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Moje hipotezy badawcze są następujące. W języku polskim mamy do dyspozycji trzy niezależne od siebie jednostki języka o kształcie osobiście. Wbrew pozorom
różnią się one nie tylko funkcjonalnie, lecz także formalnie, co wyklucza myślenie o nich zarówno w kategoriach polisemii, jak i homonimii. Niezależnie od tego,
co zdaje się podpowiadać ich zewnętrzna postać, wyłącznie jedna spośród tych
jednostek (oznaczę ją jako osobiście1) jest zwykłym przysłówkiem, który operuje,
w standardowy dla tej klasy części mowy sposób, na poziomie zdania, wchodząc
w relacje składniowe i semantyczne z odpowiednimi składnikami danej frazy. Dwie
pozostałe jednostki to operatory struktury tematyczno-rematycznej. Kwalifikowanie ich jako przysłówków jest nieporozumieniem. Nie są to jednak również partykuły. Ich zasadnicza funkcja polega na porządkowaniu i komentowaniu zawartości
treściowej wypowiedzi, w której występują. Osobiście2 ma charakter inherentnie tematyczny i albo samo stanowi nośnik nadrzędnego tematu danego wypowiedzenia,
albo przy tym temacie stoi, ułatwiając w ten sposób jego identyfikację. Na drugim
biegunie struktury tematyczno-rematycznej sytuuje się osobiście3. Ta jednostka jest
z kolei bądź to prymarnie rematyczna, bądź też specjalizuje się w funkcji stematyzowanego zapowiednika rematu. W wypadku wyrażeń, które będę dalej oznaczać jako
osobiście2 i osobiście3, mielibyśmy więc do czynienia z dwoma bardzo szczególnymi
rodzajami dictum, a mianowicie z komentarzem z jednej strony przytematycznym,
z drugiej zaś – przyrematycznym. Ponieważ są to operatory struktury informacyjnej
wypowiedzenia, nie zaś leksemy zaangażowane w zwykłą składnię zależności, ich
opis w terminach wyróżnianych zwykle klas części mowy skazany jest na niepowodzenie. Wykazują one wiele cech wspólnych z jednostkami kryjącymi się za wyrażeniem sam. Oprócz trzech wskazanych wyżej osobiście użytkownicy języka polskiego
mają jeszcze do dyspozycji idiom znać / poznać [kogoś] osobiście. Ten, podobnie jak
osobiście1, operuje na poziomie zdania.
Przystępuję do rozwinięcia tych bardzo skrótowo zarysowanych hipotez i do
przedstawienia odpowiednich, przemawiających za nimi argumentów.
1. Co jest, a co nie jest typowym przysłówkiem? Osobiście1
W Wielkim słowniku języka polskiego PAN (WSJP PAN) osobiście, w jego dwóch znaczeniach postulowanych przez autora odpowiedniego artykułu hasłowego, uznane
zostało za przysłówek. Chodzi tu mianowicie o typy użyć, które reprezentowane są
w przywołanym leksykonie z jednej strony przez wypowiedzenia m.in. takie jak:
(1)
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z drugiej zaś przez zdania typu:
(2)

W ubiegłym roku co najmniej trzykrotnie odczułem osobiście obecność tak
dużej ilości ptaków w tym miejscu.

W Innym słowniku języka polskiego (ISJP I: 1199) wyróżniono trzy wyrażenia odpowiadające wokabule osobiście, przy czym dwa z nich zaliczono do klasy przysłówków, jedno – do kategorii partykuł. Egzemplifikację przysłówków mają w tym ujęciu
stanowić odpowiednio zdania:
(3)
(4)

Osobiście poznałem księdza biskupa dopiero po wojnie.
Minister nie prowadził tatry osobiście, wyręczył go służbowy szofer.

Zastanówmy się, czy decyzje podjęte w WSJP PAN i w ISJP są słuszne, czy wśród
jednostek, dla których osobiście stanowi płaszczyznę wyrażenia, znajdziemy przysłówki, a jeśli tak jest, to które z tych jednostek rzeczywiście zasługują na taką kwalifikację gramatyczną.
W błąd może nas wprowadzać forma, osobiście ma bowiem zakończenie typowe
dla standardowych adwerbiów z końcówką lub formantem (to zależy od sposobu ich
sytuowania w systemie) na -o/-e. Jeśli jednak podział na części mowy ma być adekwatny, oparty na jednolitych kryteriach, a co za tym idzie rozłączny i wyczerpujący, to – rzecz jasna – nie możemy kierować się wyłącznie kształtem. Zbiory wyrażeń
tradycyjnie uznawanych za przysłówki są heterogeniczne. Szczegółowo komentowałam to zagadnienie w monografii W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe
metapredykaty atestacyjne (Danielewiczowa 2012b: 61–78), omawiając krytycznie
przykłady niesprowadzalnych do siebie nawzajem jednostek opatrywanych zbiorczą
nazwą przysłówek. O trudnej do zaakceptowania heterogeniczności zjawisk, które
językoznawcy zaliczają do kategorii przysłówków, świadczą notabene nie tylko polskie opracowania. Łatwo można się o tym przekonać, sięgając do literatury poświęconej różnym językom (zob. np. Greenbaum 1969; Grzegorczykowa 1975; Bartsch
1976; Molinier 1990; Cinque 1999; Nilsen 2004; McNally, Kennedy 2008).
Wyspecyfikowanie własności pozwalających odróżnić przysłówki czy adwerbia
w ścisłym sensie tych nazw (znajdującym najlepszy wyraz w ich etymologii i morfologii, por. przy-słówek // ad-verbum) od rzeczy innego rodzaju wydaje się możliwe.
Podjęłam taką próbę we wspomnianej już książce (Danielewiczowa 2012b: 81–92).
Aby ułatwić śledzenie obecnego wywodu, przypomnę w skrócie zaproponowane
tam kryteria. Tak więc wyrażenia zakończone na -o/-e zasługujące w całym tego
słowa znaczeniu na miano przysłówków powinny spełniać ł ą cz n ie następujące
warunki:
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a) tworzyć związki – jak wskazuje na to ich nazwa – z czasownikami, np. pracować
wytrwale, głośno skandować, uśmiechnąć się ironicznie;
b) pozostawać w określonych, formalnych i semantycznych, relacjach z odpowiednimi przymiotnikami, np. grzeszny – grzesznie, posłuszny – posłusznie, hardy –
hardo (w tej chwili abstrahuję od tego, jaki jest w poszczególnych parach tego
rodzaju kierunek motywacji formalnej, a zwłaszcza semantycznej);
c) podlegać, i jest to rzecz zasadniczo ważna, stopniowaniu syntetycznemu bądź
analitycznemu, np. smutno – smutniej – najsmutniej, statecznie – stateczniej – najstateczniej, konserwatywnie – bardziej konserwatywnie – najbardziej
konserwatywnie;
d) wchodzić w relacje z rozmaitymi intensyfikatorami lub wyrażeniami osłabiającymi znaczenie, które notabene niesłusznie włączane są do tej samej co typowe adwerbia kategorii, np. bardzo impertynencko, nad wyraz wulgarnie, niezbyt
przyjaźnie;
e) wykazywać zdolność do przyjęcia na siebie głównego (niekontrastywnego) akcentu w zdaniu, a co za tym idzie pozostawać w danym wypowiedzeniu w zasięgu negacji: Oceniasz to zdarzenie obiektywnie // nieobiektywnie2, Ten polityk
nie zachowuje się godnie // zachowuje się niegodnie3;
f) przynależeć do przedmiotowego poziomu wypowiedzenia (np. Prowadził samochód bardzo pewnie), nie zaś do sfery metatekstu (np. Pewnie będzie za chwilę
padać) czy wyrażeń metapredykatywnych (np. Sformułowałeś to zbyt dosłownie
vs Dosłownie oszalał).
Przymierzmy teraz te kryteria do zdań (1)–(4). W żadnym z nich osobiście nie
podlega stopniowaniu, nie jest więc spełniony zasadniczo ważny warunek c), o czym
świadczą poniższe przykłady:
(5)
(6)
(7)
(8)

2
3

^ LV 33 indb 86

*Riebakow odwiedził kolegów w piekarni, przypadkowo dowiedział się
o śmierci Walcmistrza i postanowił najbardziej osobiście złożyć kondolencje
swej byłej sąsiadce.
*W ubiegłym roku co najmniej trzykrotnie odczułem bardziej osobiście obecność tak dużej ilości ptaków w tym miejscu.
*Najbardziej osobiście poznałem księdza biskupa dopiero po wojnie.
*Minister nie prowadził tatry najbardziej osobiście, wyręczył go służbowy
szofer.
Kapitalikami oznaczam w tym i w pozostałych miejscach człon, na którym spoczywa główny
akcent frazowy.
Standardowe przysłówki na -o/-e mogą oczywiście zajmować w zdaniu również pozycje nieakcentowane, np.: Obiektywnie to ty tego wydarzenia nie oceniasz, Godnie zachowują się inni politycy,
ale tym, co odróżnia je od wyrażeń formalnie podobnych, które niesłusznie włączane są do tej
samej klasy części mowy, jest właśnie zdolność do zajęcia pozycji akcentowanej.
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Zauważmy, że zdania (7)–(8) są zdecydowanie nieakceptowalne, natomiast wypowiedzenia (5)–(6) bronią się ewentualnie tylko wtedy, gdy ich interpretacja zostanie w stosunku do przykładów (1)–(2) radykalnie zmieniona. Kryterium c) ma
bowiem bezpośredni związek z własnością b). W zdaniach (1)–(2) osobiście może być
zastąpione, rzecz jasna nie bez zmiany znaczenia, wyrażeniem w osobisty sposób,
w wypowiedzeniu (3) takie przekształcenie jest wątpliwe, a w (4) niemożliwe:
(9)
(10)

* W osobisty sposób poznałem księdza biskupa dopiero po wojnie.
*Minister nie prowadził tatry w osobisty sposób, wyręczył go służbowy szofer.

Podobnie sprawy mają się z kryterium d). Intensyfikatory w rodzaju bardzo czy
nad wyraz można dodać do osobiście, prowokując tym samym semantyczną modyfikację, w przykładach (1)–(3), ale nie w (4). Jeśli chodzi z kolei o własność e), to
bezpośrednie zaprzeczenie interesującego nas segmentu ma sens jedynie w wypowiedzeniu (1), por.:
(11)
(12)
(13)
(14)

Riebakow odwiedził kolegów w piekarni, przypadkowo dowiedział się
o śmierci Walcmistrza i postanowił, co prawda nieosobiście, ale jednak złożyć
kondolencje swej byłej sąsiadce.
*W ubiegłym roku co najmniej trzykrotnie odczułem nieosobiście obecność
tak dużej ilości ptaków w tym miejscu.
*Nieosobiście poznałem księdza biskupa po wojnie.
*Minister prowadził tatrę nieosobiście, wyręczył go służbowy szofer. vs Minister nie prowadził tatry osobiście, wyręczył go służbowy szofer.

Co do kryterium f), to nie stosuje się ono do rozważanych w tym miejscu przykładów, wrócę do niego w dalszej części wywodu. Kryterium to ma związek z warunkiem a), który wydaje się spełniony we wszystkich rozpatrywanych zdaniach,
choć w zdaniu (3) relacja między osobiście a czasownikiem, do którego się to słowo
odnosi, jest inna niż analogiczne relacje w pozostałych wypowiedzeniach.
Wziąwszy pod uwagę powyższe obserwacje, trudno przystać na to, by wystąpienia osobiście w zdaniach (1)–(4) traktować jako reprezentacje przysłówków w ścis
łym tego słowa znaczeniu (takich jak np. radośnie, żwawo czy wysoko), nie rozmywając przy tym tej kategorii gramatycznej. Ktoś, kto chce mieć w opisie języka ostre
cięcia, nie może w heterogenicznych zbiorach zjawisk lingwistycznych ignorować
rzeczywistych opozycji. Czy to znaczy, że w języku polskim nie ma przysłówka
o kształcie osobiście? Jak najbardziej jest, trzeba tylko wskazać odpowiednie dla jego
użycia konteksty. Oto parę stosownych przykładów z Narodowego korpusu języka
polskiego (NKJP):
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(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
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Pan to wszystko bierze osobiście. A tymczasem cóż z tego, że pan sam może
być w porządku, skoro widać jest jakiś swąd koło pańskiej osoby.
I można bardziej osobiście przekazać ludziom słowa otuchy, przestrogi, bólu
albo zachwytu.
– Do tej pory mówiłem prywatnie, ale teraz będę mówił jeszcze bardziej prywatnie, najbardziej osobiście.
Ojciec mruknął coś pod nosem. Jakąś uwagę o koszmarze spędzania wakacji
w rodzinnym gronie. Matka wzięła to bardzo osobiście do siebie i zaczęli się
kłócić.
Uwaga Łukasza zabrzmiała dość osobiście.
Kiedy opowiedziałam mu, dlaczego mój świat legł w gruzach, spytał, czy nie
biorę tego zbyt osobiście.

Interesujący nas przysłówek (osobiście1) bardzo chętnie łączy się z czasownikami
takimi jak traktować, wziąć/brać <do siebie>, brzmieć, mówić, przemawiać, recytować, pisać, a jego szyk jest w stosunku do nich prymarnie postpozycyjny. Przykłady
(15)–(17) pokazują, że może być stopniowany, a zdania (18)–(20) potwierdzają jego
łączliwość z intensyfikatorami (bardzo, dość, zbyt). Naturalny negacyjny partner
(osobiście1) to nieosobiście, np.:
(21)

Przemawiał drętwo, nieosobiście. Bardziej nieosobiście już chyba nie
można.

W ISJP konteksty charakterystyczne dla przysłówka oznaczonego przeze mnie
jako osobiście1 w ogóle nie zostały odnotowane, w WSJP PAN przywołano jeden taki
przykład, a mianowicie:
(22)

Myślę, że pan poseł […] tego nie odbierze osobiście, bo chodzi tylko o troskę
o to, żebyśmy przygotowali możliwie najlepiej te wszystkie dokumenty.

Nie został on jednak wykorzystany w odpowiedni sposób. Znaczenie ‘tak, że
dotyczy to właśnie tej, a nie innej osoby’, które ma ilustrować (notabene wraz z odmiennym kontekstem, opatrzonym przeze mnie numerem (2)), jest zbyt ogólnikowe, ponieważ obejmuje z grubsza również całkiem inne użycia formy osobiście.
(Będzie o nich mowa w następnym paragrafie). Zmieszanie czytelnika wzrasta,
gdy dowiaduje się, że synonimem jednostki użytej w wypowiedzeniu (22) ma być
wyrażenie na własnej skórze. Nijak nie pasuje ono do połączeń typu odebrać //
wziąć // potraktować coś osobiście, a tym bardziej do innych konkatenacji charakterystycznych dla osobiście1, a więc np. przemówić bardzo osobiście, coś zabrzmiało nazbyt osobiście itp. Najprostszym sposobem na zdanie w s łow n i k u sprawy
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z zawartości pojęciowej tego przysłówka byłoby wykorzystanie glosy ‘w sposób
osobisty’4.
2. Kontrastujący komentarz przytematyczny. Osobiście2
Przyjrzyjmy się teraz innej grupie kontekstów, w których występuje kształt osobiście.
Zostały one wybrane z bogatego materiału zawartego w NKJP:
(23)
(24)

(25)

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Osobiście nie wierzę, aby maczały w tym palce tajne służby.
Później odkryłam, że dla mnie osobiście ból odczuwany na przykład w tych
chwilach, kiedy Lena odnajdywała się po to tylko, żeby jeszcze raz odejść,
spełniał swoją powinność, poświadczał bowiem najlepiej, że nie umarłam
jeszcze ani nie jestem przezroczysta.
Sartre robi filozoficzny krok impostora i nie ma respektu wobec historii ani
wobec polityki (myślę, że u Was republikanie, a u nas komuniści nie mają angoisse) […]. A my osobiście nie robimy żadnych transformacji, trochę idziemy
za przypadkami własnych adventures.
Jako sąsiedzi byli bez zarzutu – uprzejmi, usłużni, nie mieliśmy z nimi
ani jednego zatargu. Nie lubili się przepracowywać, co nam osobiście nie
przeszkadzało.
Technologia umożliwia Ci odnoszenie sukcesów w biznesach sieciowych, nawet jeśli ty osobiście nie jesteś zbyt doświadczonym marketerem.
Przecież znasz to doskonale: widzisz kogoś, kto ma rude włosy, i od razu myś
lisz „wszyscy rudzi są wredni”. Zobacz, jak to działa, tobie osobiście żaden
rudy nie zaszkodził.
Osobiście Leszek nie zachwycał się swoją machinacją, lecz nie żywił też specjalnych skrupułów.
Chociaż ojciec osobiście go [lubelskiego tytoniu] nie lubił, przywykł w 1940 r.
do ciemnej machorki i tak już zostało.

Osobiście2 otwiera miejsce dla wskazującego na osobę rzeczownika lub zaimka, przy czym w konstrukcjach pierwszoosobowych zaimek może być pominięty.
Nie jest to więc bynajmniej ad-verbum. W stosunku do wyrażeń pronominalnych
stoi zawsze w postpozycji, w konkatenacjach z rzeczownikami wykazuje większą
4
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Zgodnie z moją kompetencją językową połączenia: odczułem to w sposób osobisty, wziąłem to do
siebie w sposób osobisty, kwestionowane przez jednego z Recenzentów, są akceptowalne. Kontrargumentem przeciwko zastosowaniu w słowniku glosy ‘w sposób osobisty’ nie powinno być też –
jak sądzę – to, że ma ona nieliczne potwierdzenia w korpusie. Podobny zarzut można byłoby
bowiem sformułować w odniesieniu do znacznej części definicji słownikowych.
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swobodę uporządkowania: może zarówno następować po nich, jak i je poprzedzać,
co pokazują przykłady (29)–(30). Niezależnie jednak od tego, w jakim uwikłaniu
występuje, jest – w przeciwieństwie do osobiście1 – obligatoryjnie nieakcentowane.
Z analizy użyć tej jednostki jasno wynika, że pełni ona nie tyle funkcje zdaniotwórcze, ile wypowiedzeniotwórcze, by odnieść się do istotnego rozróżnienia zaproponowanego przez Jadwigę Wajszczuk (1997, 2005). Jest to mianowicie ważny wykładnik rozkładu informacji w strukturze tematyczno-rematycznej odpowiedniej grupy
wypowiedzeń.
Mówiąc o strukturze tematyczno-rematycznej [STR] wypowiedzenia, mam na
myśli jego semantyczny szkielet. Tematem nadrzędnym [T] jest należący do komentowanej rzeczywistości obiekt, o którym w użytym zdaniu będzie coś powiedziane.
Obiekt ten może mieć charakter pozajęzykowy lub, równie dobrze, językowy, jako
że nasze wypowiedzi dotyczą niekiedy również wyrażeń w ich aspekcie formalnym
i/lub pojęciowym. Jest on zawsze charakteryzowany pod pewnym względem,
w pewnym aspekcie [AT] wskazanym przez mówiącego (zob. Danielewiczowa 2021).
O temacie można orzec coś w dwojaki sposób: po pierwsze tak, że owo dictum, które
określam mianem tematycznego [DT], pozostanie w aktualnym zastosowaniu poza
zasięgiem negacji, po drugie tak, że właśnie może być aktualnie zaprzeczone; jest to
wtedy centralna część użytego zdania, czyli jego remat [R]. Wszystkie komponenty,
które w danym wypowiedzeniu nie podlegają negowaniu, są stematyzowane. Poszczególne elementy STR mają swoje markery (leksykalne, frazeologiczne, prozodyczne czy związane z szykiem). Podstawowy wykładnik rematu to niekontrastywny akcent zdaniowy. Na przykład w wypowiedzeniu: Moja młodsza siostra panicznie
boi się pająków, z akcentem na ostatnim wyrazie, tematem jest osoba pozostająca
z nadawcą we wskazanej rodzinnej relacji. Do dictum tematycznego należą informacje tej treści, że ta osoba jest od mówiącego młodsza i że panicznie czegoś się boi.
W remacie uzyskujemy informację, że chodzi o pająki, i to właśnie ta porcja sensu
pozostaje aktualnie w zasięgu negacji: Moja młodsza siostra boi się nie pająków, lecz
myszy. (O rozumieniu struktury tematyczno-rematycznej przyjętym w tym artykule
zob. więcej w: Bogusławski 1977, 1999; Danielewiczowa 2010, 2012a, 2021).
Osobiście2 towarzyszy zawsze tematowi wypowiedzenia głównego lub pobocznego. Na poziomie „składni” wypowiedzenia trzeba je więc zaliczyć do kategorii
operatorów przytematycznych. W składni zależności jest to natomiast rodzaj metapredykatu, na co wskazuje, po pierwsze, łączliwość tej jednostki, ograniczona – zarówno syntaktycznie, jak i semantycznie – do szczególnych klas wyrażeń (zaimków
i rzeczowników odsyłających do osób), a po drugie, jej niezdolność do przyjmowania na siebie akcentu zdaniowego, a co za tym idzie inherentna nienegowalność.
Jaki rodzaj metakomentarza wprowadza osobiście2? Zauważmy, że z jego użyciem
wiąże się zawsze pewne przeciwstawienie. Słowo to sygnalizuje mianowicie, że treści zawarte w danym wypowiedzeniu, charakteryzujące wskazaną w temacie osobę,
pozostają w kontraście z charakterystykami pewnej innej osoby / pewnych innych
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osób. Charakterystyki te mogą być zwerbalizowane, jak ma to miejsce w kontekstach
(25), (28)–(29), lub jedynie założone, choćby takie, o których była mowa wcześniej lub
o których wspólną wiedzę mają nadawca i odbiorca. Kiedy mówię na przykład, że
ja osobiście w coś nie wierzę (por. wypowiedzenie (23)), to implikuję, że inni w to
wierzą lub, przynajmniej, mogą wierzyć.
Dlatego też obawa, że użycie osobiście2 może tworzyć w zdaniu efekt pleonastyczności, wyrażona w liście udostępnionym na stronach Poradni językowej PWN (PJ),
jest bezpodstawna. Cyt.:
Słowniki poprawnej polszczyzny zalecają, aby raczej nie rozpoczynać zdania od
osobiście. Jednakże eksperci niniejszej poradni sami często zaczynają tak zdania
(zwłaszcza prof. Bańko). Zatem: można pisać „Osobiście uważam, że…”, „Osobiście
nie widzę…” – czy nie? I czy zaimek ja nie jest w zdaniu „Ja osobiście uważam…”
zbędnym dodatkowym podkreśleniem własnej osoby? Wydaje mi się, że czasem
trzeba w pewnym fragmencie wypowiedzi dać wyraźnie do zrozumienia, że chodzi
o własną osobę.

Odpowiedź prof. Mirosława Bańki na ów list, a mianowicie: „Osobiście nie widzę
w tym nic złego. Byle oczywiście nie zaczynać tak prawie każdego zdania” trudno uznać za satysfakcjonującą. Sensem osobiście2 nie jest bynajmniej „dawanie do
zrozumienia, że chodzi o własną osobę”, tym bardziej że w grę wchodzą przecież
różne osoby (por. (27)–(30)); jest nim towarzyszący wskazaniu tematu komentarz,
głoszący, że to, co będzie powiedziane o danym temacie [T] w spełnianym aktualnie wypowiedzeniu, kontrastuje z tym, co zostało powiedziane // mogłoby zostać
powiedziane o innych osobach. Nie może więc tu być mowy o żadnej redundancji
semantycznej. Osobiście2 służy skomentowaniu aktualnego mówienia. Najbardziej
typowe dla jego użycia są z tego względu formy 1. osoby liczby pojedynczej lub mnogiej. Konstrukcje drugo-, a zwłaszcza trzecioosobowe tworzą efekt przypominający mowę pozornie zależną. Widać to w przykładach (29)–(30), a jeszcze wyraźniej
w kontekstach (31)–(32):
(31)

(32)

W efekcie żona, głupia marokańska Żydówka, urodziła trzech synów. Pieniędzy było coraz więcej, wystarczyło i dla żony, i na kochanki. Osobiście nie
zna przypadku, żeby mężczyzna nie miał kochanki; przeprasza, zna jeden
taki przypadek. On jest jedyny w rodzinie z pieniędzmi.
Osobiście nie miał nic do Sławka, słabo go znał. No, ale skoro już dorwał
pannę Basię, to dlaczego miałby marnować tak wyśmienitą okazję, by znów ją
oczarować…

Rozważane w tym punkcie osobiście2 jest pojęciowo i funkcjonalnie podobne
do prymarnie pozostającego poza akcentem, nienegowalnego sam (na temat tego
wyrażenia zob. Bogusławski 2016, a także uwagi poświęcone sam1 w Bogusławski
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1991–1992). Różnice są tutaj dwie. Po pierwsze, sam nieakcentowane ma szerszy niż
osobiście2 zakres odniesienia, może bowiem odsyłać również do zwierząt i przedmiotów nieożywionych, podczas gdy osobiście2 – jak na to wskazuje jego forma –
odnosi się wyłącznie do osób, i to osób mówiących, np.:
(33)

Pod wpływem wybuchu wypadły z budynku wszystkie szyby. On sam na
szczęście nie został uszkodzony.

Zauważmy, że o ile akceptowalne są wypowiedzenia, w których ogólniejsze sam
poprzedza osobiście, o tyle układ odwrotny wydaje się niedopuszczalny. Nie ma bowiem sensu kłaść wyrażenia słabszego pod względem informacyjnym po wyrażeniu
informacyjnie bogatszym, por.:
(34)

Sam osobiście tego zdarzenia nie widziałem. vs *Osobiście sam tego zdarzenia
nie widziałem.

Po drugie, osobiście2 zawsze towarzyszy tematowi zdania głównego lub podrzędnego, które zostało użyte w danym wypowiedzeniu; tymczasem nieakcentowane
sam staje niekiedy również przy remacie, np.:
(35)

Posypały się okna. Wybuch nie uszkodził na szczęście samej konstrukcji
budynku.

Znaczenie metapredykatu osobiście odzwierciedla, jak sądzę, następująca glosa5:
‘o kimśa [T], kto jest pod danym względem (wiesz, o czym mowa) inny niż ktośi
(wiesz, o kim mowa) [DT], m mówi _ [R]’

Osobiście1 i osobiście2 są niezależnymi od siebie jednostkami języka polskiego,
a nie dwoma znaczeniami jednego leksemu. Nie są to również wyrażenia homonimiczne. Różnią się bowiem nie tylko zawartością pojęciową, lecz także płaszczyzną
wyrażenia. Przysłówek osobiście1 pozostaje prymarnie pod akcentem, tematyzator
osobiście2 jest inherentnie nieakcentowany.

5
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Sam nieakcentowane „kontrastywno-porozumiewawczo-tematyzujące” definiuje A. Bogusławski
(2016: 104) następująco: wiesz o kimi resp. o czymj takim, że i / j jest inne – jako posiadające wiadomą ci cechę F – niż ktośk resp. cośl, o kim k resp. o czyml, wiesz, że mam k / l w tej chwili na myśli,
m mówi, przy czym między obiektami k / l (jeżeli jest ich więcej niż jeden) nie zachodzi różnica
ze względu na jakąkolwiek cechę, która zwracałaby uwagę.
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3. Jednostka prymarnie rematyczna lub przyrematyczna. Osobiście3
Przechodzę teraz do omówienia jednostki, którą we wprowadzeniu do artykułu
oznaczyłam jako osobiście3. Oto wybrane konteksty jej użycia zaczerpnięte z NKJP:
(36)

Fotel przełożonej był twardy i niewygodny; zawsze to podejrzewała, ale dopiero osiem miesięcy temu, po śmierci matki Doroty, mogła się o tym przekonać
osobiście.
(37) Rzeczywiście miał uczucie, jakby ta katastrofa dotyczyła jego samego
osobiście.
(38) W wyborach do Sejmu i do Senatu głosować można tylko osobiście i tylko
jeden raz.
(39) Ścigało go chlipanie Izaury i poczucie winy, jakby to on osobiście i na dodatek
w złej wierze wyrządził tej kobiecie krzywdę.
(40) Proponuję to pani dlatego, że tylko jak zajmę się tym osobiście, to będę miał
pewność, że wszystko, co należało zrobić, zostało zrobione.
(41) […] Jaruzelski osobiście nam gratulował, a dowódca dywizji dostał za ćwiczenia nową gwiazdkę.
(42) – Ależ oczywiście, Wasza Cesarska Wysokość. Osobiście wszystko sprawdzałem.
(43) Pułkownik osobiście wybrał celę; chodziło o to, by miała mury jak najmniej
wilgotne…
(44) To, co dotąd słyszałem o punkach, wydawało mi się na tyle absurdalne
i niewiarygodne, że zapragnąłem informacje te osobiście skonfrontować
z rzeczywistością.
(45) A teraz prowadź do cesarza. Osobiście odpowiadasz za każdą minutę zwłoki!
(46) Najważniejsze jest własne doświadczenie. Warto osobiście szperać po antyk
wariatach, tam najłatwiej dokonać odkrycia.
Wyrażenie reprezentowane w przykładach (36)–(46) również angażuje się w informacyjne rozczłonkowanie danego wypowiedzenia. W przeciwieństwie jednakże
do osobiście2 jest bądź to prymarnie rematyczne, tak jak w kontekstach (36)–(40),
w których akcent zdaniowy właśnie na nim spoczywa, bądź też pozostaje w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie z rematem jako jego leksykalny wykładnik, czyli
rematyzator. (Por. przykłady (41)–(46), które mogą być zrealizowane z głównym akcentem na osobiście lub na jakimś innym, następującym po tym wyrażeniu składniku wypowiedzenia). W słownikach języka polskiego znaczenie tego elementu
polszczyzny oddawane jest za pomocą różnych glos, a więc np.: ‘we własnej osobie’
(SJPD, SJP PWN), ‘nie korzystając z niczyjego pośrednictwa’ (SJPD, SJP PWN), ‘nie
korzystając z pośrednictwa innych osób lub środków technicznych’ (WSJP PAN)
‘tak, że dotyczy to właśnie tej, a nie innej osoby’ (ibid.), ‘sam’ (ISJP). Charakterystyki
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te sprawiają wrażenie rzeczy dobieranych ad hoc do poszczególnych grup przykładów, bez dążenia do redukcji znaczeń, a tym samym do semantycznego uogólnienia.
Ich listę można więc swobodnie rozszerzać o sformułowania takie jak: ‘na własną
rękę’, ‘samodzielnie’, ‘bez pośredników’, ‘bezpośrednio’. Notabene część wyrażeń
zaprezentowanych w poprzednim zdaniu znalazła odzwierciedlenie w WSJP PAN
w charakterze wskazówek pomocniczych czy synonimów rozważanego leksemu.
Istotnym argumentem świadczącym o znaczeniowej niezależności osobiście2
i osobiście3 jest to, że w innych językach analogiczne porcje sensu bywają wyrażane
za pomocą odrębnych kształtów, por. np. angielskie personally vs in person. Warto
też odnotować, że osobiście3 ma pewne cechy wspólne z akcentowanym sam, które
to słowo w opisie A. Bogusławskiego (2016: 86–98) oznacza antykompleksowość danej sytuacji, por.:
(47)
(48)

Osobiście wszystko sprawdzałem. vs Sam wszystko sprawdzałem.
Warto osobiście szperać po antykwariatach. vs Warto samemu szperać po
antykwariatach.

Trzeba jednak pamiętać, że nie są to wyrażenia logicznie i semantycznie równoważne. Świadczy o tym chociażby przykład (37), w którym użyte zostały obok siebie, a mimo to wypowiedzenie nie razi bynajmniej pleonastycznością. Akcentowane
sam, podobnie jak jego partner nieprzyjmujący na siebie akcentu frazowego, może
w odróżnieniu od osobiście3 odnosić się nie tylko do osób, np.:
(49)

Słowa na usta same się cisnęły / cisnęły się same // *cisnęły się osobiście.

Osobiście3 różni się też w sposób zasadniczy od osobiście1, mimo że w kontek
stach, w których jest rematyczne, wydaje się wchodzić w relacje z czasownikiem, na
co słusznie zwracał uwagę jeden z Recenzentów mojego opracowania. Zauważmy
jednak, że jest to jedyny spośród warunków (sformułowanych w 1. punkcie artykułu), który ewentualnie w tym wypadku mógłby być uznany za spełniony. Wprowadzam tu zastrzeżenie ewentualnie, ponieważ osobiście3 ma we wszystkich swych
zastosowaniach charakter synkretyczny: obok charakterystyki wskazanego tematu
zawiera też w sobie komentarz mówiącego do treści prezentowanych w danym wypowiedzeniu. O tym, że interesujący mnie rematyzator nie powinien być utożsamiany z osobiście1, świadczy między innymi to, że właśnie jemu, a nie przysłówkowi,
może, jak w przykładzie (37), towarzyszyć akcentowane sam; że to on, a nie przysłówek, może być przez owo sam (rzecz jasna, nie bez zmiany znaczenia) zastąpiony.
Reprezentacja znaczenia rematycznego bądź przyrematycznego osobiście3, uogólniająca moim zdaniem własności aktualizujące się w różnych kontekstach, przedstawiałaby się następująco:
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a F(x) osobiście // a osobiście F(x)
o a, F(x) [T], takich, że ktoś wie, że F(x) [DT], m mówi, że nie komuś innemu niż
a przysługuje cecha (Fx) [R]

W zapisie tym stematyzowane są wszystkie treści poza orzeczeniem mówiącego m, że dana charakterystyka, będącą przedmiotem czyjejś wiedzy, a oznaczona
jako F(x), dotyczy osoby a, wskazanej jako temat nadrzędny danego wypowiedzenia,
nie zaś kogokolwiek innego. Orzeczenie to ma charakter rematyczny.
4. Idiom znać / poznać [kogoś] osobiście
W ISJP (I: 1192) jako pierwsze spośród trzech postulowanych znaczeń słowa osobiście
wyróżnione zostało znaczenie następujące:
1. [PS+cz, nie ze słyszenia, z widzenia]
Jeśli znamy kogoś osobiście, to jesteśmy jego znajomym lub znajomą, a nie tylko
słyszeliśmy o nim lub widzieliśmy go. Jeśli spotykamy się z kimś osobiście, to rzeczywiście spotykamy się z nim, nie poprzestając np. na korespondencji. Osobiście poznałem księdza biskupa dopiero po wojnie… Znasz ją osobiście czy tylko z widzenia?…
Musimy się kiedyś spotkać osobiście.

Zauważmy jednak, że przybliżenie ‘nie ze słyszenia, z widzenia’ zupełnie nie pasuje do połączenia spotkać kogoś osobiście. Trzeci z podanych przykładów reprezentuje użycie osobiście3, omówione w poprzednim punkcie artykułu. Świadczą o tym
wszystkie własności tego kontekstu. Glosa naprowadzająca na interesującą autora
hasła treść ‘nie ze słyszenia, z widzenia’ ma natomiast rzeczywiście odniesienie do
połączeń typu znać / poznać / zawrzeć znajomość. Trzeba jednakże zaznaczyć, że nie
chodzi tu bynajmniej o znaczenie segmentu osobiście, ale o sens niepodzielnych na
mniejsze elementy jednostek [ktośi] zna // poznał [kogośj] osobiście.
Oto przykłady zastosowania tych jednostek w wypowiedzeniach zaczerpniętych
z NKJP:
(50)

(51)
(52)
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Miałem już zaszczyt poznać pana profesora z jego prac, a zwłaszcza z doskonałego artykułu w „Wörter und Sachen” na temat symboliki zwierząt. – Kierowca zdjął czapkę i gogle, po czym przyklepał swoje niezbyt gęste włosy. –
Ale dopiero teraz mam honor poznać pana osobiście.
Miał nadzieję, że ten znał osobiście V.S. Srinivasana, a może i jego rozmówców z ostatniego spotkania.
Są ludzie, których kocham, mimo że nie znam ich osobiście. Taką osobą jest
Václav Havel.
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(53)
(54)
(55)
(56)

Co prawda jak dotąd, z wyjątkiem Andrzeja, nie znałem osobiście żadnego
punka, ale z tego, co o nich słyszałem i co sam miałem okazję zaobserwować
na ulicy – wyciągnąłem wniosek, że to nie dla mnie.
Kto nie znał go osobiście lub nie widział go nigdy, pomimo to tak właśnie
musiał sobie wyobrażać profesora Dobranieckiego.
– Jakże jestem szczęśliwy, że mogę poznać osobiście czcigodną panią, chlubę
polskiego narodu (mówiąc to, pochylił się z szacunkiem do jej rąk).
Wysocki zarabiał na życie, śpiewając na ulicach dużych miast, i w tej roli poznał osobiście zagraniczną aktorkę Marinę Vlady, w której zakochał się bez
pamięci.

Należy podkreślić, że wskazane wyżej jednostki otwierają prawostronnie miejsce
wyłącznie dla jakiejś nazwy osobowej. Wyrażenie osobiście nie jest w nich wymienialne z akcentowanym sam. Przykład (57) nie stanowi więc ilustracji żadnej z tych
znaczeniowych całostek. Reprezentowany jest w nim leksem osobiście3:
(57)

Myśl o deprawacji nieletnich wycisnęła mu rosę na czoło. To mali ulicznicy,
pocieszał go jakiś głos, i już niedługo obaj poznają osobiście „tajemnicę przekazywania życia”.

Poznać [kogoś] osobiście i poznać [coś] osobiście to dwa różne, nieredukowalne
do siebie nawzajem wyrażenia. Pierwsze z nich jest jednostką leksykalną, a więc całością niepodzielną na segmenty znaczące, drugie – doraźną konstrukcją jednostek
poznać [coś] i osobiście3. Tylko w drugim można, oczywiście nie bez częściowej utraty sensu, wymienić osobiście na akcentowane sam. Wbrew kwalifikacji redaktorów
ISJP segment osobiście w poznać [kogoś] osobiście nie spełnia warunków typowego
przysłówka6, czego można się z góry spodziewać, biorąc pod uwagę idiomatyczność
rozważanego połączenia.
5. Argument podsumowujący
W artykule tym przedstawiłam szereg poszlak i argumentów świadczących o tym,
że we współczesnej polszczyźnie występują cztery jednostki leksykalne z kształtem osobiście, przy czym tylko jedna z nich (osobiście1) jest dobrym przysłówkiem,
wchodzącym z innymi leksemami w relacje czysto syntaktyczne. Osobiście2 i osobiście3 mają odmienny charakter, są bowiem zaangażowane w strukturę tematyczno6
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-rematyczną, a więc raczej w „składnię” wypowiedzi niż w składnię zdania. Odrębnego potraktowania w słownikach wymagają idiomy znać / poznać [kogoś] osobiście.
Przeprowadzone rozumowanie chcę podsumować następującym skonstruowanym przykładem, który nie budzi, jak sadzę, zastrzeżeń poprawnościowych:
(58)

Osobiście2, nasz dyrektor nie znosił oficjalnych wystąpień, ale ponieważ znał
wizytatora osobiście, stanął w progu szkoły i osobiście3 uścisnął mu rękę,
a następnie przemówił zdecydowanie bardziej osobiście1, niżby wymagała
tego sytuacja.

W tym jednozdaniowym przykładzie czterokrotnie wystąpiła ta sama forma
wyrazowa, a mimo to nie jest on bynajmniej skażony pleonastycznością, a co za
tym idzie, redundantny informacyjnie. Stanowi to mocny argument na rzecz przedstawionej w artykule hipotezy. Wypowiedzenie (58) pozostaje w zgodzie z semantyczną normą polszczyzny, ponieważ występują w nim cztery niezależne od siebie
znaczeniowo jednostki języka. Inną sprawą są, oczywiście, kwestie pragmatyczne,
a mianowicie niepożądane pod względem stylistycznym parokrotne powtórzenie
w niedużym fragmencie tekstu formy osobiście.
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Units with the Form osobiście in Sentences
and in the Thematic-Rhematic Structure of Utterances
Abstract
The author of this article claims that in Polish there are three independent language units containing the form osobiście. They differ both functionally and formally. Only one of these units (osobiście1
‘in a personal manner’) is an ordinary adverb operating on the syntactic level, that is, entering into
syntactic and semantic relations with other components of a given sentence. The other two units are
operators of the thematic-rhematic structure. They organize the content of utterances they participate
in and comment on it. Osobiście2 (‘personally’) is inherently thematic; it can function as the main
theme of a given utterance or stands next to the theme making this element easier to identify. The
unit osobiście3 (‘in person’) is, in turn, primarily rhematic or precedes the rheme as its thematized
exponent. Osobiście2 and osobiście3 are two types of dictum, on the one hand – thematic comment and
on the other – rhematic. These expressions have much in common with the units of the form sam.
Besides osobiście1, osobiście2 and osobiście3, there is also in Polish the idiom znać / poznać [kogoś]
osobiście ‘know / get to know someone personally’.
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NO NIE MÓW! SŁOWNIK PRAGMATEMÓW?!
ROZWAŻANIA NAD LEKSYKOGRAFICZNYM OPISEM WYRAŻEŃ PRAGMATYCZNYCH
W UJĘCIU KONTRASTYWNYM (NA PRZYKŁADZIE POLSKICH EKWIWALENTÓW
FRANCUSKIEGO PRAGMATEMU TU M’EN DIRAS TANT!)

Słowa klucze: pragmatem, wyrażenie pragmatyczne, frazeologia, leksykografia, słownik
Keywords: pragmateme, pragmatic expression, phraseology, lexicography, dictionary

Pragmatemy stanowią integralną część naszej językowej codzienności i wystarczy
chwila lingwistycznej autorefleksji, aby zdać sobie z tego sprawę. Halo!, Z poważaniem, Ratunku!, Nic nie szkodzi!, Coś takiego!, Tego już za wiele! – to tylko nieliczne
przykłady wyrażeń pragmatycznych, które nieustannie słyszymy i których używamy każdego dnia w różnych sytuacjach komunikacyjnych i w różnych rodzajach
wypowiedzi.
W niniejszym artykule spróbujemy zastanowić się, czym w istocie jest pragmatem i jakie są jego cechy definicyjne. Rozważymy również możliwość leksykograficznego opisu pragmatemów w ujęciu kontrastywnym, poddając szczegółowej
analizie dwa pragmatyczne ekwiwalenty francuskiego wyrażenia Tu m’en diras
tant!1: Co ty nie powiesz! oraz No nie mów!.
1

^ LV 33 indb 99

Przedstawione w artykule wyniki badań są rezultatem prac prowadzonych w ramach francusko-polskiego projektu Polonium PRAGMALEX „Pragmatemy w opisie porównawczym: od struktur językowych do leksykonu”. Autor pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania
prof. UMCS dr hab. Annie Krzyżanowskiej za wszystkie cenne wskazówki i inspirujące uwagi.
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Czym jest pragmatem?
Samo pojęcie pragmatemu wydaje się niezbyt dobrze utrwalone w polskiej tradycji
językoznawczej. Nie oznacza to jednak, że jego językowe realizacje nie są przez polskich lingwistów analizowane i opisywane.
W rodzimym językoznawstwie związki leksykalne o charakterze pragmatycznym stanowią, co do zasady, przedmiot badań frazeologicznych. W tradycyjnej klasyfikacji frazeologizmów Andrzeja Marii Lewickiego (1983) próżno jednak
szukać odrębnej kategorii dla pragmatemów: z punktu widzenia morfologiczno-syntaktycznego należałoby je zaliczyć do grupy fraz, pod względem semantycznym
zaś zarówno do idiomów, jak i frazemów2. Funkcja pragmatyczna, determinująca
użycie tych związków w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, jest niestety w rzeczonej typologii pomijana, przez co pragmatemy pozbawiane są językoznawczej
indywidualności.
„Pragmatyczną” klasyfikację frazeologizmów polskie językoznawstwo zawdzięcza Wojciechowi Chlebdzie, w którego opinii
każda jednostka frazeologiczna obsługuje jakąś sytuację komunikacyjną i pragmatyczny „ślad” tej obsługi zawiera – w tej czy innej postaci, w mniejszym lub większym
stopniu – w swym planie treści (Chlebda 2011: 115).

Chlebda postuluje w związku z tym wykorzystanie w procesie definiowania frazeologizmów tzw. ramki pragmatycznej (kto, kiedy, gdzie, o czym, w jakim celu, w jaki
sposób zwraca się do kogo, z jakich przyczyn, z jakim skutkiem), pozwalającej na
wydobycie potencjału illokucyjnego z każdego frazemu3. Co ciekawe, pomimo ściśle
pragmatycznego podejścia do całej frazeologii wśród 17 kategorii frazemów wydziela Chlebda osobną grupę „wyrażeń pragmatycznych” (np. Co to to nie!, A nie mówiłem?, Czy ja wiem?, Coś w tym jest!), w których – jak można przypuszczać – funkcja
pragmatyczna przeważa nad innymi. Widać więc, że w klasyfikacji tej pragmatemy
nabierają już pewnych dystynktywnych cech definicyjnych.
We francuskojęzycznych opracowaniach pojęcie pragmatemu pojawia się zdecydowanie częściej. Związane jest to być może z lepszą recepcją prac Igora Mielczuka
w świecie frankofońskim i szerszą akceptacją rozwijanego przez niego w Quebecu
modelu językowego Sens↔Tekst4. Jakie miejsce zajmują pragmatemy w stanowiącej
integralną część tego modelu leksykografii objaśniająco-kombinatorycznej? Miel2
3
4
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W przypadku idiomów suma znaczeń wyrazów jest inna niż znaczenie całego związku fra
zeologicznego (np. kubek w kubek, piąte koło u wozu), a we frazemach sens wyrażenia mieści się
w znaczeniu jednego z wyrazów składowych (np. palma pierwszeństwa, radosna twórczość).
Przez pojęcie frazemu Chlebda rozumie wszystkie frazeologizmy (w tym również idiomy
i przysłowia).
Warto zauważyć, że polscy językoznawcy używający w swoich pracach pojęcia pragmatemu
wprost nawiązują do teorii Sens↔Tekst (por. Gębka-Wolak, Moroz 2014).
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czuk rozróżnia zasadniczo trzy kategorie frazemów: lokucje (fr. locutions), czyli
takie związki wyrazowe, których sens globalny nie jest sumą znaczeń tworzących
je elementów i które z leksykograficznego punktu widzenia stanowią samodzielne lematy (np. prendre le taureau par les cornes, pol. brać byka za rogi), kolokacje
(fr. collocations), czyli nieswobodne grupy semantyczne, których sens jest mniej lub
bardziej kompozycjonalny (tzn. jest sumą znaczeń elementów składowych lub też
można go odtworzyć, opierając się na znaczeniu jednego z elementów, np. porter
plainte, pol. wnieść skargę), oraz frazesy (fr. clichés), które również cechują się kompozycjonalnością sensu, ale z uwagi na wyrażaną treść są kontekstowo zdeterminowane (np. Quelle heure est-il?, pol. Która jest godzina?) (Mel’čuk 2013: 132). To właśnie
wśród frazesów odnajdujemy specjalną podgrupę – pragmatemy, których użycie jest
zdeterminowane nie tylko treścią semantyczną, ale również sytuacją komunikacyjną (wraz z jej uczestnikami i kanałem komunikacji).
W ujęciu Mielczukowskim pragmatem charakteryzuje się więc następującymi
cechami: polileksykalnością i skostnieniem leksykalnym (wynikającymi wprost
z definicji frazemu), kompozycjonalnością sensu (wynikającą z definicji frazesu)
oraz związaniem z określoną sytuacją komunikacyjną (wynikającą z uściślonej definicji frazesu).
Takie „wąskie” rozumienie kategorii pragmatemu (fr. pragmatème au sens étroit)
uniemożliwia jednak zaliczenie do niej całego szeregu frazemów, których umotywowanie pragmatyczne nie budzi większych wątpliwości. Chodzi o jednostki mono
leksykalne (leksemy) typu Halo!, Smacznego! oraz frazemy semantycznie niekompozycjonalne (lokucje) np. Wszystko gra!, Szczęka mi opadła!. To dlatego Geneviève
Fléchon, Paolo Frassi i Alain Polguère (2012: 86–87) proponują rozszerzyć Mielczukowską definicję pragmatemu i włączyć do tej kategorii wszystkie wyrażenia,
których użycie jest funkcjonalnie tożsame z użyciem pragmatemów sensu stricto.
W konsekwencji wyróżniają oni: pragmatemy-frazesy (pragmatèmes au sens étroit
zgodne z definicją Mielczuka, tj. polileksykalne i kompozycjonalne semantycznie),
pragmatemy-leksemy (monoleksykalne) oraz pragmatemy-lokucje (polileksykalne
i niekompozycjonalne semantycznie).
Warto zauważyć, że kwestie mono-/polileksykalności oraz kompozycjonalności/
niekompozycjonalości semantycznej często stanowią punkt sporny w definiowaniu
pragmatemów. I tak np. Xavier Blanco (2013: 17) dopuszcza istnienie pragmatemów-leksemów, ale wprost podkreśla zwyczajowo kompozycjonalny charakter pragmatemów polileksykalnych, traktując ich signifié jako wynik prostego zespolenia znaczeń ich komponentów leksykalnych. Maurice Kauffer (2011: 156) z kolei, mówiąc
o „stereotypowych aktach mowy” (actes de langage stéréotypés – ALT), które łatwo
utożsamić można z pragmatemami, postępuje odwrotnie: jednoznacznie wskazuje
na wyłącznie polileksykalny charakter ALT oraz ich niekompozycjonalność semantyczną, tj. brak możliwości wyderywowania ich sensu na podstawie znaczenia tworzących je elementów.

^ LV 33 indb 101
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Wątpliwości budzi także teza o bezwzględnym skostnieniu polileksykalnych
pragmatemów. Większość badaczy pisze o tym nie wprost, zwracając jedynie uwagę
na istnienie wariantów danego pragmatemu; są jednak i tacy, którzy stwierdzają explicite, że choć skostnienie leksykalne stanowi jedną z cech definicyjnych pragmatemów, nie może być ono postrzegane jako właściwość konieczna i bezwzględna (por.
Krzyżanowska 2019: 198).
Mnogość definicji pragmatemów, różne nazwy nadawane rzeczonym formułom
i spory dotyczące ich własności leksykalnych i semantycznych mogą doprowadzić
do konfuzji i odwrócić uwagę od rzeczy ważniejszych. Nie wolno bowiem zapominać, że niezależnie od tego, jak te struktury nazywamy i jakie własności leksykalno-semantyczno-składniowe im przypisujemy, tym, co je wyróżnia, jest ich ścisłe powiązanie z określoną sytuacją komunikacyjną. Wydaje się więc, że koncyliacyjna
definicja pragmatemu powinna tę właśnie cechę podkreślać, a pozostałe właściwości
traktować w sposób możliwie najbardziej szeroki. Mając powyższe na uwadze, pragmatemem proponujemy nazywać taką strukturę polileksykalną (lub rzadziej leksem), która cechuje się zauważalnym skostnieniem składniowym, jest semantycznie
kompozycjonalna lub niekompozycjonalna, reaktywna lub niereaktywna5 i która
realizuje określone akty mowy motywowane bądź zdeterminowane przez określoną
sytuację komunikacyjną.
Makro- i mikrostruktura słownika pragmatemów
Choć wciąż brakuje danych statystycznych, na podstawie których można by w pełni obiektywnie ocenić frekwencję pragmatemów w języku ogólnym, nie wydaje się
przesadnym stwierdzenie, że częstotliwość użycia tego typu formuł (w szczególności w języku mówionym) jest dość duża. Nie powinien też budzić wątpliwości fakt,
że ze względu na idiosynkratyczny charakter pragmatemów ich właściwe zrozumienie może nastręczać wiele trudności nienatywnemu użytkownikowi danego języka
(w tym również tłumaczowi). Mimo to słownikowych opracowań konfrontujących
pragmatemy w różnych językach jest niewiele. Pragmatemy można co prawda okazjonalnie odnaleźć w dwujęzycznych słownikach języka ogólnego, jednak pojawiają
się tam one niekonsekwentnie i w sposób dość chaotyczny6, a ponadto zazwyczaj
nie podaje się realizowanych przez nie aktów mowy i komunikacyjnych kontekstów
5

6
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Reaktywność rozumiemy jako wynikającą z kontekstu interakcji reakcję mówiącego na zachodzące stany rzeczy. W takim przypadku osoba mówiąca „prezentuje się jako interlokutor, który
siłą rzeczy – za sprawą swojego zaangażowania w konwersację – jest zobowiązany do reagowania
na jej przebieg” (Kiklewicz 2010: 70).
Związane jest to między innymi z częstą polileksykalnością pragmatemów. Leksykografowie
mogą się zastanawiać, w którym artykule hasłowym umieścić np. francuski pragmatem Quoi
encore! (pol. Jeszcze czego!): quoi czy raczej encore?
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ich użycia, co czyni informację słownikową niepełną zarówno z teoretycznojęzykowego, jak i praktycznego (dydaktyczno-tłumaczeniowego) punktu widzenia. Biorąc
powyższe pod uwagę, wielce pożądane wydaje się przygotowanie wielojęzycznego
słownika lematyzującego formuły o charakterze pragmatycznym7.
Makrostruktura postulowanego słownika pragmatemów odbiegałaby od tradycyjnie przyjętych wzorów w leksykografii wielojęzycznej. Słownik składałby
się z kilku niezależnych części (rozdziałów), z których każda poświęcona by była
danemu językowi. Poszczególne rozdziały, zawierające lematyzowane pragmatemy ułożone w kolejności alfabetycznej, połączone by były ze sobą rozbudowanym
me
diostrukturalnym systemem odnośników/odsyłaczy, kierujących do ekwiwalentnych artykułów hasłowych w innych językach. Mikrostruktura słownika cechowałaby się zwyczajowym trychotomicznym podziałem artykułu hasłowego na
reprezentację (zapis graficzny wyrażenia hasłowego), eksplikację (definicja, informacje gramatyczne i dane odnośnie do użycia wyrażenia) i demonstrację (ilustracja materiałowa stanowiąca dowód występowania wyrażenia w tekstach) (Schaeder
1981/2011: 102–107), ale ze znacznym rozbudowaniem treści eksplikacyjnych.
Przykład artykułu hasłowego: Co ty nie powiesz! / No nie mów!
Aby zilustrować mikrostrukturę projektowanego słownika, w dalszej części artykułu posłużymy się przykładem leksykograficznego opisu dwóch polskich ekwiwalentów pragmatemu Tu m’en diras tant!. Opis ten został zaproponowany podczas prac
nad projektem Polonium PRAGMALEX Pragmatèmes en contraste: de la modélisation linguistique au codage lexicographique (pol. Pragmatemy w opisie porównawczym: od struktur językowych do leksykonu) (por. Krzyżanowska, Grossmann 2018).
Wspomniane przedsięwzięcie badawcze realizowane było etapowo. Rozpoczęło je przygotowanie przez stronę francuską listy pragmatemów konwersacyjnych
o charakterze emocjonalnym oraz opracowanie ich artykułów hasłowych (tzw.
fiszek) zgodnie z matrycą zaprojektowaną przez Francisa Grossmanna (Université
Grenoble Alpes) i Annę Krzyżanowską (UMCS). Matryca ta zawierała następujące
rubryki:
[A]
[B]
[C]

7
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Glosa – krótka (najlepiej jednozdaniowa) definicja danego pragmatemu.
Warianty – różne możliwe modyfikacje formy kanonicznej pragmatemu
(fleksyjne, ortograficzne, eliptyczne).
Rejestr – rejestr/odmiana języka, do którego/której należy opisywana formuła
(potoczny, literacki, naukowy itd.).

W słowniku takim pragmatemy polileksykalne traktowane będą jako samodzielne wyrażenia hasłowe (tj. lematy).
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[D]
[E]
[F]
[G]
[H]

[I]
[J]
[K]
[L]
[M]
[N]

Frekwencja i produktywność – liczba użyć formy kanonicznej i jej wariantów
w reprezentatywnym korpusie danego języka.
Prozodia – intonacja (opadająca / wznosząca / opadająco-wznosząca itp.)
i miejsce akcentu dynamicznego w formule.
Akty mowy i funkcje pragmatyczne – akty mowy, które realizuje dany pragmatem z uwzględnieniem podziału na akty illokucyjne / perlokucyjne i ewentualnie mniejsze podgrupy.
Parafrazy i ekwiwalenty – funkcjonalne synonimy lub quasi-synonimy pragmatemu.
Status syntaktyczny – właściwości morfologiczne i składniowe formy kanonicznej pragmatemu, określenie stopnia skostnienia składniowego (za pomocą testów insercji dodatkowych elementów leksykalnych, wariacji czasów gramatycznych, liczby, rodzaju itd.); ocena stopnia składniowej samodzielności
formuły.
Status leksykalny i semantyczny – poli- lub monoleksykalność formuły, stopień jej skostnienia semantycznego (kompozycjonalność / częściowa kompozycjonalność / niekompozycjonalność semantyczna).
Status dyskursywny – określenie charakteru użycia formuły w dyskursie (użycie wyłącznie dialogowe vs użycie dialogowe z możliwością użycia
monologowego).
Kookurencje – jednostki językowe często współwystępujące z formułą.
Przykłady – ilustracja użycia pragmatemu w zdaniach bądź krótkich fragmentach tekstów zaczerpniętych z korpusu.
Uwagi – dodatkowe informacje wykraczające poza ramy powyższych rubryk.
Kontrast – najważniejsze różnice (głównie semantyczne i pragmatyczne) pomiędzy opisywanym pragmatemem a jego ekwiwalentami w innych językach.

Dokładna analiza fiszek francuskich połączona z kwerendą korpusową w Reverso Context i Glosbe8 pozwoliła następnie na wskazanie ekwiwalentów badanych
pragmatemów w języku polskim. Dość często dawało się zaobserwować asymetrię
między językami, kiedy jeden pragmatem francuski odsyłał do dwóch lub nawet
trzech pragmatemów polskich (np. fr. Ça roule!, pol. W porządku!, Wszystko gra!)
lub też gdy dwa pragmatemy francuskie miały tylko jedno polskie tłumaczenie (np.
fr. Je n’y crois pas!, Je n’en reviens pas!, pol. Wierzyć się nie chce!). Ostatnim etapem
pracy było przygotowanie fiszek leksykograficznych dla polskich ekwiwalentów
zgodnie z matrycą analogiczną do francuskiej9.
8
9
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Adresy stron internetowych korpusów i słowników podane są w bibliografii.
W ramach projektu prowadzone były również badania nad pragmatemami w języku włoskim.
Autor nie uczestniczył jednak w pracach zespołu italianistycznego.
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Szczególnie interesujący z uwagi na swoją polisemiczność (nienotowaną nawet
w najobszerniejszym słowniku języka francuskiego Trésor de la Langue Française
Informatisé) i związaną z nią mnogość tłumaczeń okazał się pragmatem Tu m’en
diras tant!. W opracowanej w ramach projektu francuskiej glosie znalazły się następujące informacje dotyczące kontekstów jego użycia (por. Krzyżanowska, Grossmann, Kwapisz-Osadnik 2021: 494):
a) rozmówca uznaje za przesadzone lub pretensjonalne to, co powiedział mu jego
interlokutor (użycie ironiczne) [1];
b) rozmówca jest zaskoczony, ale szczęśliwy, że interlokutor podaje mu nową informację poszerzającą horyzonty jego wiedzy [2];
c) rozmówca uznaje fakt, który wcześniej mu umknął, za oczywisty (użycie nieironiczne) [3];
d) rozmówca sygnalizuje, że jest mu całkowicie obojętne to, co mówi jego interlokutor (użycie ironiczne lub pogardliwe) [4].
Biorąc pod uwagę powyższą glosę oraz funkcje pragmatyczne rzeczonej formuły,
mogliśmy wskazać aż trzy jej polskie ekwiwalenty: Co ty nie powiesz!, No nie mów!
oraz Rzeczywiście!.
Poniżej przeanalizujemy dokładnie dwa z wyróżnionych ekwiwalentów (Co ty
nie powiesz! i No nie mów!) i prześledzimy poświęcone im artykuły hasłowe słownika, opatrując niektóre rubryki dodatkowymi komentarzami.
Co ty nie powiesz!
A. Glosa

Formuła Co ty nie powiesz! używana jest, kiedy rozmówca uznaje to, co mówi
jego interlokutor, za przesadzone lub pretensjonalne lub też gdy rozmówca
sygnalizuje, że to, co mówi interlokutor, jest mu całkowicie obojętne (użycie
ironiczne lub szydercze).
No nie mów!

A. Glosa

Formuła No nie mów! używana jest, kiedy rozmówca wyraża swoje zaskoczenie,
ale czasami również nieufność lub ironię wobec nowej informacji, którą przekazuje mu interlokutor i która poszerza horyzonty jego wiedzy.

Komentarz (K): Aby słownik był spójny i symetryczny, glosy w jego poszczególnych rozdziałach językowych powinny być możliwie jak najbardziej zbieżne. To dlatego w powyższych rubrykach można wskazać pewne sformułowania zaczerpnięte
wprost z glosy francuskiej.
Co ty nie powiesz!
B. Warianty

Co pan/pani nie powie! – forma grzecznościowa,
Co [forma tytularna] nie powie! np. Co ksiądz nie powie!, Co szef nie powie!.

B. Warianty

Nie mów! – forma eliptyczna (bez partykuły no).

No nie mów!

^ LV 33 indb 105

17 05 2022 12:03:58

106

Michał Hrabia
Co ty nie powiesz!

C. Rejestr

Co ty nie powiesz! należy do języka potocznego.
No nie mów!

C. Rejestr

No nie mów! należy do języka potocznego.

K: Przez rejestr językowy (fr. registre de langue) rozumiemy stopień formalności
języka właściwy poszczególnym jego odmianom: językowi potocznemu, literackiemu, oficjalnemu, naukowemu itp. Na potrzeby tego opracowania przyjęliśmy typologię odmian funkcjonalnych polszczyzny według Aleksandra Wilkonia (2000),
a język potoczny rozumiemy szeroko, jako nieliteracką prymarną odmianę języka
mówionego, zawierającą wiele składników ekspresywnych i dysponującą dużą ilością gotowych formuł i stereotypów (ibid.: 51–52).
Co ty nie powiesz!

D. Frekwencja

Niska frekwencja w korpusach:
– Narodowy Korpus Języka Polskiego – 6 okurencji (typy tekstów: mówione
konwersacyjne, mówione medialne, quasi-mówione, interaktywne strony
WWW (fora, czaty, listy dyskusyjne)),
– Spokes PL – 3 okurencje.
Duża frekwencja w mediach społecznościowych (Twitter).
No nie mów!

D. Frekwencja

Duża frekwencja w korpusach:
– Narodowy Korpus Języka Polskiego – 36 okurencji (typy tekstów: mówione konwersacyjne, mówione medialne, quasi-mówione, interaktywne strony
WWW (fora, czaty, listy dyskusyjne)),
– Spokes PL – 11 okurencji.

K: Przy porównywaniu frekwencji użycia danego pragmatemu w różnych językach kluczowy jest wybór korpusów w miarę możliwości jak najbardziej paralelnych. Za względnie paralelne do korpusu Orféo, na podstawie którego prowadzone były badania francuskie, uznane zostały korpus polskiego języka mówionego
Spokes (Pęzik 2015) oraz podkorpus zrównoważony Narodowego Korpusu Języka
Polskiego (NKJP) ograniczony do tekstów mówionych i internetowych-reaktywnych. Ponadto przyjęte zostały następujące zasady określania miary frekwencji: od
1 do 10 okurencji – niska frekwencja, od 10 do 20 – średnia frekwencja, powyżej
20 – frekwencja wysoka.
Warto zwrócić uwagę, że formuła Co ty nie powiesz! wykazała zaskakująco niską
frekwencję w korpusach bazowych. Dlatego, aby zweryfikować i potwierdzić jej produktywność we współczesnej polszczyźnie potocznej, musieliśmy rozszerzyć kwerendę o media społecznościowe.
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Co ty nie powiesz!
E. Prozodia

– Intonacja opadająca.
– Silny akcent inicjalny i słaby paroksytoniczny: CO ty nie PO-wiesz!.
No nie mów!

E. Prozodia

– Intonacja opadająca.
– Akcent na partykułę nie: No NIE mów!.

K: Prozodia odgrywa bardzo ważną rolę w procesie rozumienia i używania
pragmatemów. Według Wiesława Banysia (2020: 109) jest ona nawet współodpowiedzialna za tworzenie ich sensu (co-génératrice du sens de la construction). W opisie
leksykograficznym niezbędne jest więc uwzględnienie (choćby elementarnych) informacji dotyczących intonacji i sposobu akcentowania danej formuły.
Co ty nie powiesz!
F. Akty mowy
i funkcje
pragmatyczne

Wartości illokucyjne ekspresywne (emotywne):
– zaznaczać, że nie ma podstaw do zdziwienia;
– drwić, ironizować, wyrażać szyderstwo.
Inne wartości illokucyjne / perlokucyjne:
– zranić kogoś.
No nie mów!

F. Akty mowy
i funkcje
pragmatyczne

Wartości illokucyjne ekspresywne (emotywne):
– dziwić się;
– nie dowierzać;
– ironizować.

K: W języku polskim nie sposób odnaleźć jednej formuły realizującej wszystkie
funkcje pragmatyczne Tu m’en diras tant!. To najważniejsza przyczyna, dla której
konieczne było wskazanie kilku polskich ekwiwalentów, z których każdy wyraża
jedynie jakąś część bogatej wiązki aktów illokucyjnych/perlokucyjnych tego wysoce polisemicznego francuskiego pragmatemu. Poza omawianymi Co ty nie powiesz!
i No nie mów! wytypować mogliśmy jeszcze jeden polski odpowiednik Tu m’en diras
tant! – Rzeczywiście! – realizujący jego kolejną (i już ostatnią) wartość illokucyjną:
stwierdzić, że dany fakt jest oczywisty.
W poniższych rubrykach przy wyliczaniu aktów mowy przyjęta została konwencja bezokolicznikowa. Inne sposoby prezentacji funkcji pragmatycznych są oczywiście możliwe; niezbędne wydaje się jedynie przyjęcie takiej samej konwencji opisu
we wszystkich częściach słownika.
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Co ty nie powiesz!

G. Parafrazy,
ekwiwalenty

Ameryki nie odkryłeś! (quasi-synonim odpowiadający wartości illokucyjnej:
zaznaczać, że nie ma podstaw do zdziwienia).
No nie mów!

G. Parafrazy,
ekwiwalenty

Nie gadaj!, No co ty!

Co ty nie powiesz!

H. Status
syntaktyczny

– Wyrażenie wykrzyknikowe.
– Kanoniczna forma wyrażenia składa się z zaimka pytajnego co, zaimka osobowego podmiotowego ty i zaprzeczonego czasownika powiedzieć odmienionego w czasie przyszłym.
– Skostnienie składniowe prawie całkowite: modyfikacje fleksyjne niemożliwe (*Co ty nie powiedziałeś!, *Co my nie powiemy!), insercja dodatkowych
elementów leksykalnych niemożliwa (*Co ty wyraźnie nie powiesz!), zmiana
szyku zdania niemożliwa (*Co nie powiedziałeś ty!, *Ty co nie powiedziałeś!),
możliwe utworzenie formy grzecznościowej, możliwe zastąpienie zaimka ty
formą tytularną (patrz: B).
– Wyrażenie samodzielne syntaktycznie. Nie dopuszcza wprowadzenia podrzędników składniowych typu: *Co ty nie powiesz, że…!

H. Status
syntaktyczny

– Wyrażenie wykrzyknikowe.
– Kanoniczna forma wyrażenia składa się z partykuły wzmacniającej no
i zaprzeczonego czasownika mówić odmienionego w trybie rozkazującym
(2. osoba liczby pojedynczej).
– Skostnienie składniowe całkowite: modyfikacje fleksyjne niemożliwe (*No nie
mówmy!), insercja dodatkowych elementów leksykalnych niemożliwa (*No wyraźnie nie mów!), zmiana szyku zdania niemożliwa (*Nie mów no!).
– Wyrażenie samodzielne syntaktycznie. Dopuszcza wprowadzenie dopełnieniowego podrzędnika składniowego: No nie mów, że…!

No nie mów!

K: Najważniejsza informacja przekazywana w rubryce H dotyczy stopnia skostnienia syntaktycznego ustalanego przez wskazanie dopuszczalnych modyfikacji
morfologicznych i składniowych, jakim może podlegać dana formuła (por. Gross
2012: 198–203). Zauważmy, że oba analizowane pragmatemy charakteryzują się
podobnym, bardzo wysokim stopniem skostnienia. Różnice dotyczą jedynie możliwości utworzenia formy grzecznościowej dla Co ty nie powiesz! i wprowadzenia
dopełnieniowego rozszerzenia składniowego dla No nie mów!.
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Co ty nie powiesz!
I. Status
leksykalny
i semantyczny

– Wyrażenie polileksykalne.
– Skostnienie semantyczne: znaczne; formuła nietransparentna semantycznie:
rozmówca wydaje się zainteresowany lub zaskoczony tym, co zostało powiedziane, podczas gdy w rzeczywistości przyjmuje postawę ironiczną wobec
przekazywanego mu komunikatu.
No nie mów!

I. Status
leksykalny
i semantyczny

– Wyrażenie polileksykalne.
– Skostnienie semantyczne: znaczne; analiza kompozycjonalna sensu niemożliwa: ani sens czasownika mówić, ani jego negacja nie niosą ze sobą semantycznej wartości zdziwienia.
– Ambiwalencja: nie należy mylić pragmatycznej formuły No nie mów! z nieskostniałym i kompozycjonalnym semantycznie homonimicznym związkiem
wyrazowym:
ej no nie mów tak o sobie. kazdy ma jakies wady. (NKJP)10

K: Określenie w opisie leksykograficznym stopnia skostnienia semantycznego
pragmatemu jest niezbędne z racji tego, że – jak wspominaliśmy wcześniej – nie
wszystkie formuły uznawane za pragmatemy muszą z definicji charakteryzować
się niekompozycjonalnością semantyczną. W rubryce I należy również zwrócić
uwagę na ewentualną ambiwalencję formuły, tzn. współwystępowanie w języku homonimicznego związku wyrazowego niemającego cech właściwych pragmatemom
(jak ma to miejsce w przypadku No nie mów!).
Co ty nie powiesz!
J. Status
dyskursywny

Formuła używana jest niemal wyłącznie w dialogach. Można ją traktować jako
wykrzyknik fatyczny podtrzymujący wypowiedź (Wojtczuk 2010: 94).
No nie mów!

J. Status
dyskursywny

Formuła używana jest niemal wyłącznie w dialogach.

K: Pragmatemy konwersacyjne są oczywiście z założenia używane w wypowiedziach dialogowych. Obecność rubryki określającej status dyskursywny pragmatemów nie jest jednak bezzasadna z uwagi na to, że niektóre formuły (np. Wierzyć się
nie chce!) mogą wykazywać pewną predylekcję do występowania w mowie pozornie
zależnej (w monologach wewnętrznych) i fakt ten warto w słowniku odnotować.

10 We wszystkich przykładach zaczerpniętych z korpusów zachowana jest grafia oryginału.
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Co ty nie powiesz!

K. Kookurencje

Przed: no co ty nie powiesz!
W środku: --Po: --No nie mów!

K. Kookurencje

Brak statystycznie istotnych kookurencji.

Co ty nie powiesz!

L. Przykłady

1.	Jaki to ma związek ze szkołą? Mało osób zdaje sobie sprawę, że chodząc do
szkoły – mniej lub bardziej – myśli o zdobyciu pieniędzy. Nie ważne czy poprzez stypendium czy jakość pracy w przyszłości.
– Co Ty nie powiesz ??? (NKJP)
2.	„W życiu nie będzie tak łatwo”
kurde, co ty nie powiesz, dobrze, że o tym mówisz, bo na pewno nikt się tego
już sam dawno nie domyślił. (Twitter)
3.	– ja tak. ja piszę prace licencjacką to jest mój pierwszy wolny łikend od praktyk
więc ja niestety chyba odpadam
– no co ty nie powiesz ja też muszę napisać pracę (Spokes)
No nie mów!

L. Przykłady

1.	– teraz jak jeszcze było rozkopane to przez park przejechałem
– no nie mów (NKJP)
2.	– no no no i właśnie coś tam gadałam z nią tak że w ogóle trochę że tam niektóre osoby to z atosa to tam przechodzą do laurusa z powrotem
– no nie mów (NKJP)
3.	No nie mów, na forach onetu komuś błędy przeszkadzały????? (NKJP)

K: Ilustracje użycia formuł mogą być grupowane wokół przeważających w konkretnych zdaniach funkcji pragmatycznych. W przypadku analizowanych pragmatemów nie było to jednak możliwe.
Co ty nie powiesz!
M. Uwagi

Formuła może występować ze znakiem zapytania (Co ty nie powiesz?), jednak
nawet w takiej sytuacji nie przestaje być nośnikiem funkcji emotywnej. Chodzi
tu o pytanie ironiczne, na które rozmówca nie oczekuje odpowiedzi (por.
Burska-Ratajczyk 2013: 154–155).
No nie mów!

M. Uwagi
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Co ty nie powiesz!
N. Kontrast

PL-FR
Formuła wyraża wartości illokucyjne/perlokucyjne odnoszące się do znaczeń
[1] i [4] pragmatemu Tu m’en diras tant!.
No nie mów!

N. Kontrast

PL-FR
Formuła odpowiada zasadniczo znaczeniu [2] Tu m’en diras tant!.
W przeciwieństwie do Tu m’en diras tant! [2] No nie mów! umożliwia wyrażenie zdziwienia połączonego z niedowierzaniem oraz może mieć zabarwienie
ironiczne.

Podsumowanie
Tytułem rekapitulacji, przypomnijmy najważniejsze sugestie i postulaty przedstawione w niniejszym artykule, tj.:
a) zasadność wyodrębnienia i prowadzenia niezależnych od frazeologii badań nad
pragmatemami;
b) zastąpienie delimitacyjnych definicji pragmatemu szeroką definicją o nieostrych
granicach;
c) podyktowaną zarówno praktycznymi, jak i teoretycznojęzykowymi względami
konieczność leksykograficznego opisu pragmatemów w ujęciu kontrastywnym;
d) zalecenie przygotowania artykułów hasłowych pragmatemów według ściśle
określonego schematu i wprowadzenie gęstej sieci połączeń mediostrukturalnych
między poszczególnymi częściami (tzn. językowymi rozdziałami) słownika.
Zaprezentowany w ostatnim rozdziale leksykograficzny opis dwóch polskich formuł: Co ty nie powiesz! i No nie mów! (ekwiwalentów francuskiego Tu m’en diras
tant!) traktować należy jako ilustrację mikrostrukury postulowanego słownika.
***
Przygotowanie obszernego wielojęzycznego słownika pragmatemów, który spełniałby wszystkie przedstawione w artykule mikro- i makrostrukturalne wytyczne, jest
zadaniem niełatwym, wymagającym skoordynowanej i wytężonej pracy zespołu
lingwistów posługujących się natywnie różnymi językami. Jest to jednak, jak można wnioskować z efektów badań przeprowadzonych w ramach projektu PRAGMALEX, zadanie możliwe do wykonania. Warto więc chyba byłoby „uaktualnić” tytuł
artykułu i zastąpić wyrażający zdziwienie pragmatem No nie mów! inną formułą,
która – jak mamy nadzieję – lepiej oddaje wartość perlokucyjną niniejszego tekstu:
Słownik pragmatemów?! No jasne, że tak!
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Considerations on the Lexicographic Description of Pragmatemes in a Contrastive Approach
(Based on the Example of Polish Equivalents of the French Pragmateme Tu m’en diras tant!)
Abstract
This article deals with the lexicographic description of pragmatemes in a contrastive approach. In
the first part, the author briefly reviews definitions of the denomination “pragmateme” in Polish and
French-language linguistic literature, finally opting for a prototypical understanding of this term.
The following chapters are devoted to presenting the concept of the projected multilingual dictionary
of pragmatemes. Having outlined the main principles of the dictionary’s macro- and microstructure,
the author proceeds to a detailed discussion of the dictionary entries for two Polish equivalents of the
French pragmatic formula Tu m’en diras tant!: Co ty nie powiesz! and No nie mów!.
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RZECZOWNIKOWE FORMACJE Z PÓŁ- W UJĘCIU HISTORYCZNYM
(NA MATERIALE SŁOWNIKOWYM)

Słowa klucze: słowotwórstwo rzeczownikowe, złożenia słowotwórcze, kategorie słowotwórcze, półKeywords: formation of nouns, compound nouns, categories of word-formation, pół-

Derywaty rzeczownikowe z członem pół- są rozpowszechnione w językach słowiańskich i należą do ich starej warstwy leksykalnej – poświadczone są w najdawniejszych źródłach tych języków (Handke 1976: 102–104). Polskie formacje z pół- mają
już stosunkowo liczną literaturę, niekiedy omawiano je jako część większej całości,
zwłaszcza w monografiach dotyczących polskich compositów, niekiedy poświęcano im samodzielne teksty (opracowania te przywołuję w dalszej części artykułu)1;
zbadania doczekały się również gwarowe formacje z pół-, stanowiące liczną grupę
wśród złożeń gwarowych w ogóle (Grochola-Szczepanek 2002: 65–74). Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie stanu wiedzy o tych formacjach. Skupiłem się
w nim na dwóch zagadnieniach: w części pierwszej omawiam status morfologiczny
derywatów z pół-, w części drugiej zaś przedstawiam historyczny rozwój ilościowy
oraz jakościowy kategorii słowotwórczych tych derywatów. Ze względu na specyfikę
analizowanego materiału, który pochodzi ze słowników, przedstawione w dalszej
1
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części artykułu wartości i proporcje liczbowe, a co za tym idzie charakterystyka rozwojowa formacji z pół- są szacunkowe. Z jednej strony decydują o tym ograniczenia
źródłowe, tj. brak kompletnych źródeł leksykograficznych, zwłaszcza źródeł słowników najdawniejszej polszczyzny, z drugiej natomiast ograniczenia metodologiczne,
o tym bowiem, jaki materiał ostatecznie znajdzie się w słowniku, decydują wybory
i selekcja leksykografów. A zatem w niniejszym artykule przedstawiono raczej możliwości systemu słowotwórczego aniżeli rzeczywisty obraz polszczyzny w poszczególnych epokach.
1. Status morfologiczny formacji z półJęzykoznawcy nie są zgodni co do morfologicznego statusu formacji z członem pół-.
Wśród znacznej części polonistów badających słowotwórstwo od dawna panuje
przekonanie, że pół- jest pierwszym członem złożeń (compositów). Tak traktowano je przed kilkudziesięciu laty, np. w artykułach Przemysława Zwolińskiego (1947,
1948) i Stanisława Bąka (1947, 1948). Takie ujęcie występuje również w dwóch najważniejszych opracowaniach całościowych polskiego słowotwórstwa rzeczownikowego,
a więc w tzw. żółtej gramatyce (GWJP) oraz w podręczniku Alicji Nagórko (2007).
O ile w GWJP cząstka pół- została potraktowana jednoznacznie jako człon liczebnikowy i autorzy nie dopuszczają możliwości innej interpretacji takich formacji, o tyle
autorka drugiego podręcznika zauważa „pas przejściowy” między compositami
a derywatami prostymi oraz – już w strukturze słowotwórczej samych złożeń – między morfemami leksykalnymi (rdzeniami) i gramatycznymi (afiksami), ponieważ
niektóre morfemy leksykalne w złożeniach zbliżają się semantycznie (a więc chyba
również funkcjonalnie) do sufiksów, np.: zegarmistrz, kapelmistrz – mistrz ‘osobowy odobiektowy wykonawca czynności’; falochron, piorunochron – chron ‘nieoso
bowy wykonawca czynności, narzędzie’, ponadto językoznawca to, zdaniem A. Nagórko, nie tyle ‘znawca + języków’, co ‘ten, kto uprawia językoznawstwo’2 (Nagórko
2007: 209). W opisie słowotwórczym dopuszczającym współmotywację oba powiązane motywacyjnie rzeczowniki będą derywatami prostymi, jednak w opisie, który
jej możliwość wyklucza (poprzez arbitralne na ogół rozstrzygnięcia), jeden z nich,
uznany za podstawowy, będzie złożeniem, drugi zaś derywatem prostym od złożenia, np. język-o-znawca (złożenie)  językoznaw-stwo (derywat prosty od złożenia).
Co jednak dla nas istotne, wśród takich „przejściowych” członów słowotwórczych
morfemu pół- A. Nagórko jednak nie umieszcza.
W opracowaniu innego wybitnego badacza polskiego słowotwórstwa, Bogusława Krei (1997), formacje z pół- także zostały potraktowane jako derywaty złożone,
2
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chociaż autor zapewne zdawał sobie sprawę z umowności takiej klasyfikacji, skoro
nazywa ten człon (ujętym w cudzysłów) „przedrostkiem” (ibid.: 35).
Również w opracowaniach gniazdowych (SGS) formacje z członem pół- zaliczane są do compositów, z tym że od trzeciego tomu SGS wprowadza się rozróżnienie
między złożeniami z pół- liczebnikowym ‘połowa, jedna z dwóch równych części’
a złożeniami z pół- przysłówkowym ‘niecałkowicie, częściowo’ – za tym rozróżnieniem nie poszło jednak dalsze różnicowanie znaczeń pół- i konsekwencja metodologiczna oraz klasyfikacyjna, do której za chwilę wrócę. Pozwoliło to jednak uznać za
złożenia znaczną liczbę derywatów, które w tej konwencji, bez dokonanego rozróżnienia, powinny znaleźć swe miejsce w obrębie innych gniazd.
Także materiał gwarowy został przez Helenę Grocholę-Szczepanek (2002) uznany za composita, choć trzeba dodać, że autorka zna i przytacza prace, które wiodą
do odmiennej interpretacji.
Takie samo ujęcie występuje również w pracach niektórych językoznawców czeskich, np. u Jána Horeckiego (1962).
To przekonanie o złożeniowej naturze formacji z pół- przenoszone jest także na
grunt leksykograficzny, o czym świadczą definicje słownikowe hasła pół-:
Pierwszy człon wyrazów złożonych nadający im charakter formacji dzierżawczej lub
określający stopień jakości, częściowe, połowiczne posiadanie cechy, właściwości wyrażonej w drugim składniku znaczenia (SJPD);
Pierwszy człon wyrazów złożonych wnoszący znaczenie niecałkowitości, połowiczności tego, co wyraża drugi człon złożenia (SJPSz);
Cząstka rozpoczynająca wyrazy złożone, oznaczająca, że to, co nazywa drugi człon
złożenia, stanowi połowę jakiejś całości lub cechuje się połowicznością, niekompletnością, fragmentarycznością, niecałkowitością itp. (SWJP);
Tworzy 1. wyrazy złożone nazywające lub określające jedną z dwóch równych części
tego, co nazwane jest drugim członem […]; 2. wyrazy złożone wskazujące na połowiczność lub niecałkowitość tego, co nazwane drugim członem (ISJP);
Pierwszy człon wyrazów złożonych wnoszący znaczenie niecałkowitości, połowiczności tego, co wyraża drugi człon złożenia (USJP).

Tymczasem polskie monografie poświęcone compositom: Ireny Klemensiewiczówny (1951), Kwiryny Handke (1976), Zofii Kurzowej (1976), a także praca Haliny Satkiewicz (1969) prezentują odmienne stanowisko, zgodnie z którym pół- pełni
w formacjach słowotwórczych obok funkcji czysto złożeniowej również funkcję zbliżoną do funkcji przedrostka, modyfikując znaczenie podstawy. Najlepsze rozwinięcie koncepcja ta znalazła w artykule Krystyny Kleszczowej (1985), która na podstawie dokładnych analiz semantycznych dowodzi, iż duża część formacji tworzonych
cząstką pół- nie może być uznana za composita, ponieważ lewostronny człon pół-
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nie wnosi do formacji swego znaczenia słownikowego, nie pełni w derywacie funkcji tematu słowotwórczego, podstawy, lecz występuje w nim na prawach prefiksu,
o znaczeniu odmiennym od znaczenia leksemu pół, nie zawsze też treść znaczenia
tego członu (niezależnie od tego, czy jest to treść słownikowa, czy prefiksalna) łączy
się bezpośrednio ze znaczeniem drugiego członu. Dodam, że badała ona formacje
współczesne, wyekscerpowane ze słownika Doroszewskiego. Podobne interpretacje pojawiały się jeszcze wcześniej – Mieczysław Szymczak (1961: 183) uznał formacje
z pół- za derywaty proste od wyrażeń syntaktycznych (jak np. derywaty od wyrażeń
przyimkowych), natomiast Janusz Siatkowski (1962: 122) formacje tego typu traktował jako derywaty proste, w których pół- ma wartość formantów modyfikacyjnych.
Obie koncepcje, choć w ogólności słuszne, nie są do końca zgodne z rzeczywistością językową, nie wszystkie bowiem derywaty na pół- można uznać za pochodzące
wprost od fraz złożonych z pół i rzeczownika stanowiącego temat słowotwórczy, np.
półarkusz to rzeczywiście pół arkusza, ale półskórek nie jest leksykalizacją frazy pół
skóry, ponieważ jego parafrazy to ‘to, co jest w połowie ze skóry’ lub ‘to, co jest w połowie oprawione w skórę (oprawione skórą w pół)’. W pierwszym przypadku wyrażenie syntaktyczne jest różne od zawartego w derywacie, w drugim natomiast
pół wchodzi w połączenie składniowe nie ze skórą, lecz z imiesłowem oprawione.
Ponadto nie we wszystkich formacjach pół- modyfikuje znaczenie drugiego członu,
lecz element parafrazy wyzerowany w derywacie, nieznajdujący w nim miejsca, np.
półpłacie rzeczywiście ma znaczenie ‘mniejszości’, lecz tylko w jednej z możliwych
parafraz odnosi się ono do płata ‘pół płata’, w drugiej już do czego innego, mianowicie słowniki definiują ten element zbroi jako ‘płat okrywający pół <pleców>’; podobnie półpługa to ‘mały pług’ lub ‘pług ciągnięty połową <zaprzęgu>’. Tym bardziej
półpień to nie ‘mały pień’, lecz ‘<drzewo> o małym pniu (połowie pnia)’, półpasiec
zaś to nazwa choroby, a nie jakiegoś rodzaju pasa.
Prefiksalnego charakteru pół- już w derywatach staropolskich dowodzi Aleksandra Janowska (1989).
Inną jeszcze, najnowszą interpretację przynosi opracowanie Magdaleny Danielewiczowej (2021: 78–83), która formacje z pół- przesuwa poza słowotwórstwo, w obszar
form fleksyjnych i konstrukcji składniowych3, samą zaś cząstkę uznaje za jedną z semantycznych jednostek operacyjnych, obok np. anty-, auto-, cyber-, eks-, neo-, tele-.
Pozostając na gruncie klasycznego słowotwórstwa opisowego, uznamy, że wśród
formacji z pół- złożeniami są tylko te, których znaczenie strukturalne (wynikające
wyłącznie z budowy wyrazu podzielnego) jest zgodne ze znaczeniem słowotwórczym (w którym uwzględnia się wynikającą ze znaczenia leksykalnego wartość kategorialną derywatu), a więc te, w których znaczenie derywatu jest niejako sumą znaczeń pierwszego i drugiego członu. Upraszczając nieco, można rzec, iż złożenia to4:
3
4
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a) formacje o schemacie parafrazy ‘pół tego, na co wskazuje znaczenie członu drugiego’ np. półarkusz, półetat, półgodzina, półkole;
b) należą tu także derywaty o parafrazach ‘nieco większa lub mniejsza od połowy część tego, na co wskazuje znaczenie podstawy’, np. półksiężyc, półkolumna
(wpuszczona większą częścią), półkozic, a także derywaty nazywające rzeczy,
które nie mogą być efektem podziału na dwie równe, symetryczne części półzbroja, półkirys, półkoszula;
c) sądzę, że za złożenia można uznać i te formacje, w których człon pół- ma nieco
odmienne jeszcze znaczenia, pozostające jednak w ścisłym związku ze znaczeniem podstawowym pół ‘jedna z dwóch (w przybliżeniu) równych części’, a więc
znaczenia: ‘w połowie to, co podstawa (w drugiej połowie – co innego)’ np.: półogar, półsierota, półbóg, półsiostra, oraz ‘jeden z dwóch elementów’ (a więc połowa), np.: półkoszek ‘jeden z dwóch wiklinowych koszy wkładanych na wóz’, półprosta, półprzestrzeń; niektóre z tego typu derywatów można też parafrazować
jako zwykłe composita, np. półdupek, półrzytek ‘jedna z dwóch części dupy, rzyci’
lub ‘połowa dupy, rzyci’ (por. Kleszczowa 1985: 75–76);
d) można tu dopuścić również te formacje, w których człon pół-, wbrew definicjom
leksemu pół w większości słowników (por. SJPD, SWJP, ISJP), ma inne jeszcze
znaczenie niż ‘jedna z dwóch (w przybliżeniu) równych części’. Upoważniają
do tego: wspomniane wcześniej wyróżnienie dokonane przez Mirosława Skarżyńskiego pół przysłówkowego o znaczeniu ‘częściowo, niecałkowicie, w jakimś
stopniu’ oraz hasła z USJP, w którym wydzielono trzy leksemy pół: liczebnikowy,
zaimkowy i przysłówkowy o znaczeniu ‘w pewnym stopniu, częściowo’. Zaliczymy więc do złożeń również derywaty, w których pół- ma takie właśnie znaczenie,
czyli derywaty typu: półwyścigówka, półfabrykat, półopal, półwysep, półinteligent,
półmrok, półomdlenie, półsanatorium, półdrzemka. Dodajmy jednak, że w ujęciu K. Kleszczowej, która leksem pół uznaje za liczebnik, są to derywaty proste,
w których człon pół- ma już znaczenie odmienne, o charakterze wartości kategorialnej, występuje więc w funkcji przedrostka;
e) nazwy osób, rzeczy, zjawisk, które są charakteryzowane przez połowę czegoś
(również połowę rozumianą metaforycznie), np.: półgłówek ‘ktoś o „połowie”
głowy’, półpień ‘drzewo o „połowie” pnia’, półłanek ‘pole o powierzchni połowy
łanu’. W odróżnieniu od czterech pierwszych klas, będących złożeniami endo
centrycznymi, te są złożeniami egzocentrycznymi, będącymi nazwami tego, co
w strukturze derywatu nie zostało wyrażone żadnym z tematów słowotwórczych, lecz formantem. Ze względu na to, iż mają one różne szczegółowe, niekiedy jednostkowe znaczenia kategorialne, ograniczam się do wydzielenia jedynie
dokulilowskim modelu słowotwórstwa. Inną jeszcze, bo semantyczno-leksykalną i stylistyczno-odmianową klasyfikację słownictwa z członem pół- (i paremii z pół, połowa) prezentuje praca
Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej (2019: 82–100).
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złożeń egzocentrycznych, bez wyróżniania w ich obrębie właściwych kategorii
słowotwórczych. Znaczenie kategorialne wszystkich compositów tego typu można określić ogólnie jako ‘to, co jest charakteryzowane przez połowę tego, na co
wskazuje drugi człon złożenia’. Do złożeń egzocentrycznych nie zaliczam formacji typu półorzeł, półkozic ‘herb przedstawiający pół orła / pół kozy’, ponieważ
uznaję je za neosemantyzmy metonimiczne.
Endocentryczne złożenia z pół- należą do formacji modyfikacyjnych, natomiast
ich zaszeregowanie kategorialne można wyznaczyć wśród szeroko rozumianych
deminutywów. Composita te bowiem mają w strukturze znaczeniowej komponent
‘mniejszości’, inny jednak niż deminutywa proste, których desygnaty mają tę samą
postać, co desygnaty podstaw słowotwórczych, lecz w mniejszej skali – w przypadku
compositów idzie o pomniejszenie nie skali, lecz pomniejszenie przez odjęcie części
tego, na co wskazuje drugi człon formacji (klasa a, b oraz d), jak również o deminutywność typu ‘w mniejszym stopniu, mniejszym natężeniu’ (klasa c). Natomiast
złożenia egzocentryczne (klasa e) zaliczają się do mutacji (np. półgłówek ‘ten, kto ma
„pół” głowy’, półlanka ‘to, co jest w połowie lane’).
Pozostałe natomiast formacje z pół- to derywaty proste, w których człon pół- ma
znaczenie zbyt już odległe od podstawowego, przez co traktować go należy jako
człon o funkcji formantu prefiksalnego. Te znaczenia formantowe mają charakter
modyfikacyjny (częściej) lub mutacyjny (rzadziej).
Derywaty z członem pół- mogą należeć do następujących kategorii modyfikacyjnych (stosunkowo liczna jest tylko pierwsza ich klasa):
a) deminutywa: komponenty znaczeniowe ‘mniejszy’ (także ‘krótszy, niższy,
o mniejszej liczbie elementów’): półuśmiech ‘lekki, słaby uśmiech’, półkożuszek
‘kożuch krótki i/lub bez rękawów’, półpancerz ‘niekompletny pancerz’, półuczucie ‘słabe uczucie’, półwiedza ‘niewielka wiedza’;
b) nazwy gatunkowe z komponentem ‘odmiana, rodzaj, typ’, np.: półwiatr ‘wiatr
wiejący w burtę statku’, półbut ‘rodzaj buta’, półosieł ‘gatunek osła (Equus hemionus)’, półbożek ‘pogański bożek’. Do nazw gatunkowych zaliczam również
formacje typu półkąpiel, półwozie, półzegarze, nazywające to samo, co podstawa rzeczownikowa, z tym że to, co cechuje desygnat podstawy, jest umniejszone
o połowę. Niektóre z nich można by traktować również jako nazwy pomniejszające (‘mała kąpiel’, ‘mały wóz’), lecz pomniejszenie jest efektem braku połowy czegoś, półkąpiel bowiem to ‘kąpiel połowy ciała’, półwóz to ‘wóz o połowie
kół (dwóch kołach)’, natomiast półzegarze jest już tylko nazwą gatunkową ‘zegar
o połowie godzin (12 zamiast 24)’, nie zaś deminutywną;
c) ekspresywne z komponentem ‘gorszy’, są to w olbrzymiej większości nazwy dawnych tkanin, np. półszkarłat, półkromas, półatłas ‘pośledniejszy szkarłat, kromas,
atłas’. Derywaty tego typu można by uznać także za odmianę lub serię derywacyjną nazw gatunkowych, jednakże ze względu na definicje leksykalne tych
formacji w SStp i SPXVI zdecydowano się wyróżnić taką kategorię (podobna interpretacja w: Janowska 1989: 87–88);
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oraz do następujących kategorii mutacyjnych (nieliczne derywaty):
a) nazwy symilatywne (metaforyczne), np.: półdiablę ‘ten, kto zachowuje się jak diabeł’, półbożyc ‘ten, kto przypomina boga’, półkryształ ‘szkło imitujące kryształ’;
jest to kategoria podobna do derywatów kategorii ‘niezupełnie’ (typu półopal,
półdrzemka), jednakże w ich definicjach występuje metaforyczne wyrażenie porównawcze ‘taki jak’, ‘podobny do’, brak natomiast w definicjach składnika ‘prawie, niezupełnie’;
b) nazwy (głównie lokatywne i temporalne) ze składnikiem ‘pośrodku, pomiędzy
(dwiema połowami)’, np.: północ, półpiętro, półfinał ‘środkowy etap finałów’.
Niełatwe jest przeprowadzenie granicy między derywatami typu półblask, półuśmiech, półgwar z jednej a półciemność, półuczucie, półdrzemka z drugiej strony.
Obie klasy cechuje niecałkowite występowanie cech definiujących blask, uśmiech,
mrok itd., to, że ich desygnaty nie w pełni są tym, na co wskazuje rzeczownikowa
podstawa słowotwórcza. Jednakże w przypadku klasy pierwszej niepełność wynika z osłabienia intensyfikacji cech: półblask to ‘blask, lecz słabszy’, półuśmiech to
‘lekki uśmiech’, półgwar zaś to ‘cichszy gwar’ (złożenia). Natomiast klasę drugą
cechuje połowiczność cech definicyjnych podstawy rzeczownikowej, półciemność
to nie ‘mniejsza ciemność’, lecz ‘niezupełnie ciemność; ciemność przeplatana jasnością’, półuczucie to nie ‘lekkie uczucie’, lecz ‘jakby uczucie, niezupełnie uczucie’,
półdrzemka zaś to ‘niezupełna drzemka, przerywana jawą’ (derywaty proste z półw funkcji przedrostka). Potrzebę takiego odróżnienia potwierdzają również definicje słownikowe leksemów obu klas.
Na zakończenie tej części artykułu kilka słów należy poświęcić kwestii formantów tworzących formacje z pół-. Mniejsza ich część jest urabiana formantem paradygmatycznym, np.: półkorcze, półrocze, półłanie, półniebie, lub sufiksalnym, np.:
półpancerzyk, półskórek, półparasolik, półścianek, półpięterko, przy czym w tych
ostatnich przyrostek o charakterze deminutywnym niejako wzmacnia mniejszość,
niepełność desygnatu derywatu wobec desygnatu podstawy rzeczownikowej. Olbrzymia większość tych formacji ma strukturę pół + rzeczownik w mianowniku5,
np. pół+arkusz, pół+orzeł, pół+odrętwienie, pół+małżeństwo. W przypadku tak zbudowanych złożeń formantem jest interfiks -ø-6 (por. Handke 1976: 102) (np. pół-ø-arkusz, pół-ø-orzeł), współformantem zaś paradygmat fleksyjny (derywatowi przysługuje bowiem odmiana, podczas gdy z jego podstaw słowotwórczych tylko jedna,
rzeczownikowa, jest odmienna). Natomiast w przypadku derywatów prostych jest to
5
6
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Ten typ słowotwórczy przewagę zdobywał jednak stopniowo; o zmianie struktur pół + rzeczownik w dopełniaczu na pół + rzeczownik w mianowniku szczegółowo pisze B. Kreja (1997).
Wyjątkowo dla struktur typu południe interfiks -u-, genetycznie będący końcówką fleksyjną (por.
Handke 1976: 102–103); więcej na ten temat w punkcie A części 2 niniejszego artykułu. Z kolei
Helena Grochola-Szczepanek (2002: 66) uznaje formacje z pół- za bezinterfiksalne (z wyjątkiem
derywatów typu południe).
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formant prefiksalny, a w funkcji prefiksu występuje cząstka pół- (np. pół-odrętwienie, pół-małżeństwo)7.
2. Rozwój kategorii słowotwórczych formacji z pół- . Charakterystyka materiału
Materiał słowotwórczy, rzeczownikowy, wyekscerpowałem z kilku słowników historycznych i współczesnych; dodam tylko dla porządku, że prócz rzeczowników
wykorzystane słowniki notują oczywiście także dość liczne przymiotniki, mniej
liczne przysłówki oraz rzadkie czasowniki; w najstarszych słownikach stosunkowo
dużą grupę stanowią ponadto liczebniki typu półczwarty ‘większy o jedną trzecią’,
półdrugiego ‘półtora’, półczwartanaćcie / półczwartynaćcie ‘trzynaście i pół’.
Z materiału rzeczownikowego wykluczyłem kilka typów leksemów:
– derywaty typu północnik  północ, półmiłowanie  półmiłować, półurzędowiec
 półurzędowo, ponieważ nie są to derywaty tworzone przez człon pół-, taki charakter mają ich podstawy słowotwórcze, z których skopiowały cały temat słowotwórczy, one same zaś są derywatami prostymi. Wynotowywałem za to formacje
typu półniedowierzanie, dla których słowniki nie podawały podstaw czasownikowych (brak *półniedowierzać); podobnie postępowałem z rzeczownikami typu
półkiryśnik, które brałem pod uwagę wówczas, gdy słownik danego okresu historycznego nie odnotowywał wyrazu motywującego. Jeśli jednak w danym słowniku obok półkiryśnika znajdował się również półkirys, wypisywałem tylko drugi
z rzeczowników (jako współtworzony przez pół-), pierwszy zaś wykluczałem;
– wykluczyłem też formacje zleksykalizowane i słowotwórczo nieprzejrzyste typu
policzek, jeśli definicje w słownikach nie wskazywały na znaczenie strukturalne
(‘pół lica’); odnotowywałem jednak południe jako formację do dziś niezleksykalizowaną i czytelną (przynajmniej dla niektórych użytkowników polszczyzny);
– w przypadku nazw typu: półmiarek ‘pół miary’ (miara objętości) i ‘naczynie
o objętości półmiarka’; półkładek / połukładek / półkłodzie / połukłodzie ‘miara’ i ‘naczynie o objętości tej miary’, na ogół nazw naczyń nie odnotowywałem,
ponieważ nie są to derywaty, lecz neosemantyzmy. Usunąłem też derywaty typu
połkorczak / połkorczek / połkorcze / połkorzec ‘naczynie’, mimo iż różnią się od
nazw miar połkorca / połukorca ‘miara’, ponieważ pół- nie jest w nich elementem
współtworzącym strukturę morfemową, lecz elementem należącym do podstawy (podobnie jak w typie półkiryśnik  półkirys). Natomiast włączyłem do materiału nazwy naczyń typu półkwartna, półkufek / połukufek ‘naczynie o objętości
połowy kwarty, kufka’ – ponieważ słowniki nie notują tych derywatów dla określenia miary;
7
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Są też inne, rzadkie, a nawet jednostkowe typy słowotwórcze wśród formacji z pół-, omawia je
B. Kreja (1997: 33).
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– nie uwzględniłem też 10 formacji o niejasnej, niepewnej lub nieznanej motywacji;
– do materiału włączyłem natomiast derywaty żeńskie typu półmniszka, pół-Polka,
uznaję je bowiem – wbrew słownikom – nie za feminatywa, lecz derywowane
przez te same podstawy, od których pochodzą odpowiednie rzeczowniki męskie:
pół-Polka to bowiem nie ‘pół-Polak kobieta’, lecz ‘Polka w połowie’.
Jako źródło najstarszego materiału posłużył mi oczywiście SStp. Okres średniopolski został zbadany niestety połowicznie, a to ze względu na niedomagania słownikowe. Jak wiemy, swój leksykon ma pierwszy okres tej doby (dokonałem ekscerpcji
z SPXVI), natomiast SJP XVII–XVIII zgromadził dotąd ledwie 16 haseł rzeczownikowych z pół-, z których tylko kilka zostało opracowanych (i to nie w pełni); nieco
więcej jest ich w słowniku Knapskiego (53 hasła) i Trotza (69 haseł), w tym ostatnim
jednak większość haseł ma definicje synonimiczne, objaśniane są one przez nie
mieckie złożenia z Halber i odpowiedniki francuskie. Z pewnością nie są to dane
kompletne i właśnie ze względu na ich niepełność zdecydowałem się wykluczyć te
słowniki z analizy szczegółowej (mającej na celu ukazanie zależności i proporcji między poszczególnymi okresami rozwojowymi polszczyzny), poprzestając jedynie na
podaniu ich liczby w słownikach. Dla późniejszego okresu wykorzystałem SL, SWil
oraz SW. Jeśli chodzi zaś o słowniki XX-wieczne, materiał zaczerpnąłem z SJPD,
SJPSz oraz SWJP. Ze słowników tych wynotowałem łącznie 1533 formacje z cząstką
pół-, z czego:
Tabela 1. Liczba formacji z pół- w słownikach
Słownik

Liczba formacji

SStp

37

SPXVI

108

(SJP XVII–XVIII)

(32)

(Knapski)

(53)

(Trotz)

(69)

SL

133

SWil

182

SW

469

SJPD

231

SJPSz

98

SWJP

121

Wyłączając materiał z XVII i XVIII w., szczegółowej analizie poddałem 1379 formacji, przy czym nie uwzględniałem haseł niereprezentatywnych dla polszczyzny
literackiej danej epoki, czyli leksemów gwarowych, dawnych, przestarzałych, histo-
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rycznych, poetyckich oraz indywidualizmów, odnotowywałem natomiast leksemy
z kwalifikatorem rzadkie.
Ewolucja kategorii słowotwórczych formacji z półA. Formacje z pół- w SStp
Interesujące mnie formacje używane były już w najstarszym historycznym okresie
polszczyzny, SStp podaje ich 378. Aleksandra Janowska uważa staropolskie formacje z pół- za wyjątkowe wśród compositów tej epoki, są one bowiem licznie reprezentowane, w odróżnieniu od innych złożeń, tworzących grupę niejednolitą i fragmentaryczną (Janowska 1989: 84). Można przypuszczać, że ten typ słowotwórczy
kontynuuje w pewnym sensie stan wcześniejszy, prasłowiański, mimo że composita w prasłowiańszczyźnie występowały dość rzadko. Jednym ze złożeń o genezie prasłowiańskiej jest połu-dnie (por. Handke 1976: 37, 42), które mogło stanowić
wzorzec dla derywacji analogicznej w okresie staropolskim9; świadczyć o tym mogłaby charakterystyczna budowa tych formacji (pamiętajmy przy tym, iż w staropolszczyźnie pierwszy człon nie był nieodmiennym liczebnikiem ani przysłówkiem,
lecz odmieniającym się rzeczownikiem dawnych tematów na u). Złożenie południe
zachowuje do dziś starą formę, w której międzyczłonowe -u- wtórnie dopiero zaczęło występować jako interfiks, pierwotnie zaś było końcówką genetivu rzeczownika
pół (połu); południe było to zatem złożenie z dwoma rzeczownikami w dopełniaczu
(połu-dnie – może ze względu na znaczenie – jest to ‘okres, moment połowy dnia’)10.
Taka postać pierwszego członu będzie w okresie staropolskim powielana, jednak
już wówczas nieznaczną przewagę zdobywają tematy krótsze na pół-. Dla staropolszczyzny charakterystyczna jest wariantywność słowotwórcza, a więc nierzadko
oba tematy pojawiają się w obrębie jednego leksemu, np.: połumiarek / półmiarek
‘pół miary (miara objętości)’, połukłodek / półkłodek / połukłodzie / półkłodzie ‘pół
kłody (miara objętości)’, połułanek / półłanie ‘pole o powierzchni pół łanu’, połupokolenie / półpokolenie. Są jednak formacje bez wariantów, budowane wyłącznie za
pomocą pół-, np.: półhufnica, -e, półładrze, -y, i wyłącznie za pomocą połu-, np.: połumierze, połustawa, połuśledzie. W SStp zdecydowanie przeważają tematy na połu8

Inną, nieco większą ich liczbę znajdziemy w opracowaniu A. Janowskiej (1989) i K. Kleszczowej
(1996: 364–366), różnice zaś wynikają z odmiennego traktowania wariantów przyrostkowych –
w niniejszym opracowaniu formacje typu półgrosza / poługrosza / półgroszek / poługroszek potraktowano jako warianty jednego leksemu, w opracowaniu K. Kleszczowej są to dwa leksemy:
półgrosza / poługrosza oraz półgroszek / poługroszek, podobnie formacje z pół- liczy A. Janowska.
9 Mimo iż sam typ złożeń z -u- nie był później rozwijany (Handke 1976: 103).
10 Więcej na temat budowy oraz leksykalnego/składniowego charakteru konstrukcji z pół- zob. Kreja 1997.
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(ale, dodajmy na marginesie, wszystkie liczebniki ułamkowe mają postać z pół-).
W następnym jednak okresie tematy dłuższe znikają niemal zupełnie, w SJPXVI
są notowane prawie wyłącznie formy z pół-, połu- występuje ledwie kilka razy, być
może częściowo pod wpływem łacińskich złożeń typu semilater, semivir, semihora
(Kreja 1997: 36). Badacze polskich złożeń wskazywali na mocne wpływy obce i zjawisko kalkowania. Funkcję kalkowania przez pół- łacińskiego semi-, ale również
niemieckiego halb- i francuskiego demi- podkreśla Andrzej Bańkowski (SEBań II:
753). Bardziej prawdopodobny jest związek z dokonującym się od XIV w. (SEBor)
przejściem leksemu pół z kategorii rzeczowników do liczebników (względnie przysłówków) i jego odfleksyjnieniem.
Wykres 1. Udział ilościowy wartości kategorialnych formacji z pół- w SStp
SStp – 37 formacji

20
17
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7

6
5

4
2

0

2
0

połowa
(miara)

połowa

jeden
w
z dwóch połowie

0
niezuegzo- mniejszy gatunek
pełnie centryczne

1
gorszy

2
0
symilatywa

środek

Wykres 1 przedstawia udział ilościowy poszczególnych kategorii formacji z półw okresie staropolskim. Wyjaśnię, że suma derywatów w poszczególnych kategoriach nie jest równa ogólnej liczbie derywatów podanych w tabeli 1, ponieważ
w badanym materiale znajdują się derywaty dwukategorialne, a więc takie, którym
można przypisać dwie parafrazy (co wynika z definicji słownikowych) i przydzielać
je do dwóch kategorii słowotwórczych, np.: półrzytek ‘pół rzyci’ oraz ‘jedna z dwóch
(takich samych) części rzyci’; półpługa ‘mały pług’ oraz ‘pług ciągnięty przez połowę zaprzęgu’; półboże ‘istota podobna bogu’ oraz ‘istota będąca w połowie bogiem
(a w połowie człowiekiem)’. Kolorem niebieskim oznaczam złożenia (modyfikacje
i mutacje), kolorem zielonym – derywaty proste modyfikacyjne, pomarańczowym –
derywaty proste mutacyjne.
Najliczniej w staropolszczyźnie są reprezentowane złożenia, w których pierwszy
człon wnosi znaczenie ‘połowa tego, co określane drugim członem’, łącznie są to
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23 formacje (62% wszystkich derywatów), przy czym wydzielam wśród nich złożenia
będące nazwami miar. Jak widać, jest to największa grupa (17 formacji, m.in. połuachtele, półćwiartek, połudziałek, połułanek / półłanie), zapewne dlatego, że „był to
wygodny sposób sygnalizowania miary” (Kleszczowa 1996: 364); w staropolszczyźnie były one najczęstszymi derywowanymi nazwami ilościowymi stanowiącymi
miarę właściwą (Kleszczowa 1998: 150). Ze względu na ich liczebność oraz dawność
poświadczeń A. Janowska (1989: 85) uznaje tę grupę za najstarszą warstwę złożeń
z pół-, a zatem wspomniane wcześniej prasłowiańskie południe mogło oddziaływać
chyba tylko w zakresie formy na późniejszą produktywność typu, a to ze względu na
odmienną wartość kategorialną pół- w tym derywacie, czyli ‘środek’, tym bardziej że
kategoria ta w staropolszczyźnie ma charakter marginalny11.
Liczne są też nazwy ze znaczeniem ‘pół’ (6 formacji), m.in.: połubocheńca ‘pół
bochenka’, półdworze ‘pół dworza’). Rzadsze są modyfikacje (łącznie 7 formacji),
np.: półhufnica ‘mała hufnica’, półtaraśnica ‘mała taraśnica’, półladrze ‘niewielka ladra (nakrycie konia)’. Nieco liczniejsze w staropolszczyźnie są formacje, w których
pół- tworzy złożenia egzocentryczne o charakterze mutacji, nazwy czegoś, co nie
jest wskazane w znaczeniu drugiego członu, np. półdworzyczny ‘chłop posiadający
pół dworzyska’ (nazwa osobowa, nie nazwa pola), półłanek ‘pole o powierzchni pół
łana’ (nazwa pola, nie zaś jego miary), półlatek ‘ten, kto ma pół lata (roku)’. W staropolszczyźnie brak jeszcze derywatów, które należałyby do kategorii ‘w połowie’,
‘niezupełnie’ i nazw symilatywnych.
B. Formacje z pół- w SPXVI
W XVI w. zasób odnotowanych formacji z pół- powiększa się niemal trzykrotnie,
do 109. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, dokonuje się rozwój
leksyki w ogóle w polszczyźnie doby Odrodzenia. Po drugie, tłumaczyć go trzeba
ogólniejszymi tendencjami słowotwórczymi Odrodzenia w zakresie złożeń, jak bowiem stwierdza K. Handke, „uderza ogromny wzrost liczby tych struktur w XVI w.”
(Handke 1976: 44). Ponadto pojawiają się rozbudowane gniazda słowotwórcze, tworzone zarówno od członów lewostronnych (płaskonos, łukonos, miechonos, brzuchonos, garbonosy, parskonosy), jak i prawostronnych (wodolejca, wodopicie, wodopławny, wodotoczny, wodowładny) (ibid.: 44–45). K. Handke zwraca też uwagę na to, iż
w materiale XVI-wiecznym dominują złożenia z pierwszym członem liczebnikowym („zwykłym” liczebnikiem, nie pół). Nie bez znaczenia dla bogatszego zbioru
11 A. Janowska (1989: 85) stwierdza, że formacje z pół- o znaczeniu ‘środek’ są rzadkie we współczesnym języku polskim, co jest prawdą, w istocie jednak ich udział jest taki sam jak w staro
polszczyźnie i w większości pozostałych epok (zob. tabela 2). A zatem nie tylko współcześnie,
a przez cały niemal okres rozwojowy należą one do rzadkości.
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słownictwa jest zapewne również większa liczba zachowanych i dostępnych leksykografom źródeł.
Wykres 2. Udział ilościowy wartości kategorialnych formacji z pół- w SPXVI
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Jeśli chodzi o udział poszczególnych kategorii, to nie odbiega on znacznie od poprzedniego okresu, z jednym wyjątkiem. W większej liczbie występują formacje modyfikacyjne o znaczeniu ‘mniejszy’, które współodpowiadają za „oderwanie” członu
pół- od jego znaczenia leksykalnego i przesuwają w kierunku znaczeń kategorialnych, prefiksalnych. Do formacji tych należą m.in.: półdaszek (‘mały dach’ ale i ‘pół
dachu’ – bo to leksykalnie ‘mały dach jednospadowy’), półdomek, półokręcie, półsajan ‘krótki sajan (odzienie)’, półbindas ‘siekiera mniejsza od bindasa’ lub półstodole
i półwsie, przy czym dwa ostatnie można interpretować również jako nazwy partonimiczne, półstodole to bowiem ‘przybudówka do stodoły’, półwsie zaś to ‘przysiółek’.
Pojawiły się również przykłady kategorii w staropolszczyźnie nieobecnych, choć
ich udział w całym zbiorze jest zupełnie marginalny – dwie nazwy symilatywne:
półboże ‘podobny bogu’, półdyjablę ‘(zachowujący się) jak diabeł’ oraz jeden rzeczownik osobowy o znaczeniu ‘niezupełnie, połowicznie’ – jest to półpoganin ‘nie
całkiem poganin, trochę jak poganin’.
Poza tym wciąż dominują złożenia z pół- o znaczeniu ‘połowa czegoś’ (w tym nazwy miar), np.: półfuncie, półgroszek, półizba ‘miara wyrąbanego drewna’, półmorg,
półbeczek, półfoder, półmile, półpole, półrękawek ‘element zbroi’, półkółko, półodwieczerze ‘(druga) połowa odwieczerza’, półkoza, oraz różne złożenia egzocentryczne,
np.: półdrelik ‘beczka o pojemności połowy drelika’, półłannik ‘chłop uprawiający
pół łana’, półmastus ‘bal długości ok. połowy masztu’, półkiryśnik ‘żołnierz odziany
w pół kirysu’, północka ‘stróżowanie przez pół nocy’.
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C. Formacje z pół- w SL
Wykres 3. Udział ilościowy wartości kategorialnych formacji z pół- w SL
SL – 133 formacje
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W porównaniu z początkowym okresem doby średniopolskiej przyrost ilościowy
formacji z pół- nie jest duży, można wręcz mówić o regresie (oczywiście względnym)
tej kategorii, jeśli wziąć pod uwagę przyrost ogólny słownictwa w wieku XVIII, widać zatem wyhamowanie produktywności tego typu słowotwórczego. Taki stan nieco zaskakuje, skoro
doba oświecenia to kolejny okres wzmożonego rozwoju słownictwa polskiego, a jednocześnie szczególnie sprzyjających warunków do znacznego wzrostu liczby compositów. Z jednej strony rozwój nauk stwarzał potrzebę wzbogacania terminologii.
Z drugiej strony rozwój twórczości literackiej o charakterze społeczno-politycznym,
dydaktycznym i krytyczno-satyrycznym wymagał wyrazistych środków językowo-stylistycznych. Obie te funkcje spełniały composita w dziejach słownictwa polskiego nie po raz pierwszy (ibid.: 55).

Dodać należy, że pół- jako człon wieloznaczny może niezbyt dobrze się do tych zadań nadawał.
Zmiany jakościowe również nie są znaczące, z kilkoma wyjątkami. Wciąż największą grupę stanowią frazy z pół- o znaczeniu ‘połowa tego, co oznaczane podstawą’ (nieco ponad połowa wszystkich derywatów), przy czym nazwy miar są już
mniej liczne niż nazwy innych „połówek”; z nowych np.: półarkusz, półcegły, półcięciwie, półgałki, półgęsek, półkręże, półnieba, półpoprzecznik, półposąże. Znacznie
zmniejszył się udział dwóch kategorii – złożeń egzocentrycznych (co ma związek
z zanikiem dawnych nazw pól o powierzchni połowy czegoś i naczyń o objętości po-
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łowy czegoś) oraz modyfikacyjnych o znaczeniu ‘mniejszy’ (spadek o połowę w porównaniu z SPXVI), przybyło za to nieco nazw gatunkowych, np.: półhak ‘rodzaj
haka (rusznicy)’, półkartauna ‘rodzaj działa’, półpiwek ‘rodzaj lżejszego piwa’. Zwiększył się znacząco udział derywatów z pół- o znaczeniu ‘niezupełnie’ – nie tyle jednak
jest to wzrost znaczący w stosunku do całego zbioru, ile do okresów wcześniejszych.
W SL jest ich 16, w SPXVI – 1, w SStp – brak. Są to w większości rzeczowniki osobowe i abstrakcyjne, przykłady tych derywatów to m.in.: półbabek ‘niezupełnie baba
(kobieta stara)’, półchłop ‘rzezaniec’, półczłowieka ‘niepełnowartościowy człowiek’,
półkmiectwo, półmałżeństwo ‘związek niejako małżeński, niesformalizowany’, półmędrek, półkruszec, półmetale. Jest też jeden derywat o znaczeniu jednostkowym:
półpanek ‘niedopanek, człowiek pana udający’.
D. Formacje z pół- w SWil
Wykres 4. Udział ilościowy wartości kategorialnych formacji z pół- w SWil
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Kolejny okres przynosi znaczny wzrost badanych formacji, bo o ponad jedną trzecią. Ponownie (choć nieznacznie) spada udział nazw miar, wzrasta natomiast liczba
nazw innych formacji o znaczeniu ‘pół czego’, z nowych są to m.in.: półbrygada,
półdnie, półkres, półkwadransa, półlecie, półpoście, półsamogłoska. W zakresie stosunków wewnętrznych, relacji między poszczególnymi grupami złożeń doszło do
kilku zmian. Na nowo pojawiły się nazwy ekspresywne, ale jak wcześniej zajmują
one margines całego zasobu. Przybyło o połowę nazw gatunkowych, np.: półfurszat ‘gatunek furszatu (tkaniny)’, półmancie ‘rodzaj manta (odzież)’, półszorek ‘rodzaj
szorków’, półmurołom ‘rodzaj działa’, półopal ‘odmiana opalu’. Przybyło także nazw
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o znaczeniu ‘mniejszy’ (np. półbaryle, półbratnal ‘gwóźdź’, półcienie ‘słaby cień’, półdziało, półkamasz, półkrokiew, półrzeczy, półsłowo, półnamiętność ‘niewielka, słaba
namiętność, namiętnostka’). Ponadto zwiększył się nieco udział derywatów z póło znaczeniu ‘środek’, np.: półdzieniec, półkres, półodwieczerz, półpoście, półmile,
półpiętrze, półsopran – większość z nich to nazwy związane z czasem i przestrzenią.
Znacząco przybyło nazw gatunkowych, co jednak tłumaczyć należy reinterpretacją
semantyczną, część tych derywatów jest bowiem w SWil definiowana inaczej niż
we wcześniejszych słownikach; dotyczy to głównie nazw tkanin i dział, wcześniej
zaliczonych do nazw kategorii ‘gorszy’ i ‘mniejszy’, w SWil definiowanych zaś jako
‘rodzaj tkaniny’, ‘rodzaj działa’. Ma to niewątpliwie związek z zanikaniem desygnatów i zacieraniem przejrzystości motywacyjnej.
Pojawiła się nowa formacja o znaczeniu jednostkowym (partonim): półkurcze
‘część kurka u strzelby’.
E. Formacje z pół- w SW
Wykres 5. Udział ilościowy wartości kategorialnych formacji z pół- w SW
SW – 469 formacji
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Słownik warszawski przynosi zasadniczą zmianę, dostarcza bardzo obszernego materiału – 469 formacji. To blisko trzykrotnie więcej derywatów niż w SWil i niemal
dwunastokrotnie więcej niż w SStp. Oczywiście, jest to największy polski słownik
(ok. 280 tys. haseł), ponadto jest to słownik historyczny, co nie pozostaje bez wpływu na liczbę zgromadzonych formacji. Przypomnę jednak, iż haseł opatrzonych
krzyżykiem (i w nawiasie kwadratowym) nie ekscerpowałem. Niemniej część ha-
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seł pozostających bez kwalifikatorów mogła mieć charakter archaizmów (do czego poniżej wrócę). Autorzy słownika korzystali również z leksykonów i opracowań
specjalistycznych, dlatego część nowych formacji z pół- to leksyka fachowa, np. półbastion, półszyjka (architektoniczne), półcewie, półbretnal, półbale, półcalówka,
półgładzik (rzemieślnicze), półdywizjon, półbrygada (wojskowe)12. Słownik odzwierciedla też znaczny przyrost leksyki polskiej czasów Oświecenia. Jest jeszcze jeden
czynnik, który może mieć znaczący wpływ na tak duże pomnożenie derywatów –
wymaga on dokładniejszych analiz, jednak można zaryzykować tezę, że niemała
część badanych derywatów były to twory idiolektalne, autorskie, względnie literackie (w znaczeniu dosłownym). Otóż znaczna część haseł, które nie pojawiały się
we wcześniejszych słownikach i nie były powtarzane w późniejszych, poparta jest
pojedynczymi tylko przykładami użyć pochodzącymi z dzieł literackich trzech na
ogół twórców: Juliusza Słowackiego (np. półsłoneczność, półtęcze, półupiór), Józefa
Ignacego Kraszewskiego (półksiądz, półksiężna, półklecha, półmnich, półsława, półsutanna, półszaleniec, półświat, półtrefniś, półwiara – w większości osobowe) i Teodora Tomasza Jeża (właściwie Zygmunta Miłkowskiego) (np. półuznanie, półzadrzemanie, półzdziwienie, półzapytanie – w większości abstrakcyjne). Wstępnie można
tezę o literackim pochodzeniu złożeń z pół- zweryfikować pośrednio, przez badania
złożeń w ogóle w literaturze XIX w. Zarówno Teresa Skubalanka, jak i Zofia Kurzowa „podkreślają szczególnie silną w tym okresie tendencję do tworzenia compositów
(głównie epitetów i abstraktów)” (za: Handke 1976: 58). Warto dodać, że w poezji
romantycznej złożenia rzeczownikowe są formacjami odchodzącymi, zdecydowanie dominują przymiotniki (ibid.: 55). Dokładniejsza analiza tego zjawiska powinna
przynieść potwierdzenie lub falsyfikację tezy dotyczącej formacji z pół- jako wyznacznika stylistycznego twórców XIX-wiecznych.
Jeśli chodzi o ewolucję jakościową, dostrzegalny jest wyraźny spadek udziału formacji o znaczeniu ‘środek’ i ‘jeden z dwóch’ – jest ich tyle samo, co w SWil, a materiału w ogóle, jak wspomniałem, niemal trzykrotnie więcej. Zmieniły się stosunki
w grupach derywatów modyfikacyjnych, wśród których najwięcej jest formacji ka
tegorii ‘mniejszy’, a więc podobnie jak w XVI stuleciu, z tym że wówczas była to
kategoria dziesięciokrotnie liczniejsza od innych modyfikacji, natomiast w SW jest
ich tylko trzykrotnie więcej niż innych formacji modyfikacyjnych. Przykłady nowych formacji o znaczeniu ‘mniejszy’ to: półbutelka, półdelijka ‘krótka delija (bielizna)’, półderka, półhabit, półjazek, półgwar, półgłos.
Najważniejsza jednak zmiana zaszła w obrębie kategorii ‘niezupełnie, niecałkowicie, prawie’. To najliczniejsza grupa, stanowiąca blisko trzecią część całego zbioru. Znaczną rolę w jej rozwoju odegrali najpewniej wspomniani wcześniej literaci
12 Być może po części jest to efekt kalkowania złożeń niemieckich, które rozpoczęło się w XVIII w.,
a obejmowało głównie słownictwo techniczne i wojskowe (Handke 1976: 72).
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(nierzadko to fragmenty ich dzieł stanowią przykłady użyć tych leksemów). Derywaty te powstały też pod wpływem ogólnego rozwoju słownictwa abstrakcyjnego,
ponieważ najliczniejsza ich część ma taki właśnie charakter, np. półciemnica, pół
ciemność, półblask, półdowód, półcisza, półcywilizacja, półistnienie, półnauka,
półnegliż. Liczne są również rzeczowniki osobowe: półdyplomata, półfilozof, półgeniusz, półbrat, półklecha, półpoeta, i rzeczowniki konkretne: półobłok, półpłótno,
półpoddasze, półreduta, póługor.
Wśród znanych już wcześniej nielicznych formacji o wartości kategorialnej jednostkowej (półpanek, półkurcze, półpasiec) pojawia się nowa formacja (ze słownic
twa łowieckiego): półzajączek o znaczeniu ‘zając niedorosły, młody’.
F. Formacje z pół- w SJPD
Wykres 6. Udział ilościowy wartości kategorialnych formacji z pół- w SJPD
SJPD – 231 formacji
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Uderzający jest w polszczyźnie XX-wiecznej duży, dwukrotny spadek formacji z pół. Można też twierdzić, że w rzeczywistości był on jeszcze większy, ponieważ sporą
grupę haseł ze słownika trudno uznać za reprezentatywną dla polszczyzny ogólnej pierwszej połowy XX w. Chodzi tu o formacje, dla których SJPD podaje cytaty
z literatury XIX-wiecznej romantycznej i pozytywistycznej; nadto część z nich ma
w słowniku poświadczenia tylko z tekstów literackich i trudno oprzeć się wrażeniu, że mimo braku stosownych kwalifikatorów są to poetyzmy lub indywidualizmy
typu np. półzmartwychwstanie (ze Słowackiego), półzapamiętanie (z Henryka Sienkiewicza), półżałoba (z Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej), bliskie wspomnianym
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wyżej poetyzmom z SW13. Warto dodać, że podobne podejście leksykograficzne
charakteryzuje i tamten słownik. Mam tu na myśli nie tylko dużą liczbę formacji
z poświadczeniami jedynie w tekstach literackich, lecz także traktowanie leksemów
znanych już z wcześniejszych epok. W SW bowiem oznacza się co prawda wyrazy staropolskie, można jednak odnieść wrażenie, iż pewna część haseł nieopatrzonych krzyżykiem była w czasach tworzenia SW archaiczna lub co najmniej bierna,
o czym przekonują niektóre definicje, np. półkartaun, -a ‘armata używana w XVI
i XVII w.’, a zatem trzy stulecia później zapewne już nieznana (może tylko w kręgu znawców wojskowości). Spadek liczby derywatów z pół- świadczy o znacznym
ograniczeniu produktywności tego członu (zarówno w funkcji tworzenia złożeń, jak
i derywatów prostych).
Stosunki między poszczególnymi kategoriami wykazują pewne podobieństwa
do wcześniejszych, z kilkoma jednakże istotnymi różnicami, polegającymi na
uszczupleniu kilku kategorii. Po pierwsze, znacznie spada udział formacji kategorii ‘połowa (miara)’, w słowniku Doroszewskiego jest ich już tylko 8 (w SW – 49),
większość z kwalifikatorami specjalistycznymi, z czego 6 to nazwy jednostek monetarnych, np. półimperiał, półgrosz, półkoronówka. Po drugie, do jednego derywatu
została ograniczona kategoria ‘gorszy’ – nie jest to jednak, jak we wcześniejszych
okresach, nazwa tkaniny, lecz derywat półdyplom. Zanik tych kategorii wiąże się
oczywiście z zanikiem samych derywatów, co z kolei powodowane jest przemianami
zewnętrznojęzykowymi. Znacząco zmniejszyła się również liczba derywatów kategorii ‘w połowie’, zastrzegę jednak, że w SW ponad jedna trzecia tych nazw to nazwy odetniczne (pół-Niemiec, pół-Włoszka, pół-Polak14), u Doroszewskiego, a także
u kolejnych leksykografów (SJPSz, SWJP) nazw tego typu w ogóle nie ma, zapewne
jednak dlatego, iż nie zostały one uznane za leksemy, lecz konstrukcje syntaktyczne,
frazy przysłówkowo-rzeczownikowe. W słownikach w ogóle hasła takie są wyjątkowe, prócz SW pojawił się jeszcze półgreczyn w SWil (jest ponadto półcudzoziemca
u Trotza i Lindego oraz półcudzoziemca, -ec w SWil i półcudzoziemiec w SW).
Zwiększyła się za to kategoria ‘jeden z dwóch’ oraz zawsze liczna kategoria ‘pół’;
ta ostatnia sięgnęła poziomu jednej czwartej części całego zbioru i jest to najwyższa
wartość tej kategorii we wszystkich okresach. Stosunkowo przybyło również złożeń
egzocentrycznych (np. półrękawiczka, półpłaszcz, półprzyczepa).
SJPD notuje 8 formacji o znaczeniach kategorialnych jednostkowych, np. półdziewica, półświatek, półkaponiera.

13 Dodam jeszcze, że wśród derywatów, które wykluczyłem z analizy, a więc derywatów z kwalifikatorami przestarzały, dawny, historyczny, znalazła się grupa leksemów nienotowanych przez
wcześniejsze słowniki, np. półbór, półbroda, półcekin, półsalopek.
14 Pisownia w SW: półniemiec, półwłoszka, półpolak.

^ LV 33 indb 135

17 05 2022 12:03:59

136

Tomasz Kurdyła

G. Formacje z pół- w SJPSz
Wykres 7. Udział ilościowy wartości kategorialnych formacji z pół- w SJPSz
SJPSz – 98 formacji
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Słownik Szymczaka poświadcza dalszy, dwukrotny spadek liczby derywatów z półi ograniczenie ich produktywności. Uległa ona zahamowaniu także w słownictwie
fachowym. Wspomniałem wcześniej, że w SW sporo jest derywatów z pół- będących
terminami. Pewne ich ograniczenie da się dostrzec już w SJPD, a następnie właśnie w SJPSz, któremu przecież zarzucano zbyt szerokie uwzględnianie terminologii.
Mimo to różnice ilościowe są duże, z czego wynika, że produktywność pół- w słownictwie fachowym, specjalistycznym uległa zahamowaniu w wysokim stopniu (wiele zaś terminów notowanych przez SW wyszło z użycia).
Stosunki między kategoriami są zbliżone do tych, które obserwujemy w materiale z SJPD. Zasadnicza zmiana to zupełny zanik nazw miar, w SW było ich blisko 50,
w SJPD jeszcze 8, SJPSz nie notuje już żadnej. Ta kategoria słowotwórczo-leksykalna
całkowicie znika z polszczyzny ogólnej, znikają również derywaty kategorii ‘gorszy’.
Druga różnica to umocnienie pozycji i zwiększenie przewagi kategorii ‘niezupełnie’
nad pozostałymi formacjami będącymi złożeniami (i nad wszystkimi w ogóle formacjami z pół-). Jest to w pewnym sensie rozwinięcie tendencji wcześniejszej, bo już
w SW stanowiły one grupę najliczniejszą (blisko 150 formacji), podobnie w SJPD,
jednak stosunek tej kategorii słowotwórczej do innych nie był aż tak wysoki, jak
w drugiej połowie XX w.
W słowniku zanotowano trzy formacje o znaczeniu jednostkowym, znane już
z wcześniejszych leksykonów.
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H. Formacje z pół- w SWJP
Wykres 8. Udział ilościowy wartości kategorialnych formacji z pół- w SWJP
SWJP – 121 formacji
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W polszczyźnie najnowszej w zasadzie jest kontynuowany stan odzwierciedlony
w SJPSz, z dwiema cechami odróżniającymi. Po pierwsze, nastąpił ogólny przyrost
formacji z pół- o ok. 20%. Po drugie, przyrost ten dotyczy jednej tylko kategorii,
mianowicie formacji o znaczeniu ‘niezupełnie, niecałkowicie, prawie, połowicznie’
(np. półanalfabeta, półautomat, półdemokracja, półfabrykat, półgolf, półinternat, półnegliż, półpornografia, półprawda, półprzewodnictwo, półwyścigówka). Jest ich blisko
trzykrotnie więcej niż złożeń z pół- o znaczeniu ‘połowa’; grupa ta obecnie dominuje
nad innymi. Kategorie ‘gorszy’ oraz ‘pół (miara)’, nieobecne także w SJPSz, można
uznać za martwe. Pozostałe kategorie występują w liczbie i proporcjach bardzo zbliżonych do tych z wcześniejszego okresu.
Ponadto wystąpiły trzy formacje o znaczeniach jednostkowych.
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Podsumowanie
Procentowy udział poszczególnych kategorii słowotwórczych w całym zbiorze formacji danego okresu przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2. Zestawienie poszczególnych kategorii słowotwórczych formacji z pół- w słownikach (w %)
SStp

SPXVI

SL

SWil

SW

SJPD

SJPSz

SWJP

połowa (miara)

40

27,8

21,8

14,3

10,4

3,4

0

0

połowa

15

16,6

29,3

25,3

19,2

24,7

22,4

21,5

jeden z dwóch

5

4,6

3,6

2,7

1

3,4

6,1

4,9

w połowie

0

2,8

6

7,7

8,1

3,4

5,1

3,3

niezupełnie

5

0,9

12

14,3

30,7

35

38,8

48,8

egzocentryczne

20

16,6

3

3,3

4,9

7,3

7,1

5,8

mniejszy

10

20,3

8,3

16,4

13,4

10,8

12,2

10,7

gatunek

5

2,7

8,2

14,3

6,6

7,8

4

4,9

gorszy

5

5,5

0

1,6

1,7

0,4

0

0

symilatywa

0

1,8

2,2

2,2

3,4

2,6

5,1

1,6

środek

5

8,3

3

7,7

3

3,4

5,1

4,9

A. Za najważniejszą kategorię formacji z pół- w całym ich rozwoju historycznym należy uznać złożenia o wartości kategorialnej ‘połowa (nie zawsze równa)’. Co
prawda tylko w SL i SWil stanowiły one kategorię najliczniejszą, jednakże występują
we wszystkich analizowanych słownikach i w każdym z nich stanowią liczną grupę,
do tego w miarę stabilną: od 15% w SStp przez niemal 30% w SL po 20% w SWJP.
Poza nią w przekroju historycznym najogólniej da się wyróżnić dwa rodzaje kategorii słowotwórczych formacji z członem pół-.
B. Istnieją kategorie małe, tworzone przez niewielką liczbę derywatów, stanowiące na ogół po kilka procent całego zbioru. W tym sensie są one kategoriami marginalnymi, zwłaszcza kategoria ‘gorszy’, obejmująca głównie nazwy tkanin (półak-
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samit, półforsat, półatłasie – przy czym zmieniały się nazwy sukien, typ zaś wciąż
był produktywny, tj. pojawiała się nowa tkanina, pojawiał się i derywat z pół-). Ale
są one jednocześnie rdzeniem tego zbioru w tym sensie, że są to kategorie ilościowo statyczne, mało dynamiczne, niezmienne – przez cały badany okres mają one
w przybliżeniu podobny udział w pełnym zbiorze. Wymianie podlegają oczywiście
niektóre „egzemplarze” tych kategorii, są jednak i leksemy trwałe (przy czym rzadko trwają one od czasów najdawniejszych po współczesność, częściej – przez kilka
wieków). Przykładem może być kategoria ‘jeden z dwóch’:
Tabela 3. Trwałość kategorii ‘jeden z dwóch’
SStp –
5%

SPXVI –
5%

SL –
4%

SWil –
3%

SW –
1%

SJPD –
3,4%

SJPSz –
6%

SWJP –
5%

połukoszek

półkoszek

półkoszek

półkoszek

półkoszek

półkoszek

półkoszek

półkoszek

półrzytek

półrzytek

półrzyć

półrzyć

półdupek

półdupek

półdupek

półdupek

półdupek

półdupki

półdupek

półgospodarz

półpłaszczyzna

półpłaszczyzna

półpłaszczyzna

półkartek

półłanek

półkarcie

półprzyszwa

półprosta

półprosta

półprosta

półwozie

półwozak

półprzestrzeń

półprzestrzeń

półprzestrzeń

półpokład

półpokład

półpokład

połstodole

półfronton
półportiera

– pogrubione leksemy to właśnie leksemy „trwałe”. Zauważmy, że nawet w SW ich
liczba nie powiększa się, co więcej w przypadku tego słownika można wręcz mówić
o regresie kategorii (bo wzrostowi ogólnemu nie towarzyszył przyrost tych akurat
formacji). Nieznaczny przyrost zauważamy w najnowszych słownikach, które są bogatsze głównie o derywaty będące terminami matematycznymi.
Podobna sytuacja dotyczy innych mało licznych kategorii: ‘w połowie’ (przy
czym jest to kategoria nieobecna jeszcze w SStp, pojawia się w XVI w. wraz z derywatami półbóg, półbrat i półsiostra), ‘podobny do’ (symilatywa nieobecne są jednak
w SStp, pojawiają się w SPXVI: półboże ‘istota podobna bogu’ (a nie ‘w połowie, którego jedno z rodziców było bogiem’) oraz półdyjablę) i ‘środek’. Tutaj należy również
kategoria nazw deminutywnych ‘mniejszy’ (ze znacznym przyrostem w XVI w., co
można interpretować jako przejaw tendencji ogólniejszej, czyli upodobania do deminutywów w okresie Odrodzenia). Do statycznych zaliczymy również kategorię
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w jakimś sensie prototypową, a więc złożenia o znaczeniu ‘połowa tego, na co wskazuje drugi człon złożenia’ – mimo że, co ciekawe, w staropolszczyźnie i XVI w. były
one grupą mniej liczną niż w kolejnych stuleciach. Pewnym wyjątkiem wśród tych
kategorii są formacje o znaczeniu ‘gorszy’, nieobecne w trzech słownikach: SL, SJPSz
i SWJP (w SJPD tylko jeden derywat). Tę kategorię można uznać za rzeczywiście
marginalną dla interesujących nas formacji. Należy tu także kategoria ‘gatunek’ (ze
znacznym przyrostem w SWil, co wyjaśniałem wyżej, w kolejnych słownikach derywaty tych klas stopniowo zanikają).
C. Drugim rodzajem są kategorie duże, najliczniejsze, a jednocześnie dynamiczne. To trzy klasy formacji, derywaty modyfikacyjne ‘połowa (w odniesieniu do
miar)’, złożenia egzocentryczne oraz derywaty kategorii ‘niezupełnie’. Uwidaczniają
one charakterystyczną relację. Mianowicie pierwsza z tych kategorii, która w staropolszczyźnie była najliczniejsza, stopniowo pomniejsza się, aż do jej zupełnego zaniku w XX w. (co niewątpliwie ma związek z przyjmowaniem i upowszechnianiem
w drugiej połowie XIX w. systemu metrycznego w Polsce). Podobnie złożenia egzocentryczne, liczne w staropolszczyźnie i XVI stuleciu (piąta część zbioru – większość
to nazwy pól określonej powierzchni oraz naczyń określonej objętości), ograniczają
swój udział w kolejnych okresach, co również ma związek z zanikiem dawnych miar.
Natomiast trzecia klasa, derywaty o znaczeniu ‘niezupełnie’, w staropolszczyźnie
nieobecna, a w XVI w. licząca ledwie jeden derywat, stopniowo powiększa się, aby
od SW stać się kategorią najliczniejszą, dominującą.
Upraszczając, ale też wydobywając na jaw najważniejsze tendencje w historycznym rozwoju kategorii słowotwórczych formacji z pół-, należy stwierdzić, że:
1) w całym okresie stosunkowo liczną (a niekiedy liczną) grupę stanowiły derywaty
będące złożeniami o wartości kategorialnej ‘połowa tego, co oznaczone drugą podstawą słowotwórczą’, przy czym ‘połowa’ ma w nich charakter umowny, nie ścisły;
2) stopniowo zamiera dominująca w okresie staropolskim i XVI stuleciu kategoria
‘połowa tego, co oznaczane w podstawie’, w której ‘połowa’ jest ścisła, odnosi się do
miar; 3) stopniowo ze znaczeń dosłownych i ścisłych liczebnikowego leksemu pół
wyodrębnia się kategoria ‘niezupełnie’, w której pół- ma znaczenie przysłówkowe,
a tworzone nim derywaty wbrew pozorom lepiej oddają naturę nazywanych desygnatów (półzadowolenie, półświatło, półczłowiek). Jest ona kategorią dominującą od
czasów SW.
Pożyteczne byłoby szczegółowe zbadanie członów rzeczownikowych formacji
z pół- pod względem ich znaczenia, z braku miejsca ograniczę się do przywołania
dokonanego przez A. Janowską porównania formacji staropolskich ze współczesnymi (na podstawie ustaleń Z. Kurzowej (1976) i K. Kleszczowej (1985)):
różnice między konstrukcjami staropolskimi a współczesnymi widoczne są głównie
w dystrybucji pół-, jego łączliwości z rzeczownikiem, […] w analizowanym materiale
[pół-] nie łączy się nigdy z abstraktami i w zasadzie z rzeczownikami żywotnymi. […]
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Dopiero rozwój znaczenia pół- […] oraz zmiana jego funkcji na prefiksalną umożliwiły połączenia z innymi rzeczownikami i dalszą ewolucję tego modelu słowotwórczego (Janowska 1989: 89).

Jednak, czego starałem się dowieść wyżej, różnice w poszczególnych epokach rozwojowych nie ograniczają się jedynie do dystrybucji.
Od staropolszczyzny do dziś przetrwały ledwie trzy (względnie cztery) formacje z pół-: południe, północ, półkoszek, (półrzytek) (należą one właśnie do kategorii statycznych: ‘jeden z dwóch’ i ‘środek’). Zmieniała się „zawartość” zasobu tych
formacji, zmieniał się wewnętrzny układ kategorii, jednakże jeśli zestawić stosunek
tej kategorii do wszystkich haseł w SStp (37 – 23 000) z jej stosunkiem do haseł
w SWJP (121 – 57 00015), okaże się, że współcześnie jest to stosunek nieco nawet
wyższy niż w przeszłości (0,16% w SStp i 0,22% w SWJP). Zatem jeśli chodzi o tak
zrelatywizowaną wielkość tego zasobu, niewiele się zmieniło. Wbrew stwierdzeniu
H. Grocholi-Szczepanek (2002: 67), iż „w języku literackim wyrazy z pierwszym
członem pół- nie należą do współcześnie powstałych tworów”, jest to typ słowotwórczy żywy i produktywny (por. Skorupska-Raczyńska 2019: 98), o czym przekonuje również to, że nieco skromniejszy SWJP rejestruje o blisko 20% więcej formacji
z pół- niż SJPSz, wśród nich zaś znajdują się formacje nowe, np. półtrampek, półkontenerowiec, półpornografia, półdemokracja.
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Trotz: M.A. Trotz, Nowy dykcyonarz, to jest Mownik polsko-niemiecko-francuski z przydatkiem przysłów potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyjnych, żeglarskich, łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazow, Lipsk 1764.
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Nominal Formations with pół- in the Historical Perspective (Based on Lexical Material)
Abstract
This article is dedicated to derivatives with the pół- unit that appears in general Polish. Such derivatives have already been the subject of researchers of Polish. In this text the author focused on two
aspects: the morphological status of those derivatives and their historical development from the eldest
times (the Old Polish period) until now.
Contrary to appearances, not all derivatives with pół- are compounds. The analysis of their lexical
and word-formation meanings leads one to the conclusion that many of them are simple derivatives
in which the meaning of the pół- unit is far from the basic meaning, which is why it should be treated
as a unit with the function of a prefix formant. Those formant meanings of pół- are of modification
(more often) or mutation (more rarely) nature.
The historical development of those derivatives is presented on the basis of lexical material. The
derivatives have been functioning since the Old Polish times, but they have been changing both in
terms of quality and quantity. SStp includes only 37 formations with pół-, but more and more of
them appeared in later centuries. The highest increase in their number is noted in SW (almost a half
of a thousand derivatives), after which their number has decreased (in SWJP there are 121 of them).
Until now this has been a living and productive word-formation type. Three most important kinds of
those formations have been distinguished in the historical perspective: 1) compounds with pół- meaning ‘a half’, which are relatively numerous and stable throughout the whole developmental period;
2) small categories (e.g. ‘one of two’, ‘the middle’, ‘a kind’), which are created by a small number of
derivatives, but constitute their stem in that they are static in terms of quantity; 3) large and, at the
same time, static categories, which are changing over time, i.e. they either significantly grow in number (‘not really’) or significantly decrease the number (‘a half with reference to measurements’ and
exocentric compounds).
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Artykuł jest drugą częścią cyklu poświęconego zbiorowi dokumentów określanych
wspólnym mianem „dokument fundacyjny Zbyluta”. Pełny ich wykaz i omówienie
ich fizycznej postaci znalazły się w pierwszej części, do której tutaj jedynie odsyłamy. Jej celem było „wprowadzenie dokumentu Zbyluta (jego oryginałów, odpisów
i kopii) w obszar zainteresowania historii języka polskiego” (Mika 2021: 126) i przywrócenie mu należnego – obok Bulli gnieźnieńskiej – miejsca wśród zabytków języka
polskiego. Egzemplarze dokumentów łekneńskich (ich przedmiotem jest fundacja
1

^ LV 33 indb 145

Wkład współautorów jest następujący: M. Kuźmicki – 60%, T. Mika – 40%. Cz. I zob. „LingVaria”
2021, nr 1 (31), s. 123–141.
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i uposażenie klasztoru cystersów w Łeknie) należą do dyplomów najwystawniejszych,
unikalnych w skali nie tylko kraju (stąd ich miejsce na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”2), które „mają bardzo rozbudowany formularz,
z pełnym w zasadzie zestawem formuł wstępnych i końcowych” (Jurek 2015: 80). Dla
filologa polskiego przynoszą długie listy nazw własnych osobowych (wymieniani
są protektorzy, świadkowie i donatorzy) oraz miejscowych (wymienia się przekazywane włości). W części pierwszej cyklu poddano wstępnej weryfikacji istniejące
transliteracje, uzupełniono je i zmodyfikowano (można więc już z nich korzystać
w polonistycznej dydaktyce uniwersyteckiej), ale przede wszystkim wykonano pracę
sprawozdawczą – zaproponowano przegląd obszernej literatury historycznej na temat dokumentu pod kątem informacji, które należy uznać za istotne z perspektywy
historycznojęzykowej. Jak wspomniano w części pierwszej, miała ona, „żeby użyć
frazeologizmu sięgającego dawnych czasów, oczyścić przedpole” (Mika 2021: 139) dla
dociekań historycznojęzykowych. Wynikało to z przekonania, że
bez solidnego osadzenia [takich] dociekań […] w kontekście historycznym, w oryginalnych schematach komunikacyjnych, przeprowadzanie analiz lingwistycznych
zabytków najdawniejszej polszczyzny wydaje się w obecnej fazie ewolucji idei poznawczej pozbawione racji bytu (ibid.: 139).

Przede wszystkim, w przeciwieństwie do Bulli gnieźnieńskiej, mamy do czynienia nie z falsyfikatem powstałym poza granicami kraju, a z trzema XII-wiecznymi
dokumentami (i trzema znacznie późniejszymi), powstałymi w ówczesnym biskupstwie gnieźnieńskim, z których dwa (przekaz poznański (Pz) i przekaz gnieź
nieński 1 (Gn1)) mają w badaniach (w większości badań) statut równoległych oryginałów z roku 1153 (do tej sprawy musimy wrócić), a jeden (przekaz gnieźnieński 2
(Gn2)) jest zgodnie uważany za naśladowczą kopię z końca XII stulecia, której wzorem jest dokument poznański. Nawet to ostatnie stwierdzenie trzeba było zweryfikować z perspektywy filologicznej:
w części naśladującej poznański oryginał skryba mógł kierować się zapisami kopiowanego tekstu, w drugiej – obejmującej nadania dopisane poza formularzem – kierował się własną kompetencją, słuchem czy intuicją. Paradoksalnie zatem – dla historyka języka polskiego – ostatni dokument w części powinien traktowany być jako
kopia, w części zaś jako oryginał zestawiany z dopiskiem na oryginale poznańskim
(ibid.: 139).

Wypada przypomnieć dla porządku, że oprócz pełnego formularza nadania dóbr
dwa z dokumentów (Pz oraz Gn2) zawierają dopiski z wykazem dodatkowych nadań
2

^ LV 33 indb 146

Po szczegóły odsyłamy do pierwszej części artykułu (Mika 2021) oraz do okolicznościowej monografii z podobiznami rękopisów w naukowym opracowaniu Andrzeja M. Wyrwy z edycją i tłumaczeniami Anny Strzeleckiej (Wyrwa, Strzelecka 2016).
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i donatorów (w Pz to niemal surowy wykaz, w Gn2 ma on bardziej rozbudowaną,
narracyjną formę, do czego wrócimy).
Z jednej strony zatem owo oczyszczenie przedpola, dokonane w części pierwszej
niniejszego cyklu, pokazało, jak istotne może być wprowadzenie dokumentu Zbyluta do historii języka polskiego (do tej pory jedynie wzmiankowanego, o czym dalej, w polonistycznej literaturze przedmiotu). Mimo że polskich nazw własnych jest
w nim znacznie mniej niż w Bulli gnieźnieńskiej (ponad 50), to jednak można je
poddać analizie porównawczej (część z nich zapisano we wszystkich trzech przekazach, część – znajdujących się w dopiskach – w dokumencie poznańskim i gnieźnieńskim 2). Przede wszystkim istotne jest uzasadnione w badaniach historycznych
przekonanie, że „brzmienie dokumentu było ze świeckim fundatorem uzgadniane. Czytano mu zapewne i tłumaczono na polski koncept, uwzględniano życzenia
wystawcy” (Kürbis 2001: 240). To właśnie te życzenia – spis dóbr przekazywanych
ceremonialnie w obecności świadków na rzecz klasztoru cysterskiego – stanowią
przedmiot dokumentu i sprawiają, że jest on cennym źródłem polskich toponimów
i antroponimów.
Z drugiej strony pierwsza część naszych prac odsłoniła fakt, że informacje dla
filologa najważniejsze nie są w opracowaniach historycznych jednoznaczne, pozostają w sferze hipotez, a badacze nie osiągnęli konsensusu. Musimy zbliżyć się
(wybrać najwiarygodniejszą hipotezę) do odpowiedzi na pytania o relacje między
zachowanymi dokumentami, o stopień naśladownictwa między nimi, o liczbę rąk
pisarskich3. Dlatego musimy ponownie przyjrzeć się grafii zabytków, odkryć rządzące nią konwencje i zwyczaje pisowniane (co docelowo pozwoli sprawdzić, czy
obejmują one w takim samym stopniu tekst łaciński, jak zapisy polskie). To właśnie
jest przedmiotem niniejszej części cyklu. Uważamy, że jest to działanie nieodzowne,
aby w kolejnej jego odsłonie było możliwe przeprowadzenie badań historycznojęzykowych nad materiałem polskojęzycznym, sporządzenie transkrypcji wyrazów rodzimych wraz z uzasadnieniami. Od razu zapowiemy, że wnioski z przedstawionych
w tej części analiz są rozbieżne z wieloma spostrzeżeniami historyków. Jest dla nas
jasne, że ten sam obiekt badań, poddany analizie przez historyków i przez filologów
3

^ LV 33 indb 147

W tym miejscu wypada powiedzieć, że wynika to także z prowadzenia badań z różnych – częściowo tylko przenikających się – płaszczyzn: do innych wniosków prowadzą badania dyktatu dokumentu, czyli prześledzenie strony formalno-treściowo-prawnej (por. np. Kętrzyński 1891, 1893:
23–27; Krzyżanowski 1892; Kürbis 2001; Piekosiński 1877; Semkowicz 1935: 30–31, 36), do innych
badania paleograficzne: analiza duktu pisma, stylu, ornamentyki (w tym zakresie badania prowadzili głównie Władysław Semkowicz (1909) i Karol Maleczyński (1971a, 1971b), ogólne uwagi
poczynił Wojciech Kętrzyński (1934/2008: 82–83)). Nawet jeśli polaryzacja stanowisk w związku
z ustalaniem podobieństw/różnic pomiędzy zachowanymi dokumentami wydaje się wyrazista
(kwestia chociażby tzw. rąk pisarskich, łatwo można wskazać badaczy, którzy opowiadają się za
dwoma – tych jest większość – a nawet trzema pisarzami), to jednak próba oceny wyrazistości
tych stanowisk w konfrontacji z innymi perspektywami badawczymi powoduje, że trzeba znacznie ostrożniej podchodzić do ustaleń, a wyrazistość owej polaryzacji stanowisk się zaciera.
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językoznawców, dostarcza różnych informacji – przedstawiciele tych dziedzin stawiają sobie różne cele, posługują się różnymi narzędziami, formułują odmienne pytania. Skutkiem tego bywa diametralnie różne odczytanie i rozumienie tekstu4.
Naszą metodą pracy w tej części cyklu są mikroanalizy zapisów, na które wskazywał Stanisław Rospond, pisząc: „Skoro jest tak lub owak, to nie znaczy, że jest byle
jak. Należy tylko dążyć do wykrycia w najbardziej pogmatwanej, cudacznej grafice pewnych prawidłowości, czyli znaleźć klucz do jej rozszyfrowania” (Rospond
1957: 6). Warunkiem przeprowadzenia mikroanalizy było uwzględnienie
tych wszystkich metodologicznych czynników, którymi rozporządzać musi […] filolog: kompletna dokumentacja materiałowa oparta na oryginałach, tło porównawcze
obce i rodzime, znajomość zmiennej funkcji znaku, zależność obserwacji graficznej
od pozycji, wyrazu, tekstu itp. (ibid.: 6).

Rozważania szczegółowe zaczynamy od ponownego przyjrzenia się relacji między dokumentami i dominującemu poglądowi, że mamy dwa oryginały (poznański
i gnieźnieński 1 – Pz i Gn1) i jedną wierną kopię naśladowczą (dokument gnieźnieński 2 – Gn2). Bez zastrzeżeń przyjmujemy pogląd o silnej zależności między dokumentem poznańskim a gnieźnieńskim 2. Rzeczywiście, jak podkreślali badacze, ta
kopia miejscami wręcz zadziwia dokładnością odpisu. „Pisarz wyraźnie naśladuje
pismo Or. 1 [autorka ma tu na myśli dokument poznański – przyp. M.K., T.M.]” –
stwierdza Zofia Kozłowska-Budkowa – i dodaje:
uchodzą [dopisek w dokumencie poznańskim i dokument gnieźnieński 2 – przyp.
M.K., T.M.] w naszych oczach za produkt jednej ręki, późniejszej (początek XIII w.),
starającej się często niewolniczo i bezmyślnie naśladować pismo egzemplarza poznańskiego (Maleczyński), podobną opinię wyraża Krzyżanowski, uznając egzemplarz gnieźnieński większy [tj. Gn2 – przyp. M.K., T.M.] za wręcz przerysowanie
poznańskiego (Kozłowska-Budkowa 1937/2006: 116).

W tej części analiz bierzemy pod uwagę dokumenty bez dopisków, gdyż te muszą
być poddane osobnej obserwacji.
Przyjrzyjmy się uważniej niż dotąd, dostrzeżonemu już przez Kozłowską-Budkową, zapisowi Dzierżykraj, w którym to pisarz kopii naśladowczej (dok. Gn2)
odwzorowuje wraz z pomyłkami i poprawkami zapis dokumentu poznańskiego.

4

^ LV 33 indb 148

To zagadnienie jest przedmiotem osobnych dociekań Marcina Kuźmickiego, który sprawie poświęcił wiele lat badań zwieńczonych monografią Studia nad filologicznymi i historycznymi edycjami średniowiecznych rot przysiąg sądowych. W stronę interdyscyplinarnych wydań otwartych
(w druku). Te kompetencje badacza zadecydowały o zaproszeniu go do wspólnej kontynuacji niniejszego cyklu artykułów (przyp. współautora – T.M.).
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Fot. 1. Zestawienie zapisów Dzirżykraj – w kolejności od lewej dokument poznański, gnieźnieński 2 i gnieźnieński 1

Emendacja, której dokonał pisarz dokumentu poznańskiego, jest w pełni uzasadniona na gruncie pisowni tego dokumentu. Prawdopodobnie pisarz, kopiując
nazwę Dirſycrao, po zapisaniu Di, dwóch pierwszych liter, zapisał przedwcześnie
-ſ- (długie s), które musiał przerobić na r i ponownie wpisać -ſ-. Nie było to dlań
kłopotliwe, gdyż literę r pisarz konsekwentnie kreślił, przeciągając pionową kreskę
w dolną frakcję, odchylając ją jednocześnie delikatnie w lewo. Dokładnie tak samo
kreślił dolną część litery -ſ-. Na tej korekcie poprzestał, nie próbował usunąć nadmiarowej części górnej tejże litery. Z wiernym odwzorowaniem tego zapisu spotykamy się w kopii naśladowczej, czyli dokumencie gnieźnieńskim 2. Co jest istotne, to
fakt, że w lwiej części przykładów pisarz tego dokumentu nie kreśli litery r tak samo
jak pisarz dokumentu poznańskiego (jego -r- jest krótkie, nie wchodzi we frakcję
dolną). Dlatego można wyciągnąć z tego wniosek, że jest to świadectwo mechanicznego przerysowania formy, a pisarz kopii z lat 90. XII w. najpewniej nie znał tej
nazwy i nie wiedział, jak ona powinna brzmieć, a przynajmniej nie przywołał tego
z pamięci, kreśląc omawiany zapis. Powstaje pytanie, skąd wziął się błędny zapis
w dokumencie poznańskim. Nie potrafimy go wyjaśnić inaczej, jak błędem oka, polegającym na przedwczesnym wpisaniu kolejnej litery. Z czego przepisywał pisarz?
Czy z brudnopisu (czy też minuty albo konceptu), który musiał istnieć, aby uzgodnić z fundatorem brzmienie dokumentu przed jego zapisem? Czy też, co również
wydaje nam się prawdopodobne, z dokumentu gnieźnieńskiego, w którym ów zapis
nie tylko jest poprawny, ale mógł właśnie wywołać wspomnianą pomyłkę? W nim
bowiem nad literą r znajduje się wyprowadzona z następującej po r litery ſ ozdobna pętla, stanowiąca element leodyjskiej proweniencji ozdobnika złożonego z wielu
pętli, zwanych treillis (por. Maleczyński 1971a: 81), o którym więcej za chwilę. Jeśli na
ten (ostrożniej: taki) zapis spoglądał pisarz dokumentu poznańskiego, łatwo mógł
popełnić błąd: w jednej pionowej linii ustawiły się ozdobnik i litera r, co zwiodło
pisarza, który miast ozdobnika wpisał ſ i przerobił je w r, następnie wpisał kolejne,
już we właściwym miejscu, ſ.
To zaledwie pojedyncza poszlaka, zamiast wyrokować na jej podstawie cokolwiek, pochylmy się nad następnymi przykładami. Dwa kolejne dotyczą dokumentu
poznańskiego. Jest to znajdująca się w nim glosa i poprawka, nieobecne w dokumencie gnieźnieńskim:

^ LV 33 indb 149
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Chodzi o fragment wyliczenia nadawanych cystersom dóbr: Rgielsko cum lacu
integro, Straszowo (Rgielsko z całym jeziorem, Straszowo).
To miejsce w dokumencie poznańskim wygląda następująco:

W odpowiednim powiększeniu:

(tzw. oryginał poznański)

Pisarz oryginału poznańskiego ewidentnie pominął wyraz lacu i „połknął”
pierwszą literę nazwy Straszowo. Spostrzegłszy usterkę, uzupełnił brakującą literę
w górnej frakcji. Nie umiemy tych dwóch miejsc wyjaśnić inaczej, jak tylko błędem
przy przepisywaniu.
Błędu tego ustrzegł się – w przeciwieństwie do „przerysowanego” zapisu Dzirżykraj – twórca kopii (Gn2) z końca wieku:

(Gn2)

^ LV 33 indb 150
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Kolejny przykład pokazuje, jak raz rozpoznane relacje między badanymi rękopisami ukazują się w innym świetle.
Łaciński wyraz principantibus jest w Gn1 zapisany bez żadnych skrótów ani ozdobników (cytujemy dłuższy fragment: fratribus germanis in polonia principantibus):

(Gn1)

W dokumencie poznańskim wyraz principantibus jest dodatkowo względem
gnieźnieńskiego ozdobiony (ozdoby wychodzą z liter b oraz ſ ). Najciekawszy jest
jednak pojawiający się tu – nadmiarowy – znak skrótu na ri, mimo że owo ri zostało
napisane5.

(Pz)

W gnieźnieńskiej kopii naśladowczej i tym razem pisarz zachował się rozumnie,
błędu uniknął, zastosował skrót na ri, ale tego ri już nie zapisał. Ponadto wprowadził
typowy skrót (9) na wygłosowe -us, tym samym nie mógł – wbrew swojemu obyczajowi – skopiować miejsca wprowadzenia ozdobników.

(Gn2)

To właśnie ozdobniki dostarczają kolejnych poszlak w kwestii relacji między przekazami, zanim jednak do nich wrócimy, chcielibyśmy skupić się na jednym miejscu
z dokumentu poznańskiego (nadal pozostajemy w części zasadniczej dokumentu).
5

^ LV 33 indb 151

Można przy okazji zauważyć, że pisarz nie umieścił znaku skrótu nad wyrazem fratribus
(w rękopisie).
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Zapis litery n w liczebniku porządkowym 50 (quinquagesimo) można uznać za
osobliwy,

bo gdybyśmy chcieli znaleźć jakieś analogie dla tak zapisanej litery n w analizowanych przez nas dokumentach, to najbliższym odpowiednikiem będzie nie litera minuskulna, lecz wielka litera N, rozpoczynająca dopisek w tymże dokumencie
poznańskim:

Trudno pokusić się o jednoznaczną interpretację zapisu n w liczebniku (nie mówiąc już o rozstrzygnięciu czy umotywowaniu takiej decyzji pisarskiej), ale wypada
chociażby poddać pod rozwagę następujące możliwości. Pierwszą z nich jest emendacja, której pisarz mógł dokonać po wpisaniu pierwotnie litery u, by następnie
przerobić ją na n. Przerobienie u na n minuskulne zatarłoby wyrazistość zapisu,
może więc skryba przeniósł schemat kreślenia majuskulnego N na zapisaną literę u6:

Druga możliwość jest taka, że od samego początku pisarz świadomie skreślił
w ten sposób literę n, tym samym nie nosi ona śladów korekty (ciemniejsze miejsca
wynikają z nakładania się na siebie kreślonych linii).
Niestety, wielka litera pojawia się w dokumencie jeszcze tylko raz i to w pierwszym wierszu, który pisany jest w zgoła odmienny sposób, więc kontekst porów6

^ LV 33 indb 152

Linią przerywaną zaznaczony został kontur litery u po prawej stronie, po czym ten sam obrys nałożony został na literę po stronie lewej. Fragmenty czerwone są elementami różnicującymi literę
u od n.
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nawczy w zasadzie nie istnieje. Oto wielka litera z pierwszego wiersza dokumentu
poznańskiego w zestawieniu z dwoma pozostałymi (w kolejności Pz, Gn1, Gn2):

Obie możliwości (jednokrotne użycie wariantu litery lub emendacja) mogą
świadczyć o doraźności tego rozwiązania. Jeśli jednak przyjmiemy, że jest to litera majuskulna N, wówczas mamy jej jedyny ślad, co każe się nam zastanowić nad
czasem owej korekty, a także nad kwestią rozpoznania jej ręki (dalej rozważamy odmienną rękę pisarską dla dokumentu poznańskiego i jego dopisku, wrócimy również
do sprawy stosowania liter majuskulnych wewnątrz i na końcu wyrazów). W tym
wypadku skryba dokumentu Gn2 nie przerysował zapisu, kreśląc zwykłe minuskulne n. Dla porządku dodajmy, że w dokumencie Gn1 liczebnik millesimo centesimo
quinquagesimo tertio zapisano cyframi rzymskimi (M.C.L.III.).
Wracając do ozdobników. Tak charakteryzował je Maleczyński:
Zostawiliśmy na sam koniec omówienie najważniejszej charakterystycznej cechy
wspólnej pismu wszystkich trzech egzemplarzy, która różni je od wszystkich znanych nam dokumentów polskich XII w. Jest nią zaczynanie górnych laseczek przy
literach s, l, h, często d, b od szeregu równoległych pionowych pętelek (treillis), nie
przecinających laseczek, lecz idących równolegle do linii pisma i tworzących jakby
szereg krat. Charakterystyczne te ozdoby są najskromniejsze, bo pojedyncze, a najwyżej podwójne w egzemplarzu mniejszym gnieźnieńskim, podwójne i potrójne
w poznańskim i większym gnieźnieńskim (Maleczyński 1971a: 81).

Te obserwacje należy uściślić i uzupełnić, najpierw jednak należy zilustrować, co
Maleczyński rozumie przez treillis pojedyncze i podwójne: rzeczywiście tylko takie
występują w dokumencie Gn1 (w wyrażeniu dare sua transitoria pierwszy ozdobnik
jest pojedynczy, drugi – podwójny):

Jest to istotne, ponieważ ręka Gn1 pozostałe wysokie litery (jak d w tym przykładzie) kreśli prosto, w przeciwieństwie do pozostałych rąk (nadal pozostajemy
w obrębie tekstu głównego), które niemal każdą wysoką literę wykańczają pętelką
(odpowiednio poniżej to samo wyrażenie w Pz i Gn2):
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Uwaga na temat sposobu, w jaki Maleczyński liczył treillis, jest ważna, gdyż dokument Gn1 wydaje się – mimo większej staranności – znacznie mniej ozdobny od
dokumentu Pz i Gn2: w pozostałych jest wiele drobnych ozdobników dodatkowych
(jak się okaże, nie tylko dotyczących zakończeń długich liter w górnej frakcji). Fakt,
że oprócz zdobień pojedynczych i podwójnych występują w nich ozdobniki obfitsze,
to wrażenie jeszcze potęguje. Dane liczbowe odzwierciedlają to w mniejszym stopniu: treillis – liczonych według podanego sposobu – jest wprawdzie w dokumencie
Gn1 najmniej (ok. 210), a w odpowiadających mu partiach Pz i Gn2 (zatem bez dopisków) odpowiednio ponad 250 i ponad 230. Ciekawsze jest jednak, pominięte przez
Maleczyńskiego, miejsce ich występowania: dokument gnieźnieński 2 w dużej mierze przerysowuje pod tym względem dokument poznański (mowa nadal o tekście
głównym), a poznański jest pod tym względem niezależny od dokumentu gnieźnieńskiego 1. Widać to dosłownie w całym tekście: ręka gnieźnieńska odwzorowała
niemal wszystkie (ponad 220) ozdobniki z dokumentu poznańskiego – z wyjątkiem
ozdobników w kończącej dokument liście świadków (spróbujemy to wyjaśnić dalej).
Co więcej, przerysowała także niemal wszystkie (12 na 14) ozdobniki innego typu,
polegające na przeciągnięciu ogonka litery g i nadanie mu formy dodatkowej pętli.
Oba zjawiska najlepiej zilustrować obszerniejszym fragmentem (jest to miejsce styku intytulacji z arengą), zaznaczając wytłuszczeniem wszystkie miejsca wstawienia
ozdobników w identycznych miejscach w obu dokumentach (transliteracja na podstawie Pz, skróty rozwiązujemy w górnej frakcji, nie odwzorowujemy interpunkcji) – dla porównania (wyłącznie w celu wizualizacji) podajemy miejsca ozdobników
w Gn1, zaznaczając je przez podkreślenie:
[…] ego zbilud polonię ciuis ſuperna inſpirante gratia medullitus igneſcenſ decorem
domuſ dei et locum habitationiſ glorię ſuę diligens | ſimulque in libro uitę cum iuſtis
conſcribi cupiens patrimonii mei liberi portionem […].
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Zauważmy: ozdobniki – kilkanaście treillis – wystąpiły w obu dokumentach (Pz
i Gn2) dokładnie w tych samych miejscach, z tą samą liczbą pętli (z jednym zaledwie
odstępem – liczba pętelek przy iustis), podobnie cztery dodatkowe pętle przy g znalazły się w identycznych miejscach. Takich ozdobników (na g) Gn1 nie zna w ogóle,
a zbieżności w miejscach wpisywania treillis z pozostałymi dokumentami są przypadkowe (w tym fragmencie – patrz podkreślenia – tylko s w inspirante i b w habitationis). Można więc powiedzieć, że w obszarze ozdobników omawianego typu,
podobnie jak w analizowanym już wyrazie Dzirżykraj, mamy do czynienia z przerysowywaniem (z Pz do Gn2) niemal wszędzie, a miejsca odstępstw zwykle można wyjaśnić: albo znajdują się we wspomnianej końcowej części dokumentu (gdzie
zbieżność przestała obowiązywać – po kilkanaście treillis zastosował tu pisarz Gn1
i Gn2, Pz niemal wcale7), albo dotyczą wielkich liter (tylko Gn2 je stosuje, por. zapisy
Anno, Heinrico zaznaczone strzałkami na poniższej ilustracji), albo przypadają na
miejsce skrótu (przykład w kolejnym akapicie). Wymagałoby to osobnego artykułu
(poza obecnym cyklem).

Aby więc nie mnożyć dalszych ilustracji, przyjrzyjmy się już tylko pokazanemu
wcześniej na zdjęciach króciutkiemu fragmentowi: fratribus germanis in polonia
principantibus. W dokumencie gnieźnieńskim 1 jedyny ozdobnik wyprowadzony
jest z ſ kończącego wyraz fratribus, w poznańskim ozdobników jest aż pięć (odpowiednio fratribus germanis in polonia principantibus), gnieźnieński 2 dokładnie
7
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Transliteracja listy świadków (na podstawie dokumentu Pz) z zaznaczonymi – zaledwie czterema – miejscami wpisania treillis: Raduano cancellario Willehelmo custode Magistro folberto
Magistro ſtephano et his comitibuſ Ztreſone Pacozlawo/ Predwoy Bro<d>izlawo Dirſycrao Dobrogozt Johanne Gerwardo Boguſſa Myſikŏne pomerano Predzlao Thoma/. Dla porównania
na uproszczony już zapis nanosimy miejsca wpisania ozdobników w pozostałych dokumentach
(podkreślenie Gn1, wytłuszczenie Gn2): Raduano cancellario Willehelmo custode Magistro Folberto Magistro Stephano et his comitibus Ztresone Pacozlawo Predwoy Brodizlawo Dirsycrao
Dobrogozt Johanne Gerwardo Bogussa Mysikŏne pomerano Predzlao Thoma. Widać wyraźnie,
że do pewnego momentu listy świadków pisarz Gn2 stosował ozdobniki konsekwentnie, potem
zaprzestał. Za to pisarz dokumentu Gn1 ozdobił w ten sposób całą listę.
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odwzorowuje ten układ, nie licząc skrótu na -us, który uniemożliwia „wyprowadzenie” ozdobnika. Pisarz gnieźnieński drugi wprowadza ten skrót chętnie i oczywiście pomija przypadające w odpowiednim miejscu ozdobniki. Wygłosowemu s/ſ
i skrótowi na -us poświęcimy nieco uwagi za chwilę, podobnie jak zagadnieniu występowania treillis w dopiskach (Pz i Gn2). Tymczasem dla porządku zauważmy, że
z kolei pisarz poznański pominął znak skrótu nad uproszczonym zapisem fratribus
(w rękopisie fribus). W odpowiednim miejscu znajduje się ozdobnik – formalnie
identyczny ze znakiem skrótu, jaki w takich miejscach stosował pisarz (pojedyncza
pętla). Być może zatem pisarz uznał ów skrót za „napisany”, ukryty w ozdobniku?
Niezależność graficzną dokumentu poznańskiego i gnieźnieńskiego 1 oraz silne
powiązanie poznańskiego z gnieźnieńskim 2 pokazuje sposób kreślenia ligatury st.
Omawiamy ją tutaj przy zdobieniu tekstu, ponieważ w dwóch ostatnio wymienionych rękopisach przybiera ona postać kunsztowną (widoczny odstęp pomiędzy
literami z górnym łączeniem w kształcie falki) i występuje w tych samych miejscach
(można więc ponownie mówić o przerysowywaniu),

gdy w dokumencie gnieźnieńskim 1 mamy typową, zwyczajowo stosowaną ligaturę st:

Dodać wypada, że jeśli w tej ligaturze pisarz poznański stosuje dodatkowo trei
llis, to Gn2 przerysowuje taką ligaturę w całości, łącznie z tym ozdobnikiem (takie miejsce można odnaleźć w wyrazie iustis w obszernym fragmencie pokazanym
wcześniej – w środku drugiej linijki tekstu). Przykłady zgodności tych dwóch dokumentów można by mnożyć.
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Specyficzne cechy pisarskie ujawniają się nie tylko w dukcie pisarskim, który
mógł być i był naśladowany, ale także w warstwie, na którą do tej pory nikt nie
zwracał uwagi. Chodzi o pewne przyzwyczajenia pisarskie czy wręcz obyczaje graficzne. Jednym z nich jest stosowanie długiego s na końcu wyrazu oraz majuskulnych liter R oraz M na końcu wyrazu (w przypadku R również w środku), a także
w stosowaniu abrewiacji.
Wszelkie poczynione dalej uwagi odnosić należy do tekstu dokumentów z wyłączeniem dopisków w Pz i Gn2 oraz – co częściowo już pokazano w części pierwszej
niniejszego cyklu – nazw własnych, gdyż te mają odrębną grafię.
Wszystkie te cechy pisowni wskazują na odrębną praktykę, a może i przyzwyczajenia pisarskie. Jeśli zawierzyć Władysławowi Semkowiczowi, to pojawienie się
majuskulnego M i R, wygłosowego s okrągłego w przeciwieństwie do długiego czy
liczne abrewiacje świadczą o późniejszej fazie rozwoju minuskuły karolińskiej: „Nowością będzie zjawienie się okrągłego s, zrazu (co się już zdarza w X w.), nadpisanego u góry przedostatniej samogłoski (także jako skrócenie zgłoski us), później
schodzącego już na linię, ale zawsze jeszcze tylko przy końcu wyrazu” (Semkowicz
2002: 260).
Semkowicz zwraca uwagę również na inne cechy nasilające się w drugiej połowie
XII w.:
– coraz częstsze pojawianie się ligatur i abrewiacji,
– rozpoczęcie procesu zastępowania v przez samogłoskę u,
– występowanie liter m i r, które „dość często, zwłaszcza przy końcu wyrazów, […]
przybierają kształt majuskulny, bez powiększania swych rozmiarów” (ibid.: 261).
Gdyby pokusić się o opis dokumentów pod kątem obecności niektórych wspomnianych przez Semkowicza cech, okazałoby się, że:
– majuskulne M na końcu wyrazu w ogóle nie występuje w dokumencie gnieźnieńskim 1, w poznańskim pojawia się siedmiokrotnie (z czego dwa razy w pierwszym wierszu zapisanym wersalikami, więc można te dwa przykłady uznać za
nie dość reprezentatywne):
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– w gnieźnieńskim 2 trzy razy (podobnie jak w poznańskim dokumencie dwa spośród trzech przykładów znajdują się w analogicznych miejscach wiersza pierwszego):

Ponadto w dokumencie poznańskim (w tekście głównym) pojawia się zapis petRo
z majuskulnym R w środku (w dopisku brak takich zapisów, mimo że imię to pojawia się dwukrotnie):

natomiast w kopii naśladowczej (Gn2) mamy aż cztery przykłady takiej pisowni:

– przy czym wszystkie te zapisy (w tym raz w wyrazie Petrus) pochodzą z części,
która zwana jest „dopiskiem”.
Kolejną wspomnianą przez Semkowicza cechą było pojawiające się z czasem
s okrągłe na końcu wyrazów. W oryginale gnieźnieńskim (Gn1) w pozycji wygłosowej dominuje jeszcze ſ – długie s – które występuje 39 razy na 59 wyrazów z koń
cowym s, np.:

(Gn1)

W dokumencie poznańskim na 59 wyrazów zakończonych na s 24 kończą się
długim s, a w gnieźnieńskiej kopii naśladowczej 25 wyrazów kończy się s długim.
Dodać należy (o czym wspominaliśmy jako o jednej z przyczyn nieodwzorowania
w części głównej treillis), że nie wszystkie miejsca z dokumentu Gn2 pokrywają się
z dokumentem poznańskim (zgodność miejsc można wskazać dla 15 przykładów,
w dalszych ośmiu przykładach w miejscu długiego s z poznańskiego egzemplarza
w gnieźnieńskim użyty jest skrót na zakończenie -us):
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(Pz)

(Gn2)

Należy wskazać jeszcze jeden element wyraźnie różnicujący wszystkie dokumenty. Jest nim zastosowany system abrewiacyjny, liczba i rodzaj występowania skróceń.
Starszy dokument gnieźnieński, czyli Gn1, ma tylko 27 abrewiacji, co w porównaniu
z oryginałem poznańskim, w którym mamy 68 zastosowanych skrótów, oraz gnieźnieńskim Gn2 z aż 92 przykładami, stanowi ogromną dysproporcję tego pierwszego
do dwóch pozostałych. Ponownie zaznaczyć trzeba także i w tym miejscu, że tzw.
kopia naśladowcza, czyli Gn2, nie jest zgodna w wielu miejscach z rzekomym wzorem, czyli oryginałem poznańskim.
Jednym z zastosowanych skrótów jest zastępowanie końcowego -m odpowiednim znakiem w górnej frakcji. Dla przykładu zobrazujemy to odpowiednim miejscem z przekazu Gn1:

Za egzemplifikację posłużył nam przykład z oryginału gnieźnieńskiego (Gn1),
ponieważ jest to bardzo rzadko stosowane rozwiązanie w tym dokumencie. Możemy wskazać jeszcze cztery takie rozwiązania:

oraz jeden przykład, w którym końcowe -m (w wyrazie uillarum) jest częścią abrewiacji na -rum – tzw. czwórki (4):
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Z 57 wyrazów kończących się na -m tylko sześć zostało skróconych, co w porównaniu z pozostałymi dwoma dokumentami jest zjawiskiem rzadkim, gdyż w Gn2
mamy 35 przykładów użycia abrewiacji w analogicznej sytuacji oraz 34 przykłady
w Pz. Z tego zestawienia wyraźnie wynika, że abrewiacje są ponad pięciokrotnie
częstsze w dokumentach Pz i Gn2.
Kolejną abrewiacją, na którą warto zwrócić uwagę, jest zastępowanie zakończenia -us tzw. dziewiątką (9) zapisywaną w górnej frakcji. Co ciekawe, abrewiacja ta
w ogóle nie pojawia się w dokumencie Gn1 oraz w oryginale poznańskim w części głównej, za to pojawia się w dopisku poznańskim i jest zaświadczona w całym
dokumencie Gn2. Zakończeń na -us w części głównej Pz jest 18 oraz 9 w dopisku,
a w dokumencie gnieźnieńskim 16. Podkreślmy raz jeszcze: w dokumencie poznańskim abrewiacja -us pojawia się wyłącznie w dopisku (sześciokrotnie posłużył się nią
pisarz tej części dokumentu):

Z kolei w gnieźnieńskiej kopii naśladowczej (Gn2) rzeczony skrót pojawił się
22 razy, z czego w części zasadniczej 10 (na 18 końcowych -us), natomiast w dopisku
12 razy (na 16 zakończeń -us). Ze względu na liczne poświadczenia owej abrewiacji
zamieszczamy dla ilustracji przykładowe cztery miejsca (dwa z części zasadniczej
oraz dwa z dopisku):

W świetle powyższych rozważań uwypuklić należy właśnie różnice między dokumentem poznańskim i gnieźnieńskim 2 (wcześniej wykazywaliśmy ich rzucające
się w oczy podobieństwo, zwłaszcza w obszarze ozdobników, a nawet ewidentnie
przerysowanych ligatur st czy formy Dzirżykraj). Odpowiednie miejsca oznaczono
strzałkami:
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Wskazanie owych zadziwiających podobieństw i niewątpliwych różnic dowodzi,
że pomiędzy dokumentami istnieje związek. Powstaje zatem pytanie o charakter
tego związku.
Naszym zdaniem poglądu „trzy dokumenty, dwie ręce” nie da się utrzymać. Jesteśmy przekonani, że dwa powstałe w 1153 r. dokumenty (oraz oczywiście trzeci
z końca XII w.) powstały pod ręką innych ludzi i mają inny status.
Mimo że dokumenty Pz i Gn1 powstały w tym samym czasie, należą do dwóch
pisownianych światów:
– oryginał Gn1 wydaje się najdawniejszy (nieliczne abrewiacje, na końcu wyrazu
jeszcze częste s długie, brak majuskuł M, R na końcu, natomiast końcowe -m prawie w ogóle nie jest skracane), cechuje go duża staranność i brak błędów; oczywiście istniała przed nim pewnie jakaś minuta, koncept służący np. uzgodnieniu
treści tekstu z fundatorem,
– dokument Pz, mimo że powstały w tym samym roku, wykazuje cechy późniejsze, o których była mowa przed chwilą; zawiera też usterki i uzupełniane
braki – ewidentne ślady przepisywania, niekoniecznie z minuty, ale być może
z oryginału gnieźnieńskiego. W sensie historycznym nie zmienia to faktu, że
jest równoległym oryginałem opatrzonym (zachowaną!) pieczęcią o niepodważalnej oryginalności, w sensie filologicznym jawi się jako tekst wtórny, nie jest
zatem oryginałem w tym rozumieniu.
Cechy pisma pozwalają myśleć o różnej przynależności pokoleniowej pisarzy obu
dokumentów (Gn1 – starszy, Pz – młodszy).
Powstała pod koniec stulecia kopia naśladowcza jest taką w istocie. Zawiera ewidentne ślady przerysowywania starszych zapisów z dokumentu Pz, w tym, co naj
istotniejsze, zapisu w tymże dokumencie poprawianego. Jednak wyrobiony skryba
Gn2 zdradza swoje, nieobecne w dokumencie Pz, nawyki pisarskie. Są one tak silne,
że nawet zamysł najwierniejszego odwzorowania ozdobników nie jest realizowany
w stu procentach: tylko ten pisarz posługuje się abrewiacją na -us (z wyjątkiem dopisku w dokumencie Pz, w którym taka abrewiacja się pojawia, o czym za chwilę).
Poczynione dotychczas uwagi odnosiły się do zasadniczych części dokumentów, a częściowo tylko do dopisków, obecnych w Pz (wpisany dookoła pieczęci inną
ręką) i Gn2 (pisany tą samą ręką, co cały ten dokument, i graficznie zintegrowany
z tekstem, który nigdy nie był pieczętowany). Ta różnica jest istotna, bo konieczność
zmagania się z miejscem na karcie (obecność pieczęci) mogła wpłynąć na decyzje
pisarskie autora dopisku w dokumencie poznańskim. Wypada tu poczynić dwie
uwagi: pierwsza z nich dotyczy nadpisanego le nad literami oz w imieniu b o lez l aw ſ
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(Boleslaus) – co zaznaczamy czerwoną strzałką, druga natomiast jest związana z zapisem litery e oraz nakładającego się na tę literę długiego s (ſ ) – co z kolei oznaczamy
strzałką żółtą.

Oczywiście nie mamy pewności co do interpretacji tych miejsc, tzn. nie wiemy,
czy nie upatrywać w nich czasami błędów powstałych w wyniku kopiowania tekstu
(minuta, koncept czy inny pierwowzór), czy – ta możliwość jest nam bliższa – względy praktyczno-techniczne nie zaważyły na postaci zapisów. Gdy bowiem zajrzymy
do tej części dokumentu (zob. zdjęcie poniżej), okaże się, że po lewej stronie pieczęci
większość zapisów zostaje skrócona, co ewidentnie wynika z braku miejsca (dopisek
pojawił się już po odciśnięciu pieczęci). Zatem i rozważane le w zapisie b o lez l aw ſ
może mieć podobną genezę. Co zaś do zapisu Me ſ ic on i ſ , to analiza tego przykładu
wymagałaby autopsji dokumentu, gdyż zdjęcie rękopisu nie oddaje wszelkich wypukłości, które zapewne powstały wokół pieczęci i mogły wpłynąć na kształt zapisów
znajdujących się w jej otoku.

Być może autopsja pozwoliłaby odnieść się do zapisu nazwy D a mba gor a,
a zwłaszcza jego drugiego członu, zaczynającego się od go. Patrząc na zdjęcie, można
odnieść wrażenie, że zarówno litera g, jak i o zostały poprawione znacznie późniejszą
(o kilka stuleci) ręką w miejscu, w którym pierwotnie doszło do wytarcia atramentu.
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Kształt tych liter odbiega od pozostałych, niezależnie od tego, czy pochodzą one
z tekstu głównego, czy z dopisku.
Podobnie jak cały dokument Gn1 (por. wyżej analizy dopisku lacu, uzupełnienia
z w nazwie miejscowej czy korekty zapisu r i s w nazwie Dzierżykraj etc.), tak i dopisek w tym dokumencie nie był sporządzony uważnie i pieczołowicie. Wszystkie te
miejsca wymagają uwagi, nie można ich zignorować, porównując zapisy dopisków
z dokumentów Pz i Gn1.
O fizycznej postaci dopisków i dominującym poglądzie, że dopisek na dokumencie Pz jest znacznie późniejszy i wyszedł spod tej samej ręki, co cały dokument Gn2,
szeroko, wraz z ilustracjami z rękopisów, pisaliśmy w pierwszej części niniejszego
cyklu (Mika 2021: 137–138).
Ten pogląd ostrożnie streszcza Z. Kozłowska-Budkowa:
[…] Kętrzyński […], a także Semkowicz […] dowiedli, że zapiska ta, umieszczona dookoła pieczęci arcybiskupa Jana, jest pisana inną ręką niż tekst dokumentu z r. 1153.
Ottenthal […] i Maleczyński […] przyjmują tożsamość pisma zapiski i tzw. dokumentu gnieźnieńskiego większego [tj. dokumentu gnieźnieńskiego 2 – przyp. M.K.,
T.M.]. Pismo to zdradza już wpływy gotyku, lecz stara się naśladować rękę z r. 1153.
Zapiska powstała niewiele wcześniej od aktu Nr 150 [dokument gnieźnieński 2], gdyż
wymienia te same nadania, tylko w zwięźlejszej formie. Autorem obojga był zapewne
mnich łekneński (Kozłowska-Budkowa 1937/2006: 203).

Choć znakomita uczona zgadza się z Kętrzyńskim i Semkowiczem, gdyż pismo
Pz jest wyraźnie różne w części głównej i w dopisku, to uznanie identyczności rąk
pisarskich z dopisku poznańskiego i z kopii naśladowczej gnieźnieńskiej 2 jest dla
niej kwestią otwartą:
Tego pokrewieństwa jednak nie można stwierdzić z całą pewnością, ponieważ pisarz
Nru 150 [Gn2] wyraźnie naśladuje pismo Or. 1 [Pz], a więc to, co wygląda na cechy
wspólnej szkoły, może być umyślnie ad hoc naśladowane (ibid.: 116).

Naszym zdaniem mimo wielokrotnego i udatnego naśladownictwa można dowieść, że dopisek w Pz i całość Gn2 napisały różne ręce. Świadczą o tym nie tylko
wskazane przez nas różnice w zakresie występowania abrewiacji. Przesądzających
sprawę dowodów dostarcza analiza wielkich liter. Zgodność w ich użyciu pomiędzy
tekstem głównym dokumentu poznańskiego a kopią gnieźnieńską (Gn2) jest stuprocentowa (na 30 użyć majuskuły), choć sposób ich kreślenia jest odmienny. Natomiast
w dopiskach pojawiają się już znaczne różnice:
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(Pz)

(Gn2)

(Pz)

(Pz)

(Gn2)

(Gn2)

W dopiskach pomiędzy dokumentami naliczyliśmy sześć różnic w zakresie stosowania wielkiej litery przy nazwach własnych na nieco ponad 30 użyć majuskuły.
Podkreślić należy przede wszystkim różnice w kreśleniu tychże liter.
Przy porównywaniu zapisu nazw własnych musimy uwzględnić także stopień
latynizacji słowiańskich (polskich) nazw własnych oraz towarzyszącej jej konwencjonalizacji zapisu. Rzecz dotyczy zlatynizowanego zapisu imion dwuczłonowych,
w tym konkretnym wypadku drugiego członu (-sław). Podobnie jak w przypadku
stosowania konwencjonalnych skrótów, tak i w zlatynizowanych formach pisarze
często wykazują się pewną predylekcją pisarską, co w dalszym ciągu prowadzi do
ideografizacji zapisów (rozumiemy ją jako „zerwanie lub zakłócenie […] zależności
między kodem fonicznym a kodem graficznym” (por. Lisowski 2004: 22)).
Biorąc zatem pod uwagę zapisy zlatynizowanej postaci -sław, czyli -zlaus/zlavs/
zlaws, okazuje się, że oba dokumenty różnią się pomiędzy sobą w zakresie pisowni:
– w kopii naśladowczej (Gn2) człon -sław zawsze zapisywany jest jako -zlaus
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– w dokumencie poznańskim (w dopisku) mamy dwa razy w i raz v:

Predylekcja pisarska w stosowaniu litery u na oznaczenie spółgłoski [v] widoczna
jest w kopii naśladowczej (Gn2) nie tylko w członie -sław, ale także w kilku innych
nazwach, dla przykładu:
– Mątew – Mantheu (Gn2); Manthev (Pz):

– Sławnik – Zlaunicus (Gn2); Zlavnicus (Pz):

W miejscach, w których dokument gnieźnieński 2 ma u, często w dokumencie
poznańskim mamy literę v albo w.
Również w obszarze ozdobnych treillis, których niewątpliwą zbieżność w tekście
zasadniczym (z wyjątkiem listy świadków) obu dokumentów stwierdziliśmy powyżej, dopiski nie wykazują zgodności. Tu jednak porównanie jest znacznie trudniejsze
ze względu na postać dopisków – jak wiadomo, dopisek poznański zawiera praktycznie samą listę dóbr i donatorów, dopisek w Gn2 jest dwukrotnie obszerniejszy. Aby
zmieścić się z konieczną treścią wokół pieczęci, autor dopisku Pz, oprócz zabiegów
omówionych wyżej i jeszcze silniejszego skracania wyrazów łacińskich (polskich
nazw nie skraca), przede wszystkim dokonał operacji składniowej, polegającej na
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objęciu jednym predykatem (contulit) wszystkich operacji nadania dóbr. W pierwszym zdaniu podaje (w Gn2 jest ono niemal identyczne), że „książę Bolesław, brat
Mieszka, przekazał św. Piotrowi wieś o nazwie Mątwy” (tłum. za Wyrwa, Strzelec
ka 2016: 77), a potem powtarza tę strukturę, podając tylko imię donatora i nazwę
wsi, pomijając już czasownik oraz większość godności darczyńców i ich koligacji.
Te dane podaje dysponujący nieograniczonym miejscem (dokument bez pieczęci, w którym zostało wiele wolnej przestrzeni pod tekstem) pisarz Gn2. Następnie
oba dokumenty zgodnie informują o włościach obciążonych dziesięciną („oto wsie,
z których dziesięciny należą do klasztoru św. Piotra”), ale już tylko dokument Gn2
w osobnym zdaniu informuje o późniejszym nadaniu arcybiskupa Piotra i świadkach tego wydarzenia („Arcybiskup Piotr nadał dziesięciny z trzech wsi, mianowicie: Mokronosy, Czerlin, Pokrzywnica, w obecności następujących świadków […]”).
Następnie oba dokumenty zawierają identyczną formułę anatemy. W rezultacie dopisek Pz liczy sobie nieco ponad 70 wyrazów (i 17 treillis), dopisek Gn2 blisko 130
(i tylko 23 treillis).
Ozdobniki można porównać w zdaniach identycznych. Najwięcej jest ich na początku obu dopisków, później są sporadyczne i rozproszone w różnych dla obu dokumentach miejscach, nawet w identycznych zdaniach. Zresztą pisarz dopisku na
dokumencie poznańskim regularnie ozdabia w zasadzie tylko pierwszą linię tekstu,
jedyną, którą w całości zdołał zmieścić nad pieczęcią. Oto ona:

Temu fragmentowi z Pz odpowiada w Gn2 obszerniejszy (przy czym początek
obu jest identyczny, jedynie grupę imienną dux Boleslaus frater Mesiconis rozwinięto: frater domini Mesciconis).

To pozwala stwierdzić, że miejsca wstawiania ozdobników w obu dokumentach
już się rozeszły: na transliteracji dokumentu poznańskiego (w celach wyłącznie
wizualizacyjnych) zaznaczamy je wytłuszczeniem (treillis w Pz) i podkreśleniem
(ozdobniki w Gn2):
Notum ſit omnibus quod dux bolezlawſ frater Mesiconiſ contulit beato petro uillam nomine
Manthev Predzlavſ pater chebde Glovicov Pradota Uereniz |

W kolejnych identycznych przywołanych wyżej zdaniach ozdobniki ma już tylko
dokument Gn2.
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Wspomniane rozbudowanie formy dopisku w Gn2 sprawiło, że można lepiej
podejrzeć obyczaje graficzne skryby kopii naśladowczej, co było trudne (choć,
jak pokazały nasze rozważania, możliwe), dopóki mógł odwzorowywać dokument
wcześniejszy – zatem, jak pokazano wyżej, do początku dopisku. Dopisek, z racji
swojej treści, daje nam możliwość podejrzenia, jak pisarz Gn2 zapisywał ten sam
wyraz wielokrotnie (ze względu na treść) powtarzany. Taką okazję stwarzają rzeczownik villa oraz czasownik conferre. Na przykładzie tego pierwszego chcielibyśmy
zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które nie doczekało się dotąd opracowania, gdyż
jest słabo rozpoznane8. Chodzi mianowicie o różnicowanie sposobów graficznego
oddawania wyrazów, które znajdują się w paralelnych miejscach tekstu albo w bliskiej odległości tekstowej.
Rzecz dotyczy 10 zapisów rzeczownika villa (oraz 12 zapisów form czasownikowych od bezokolicznika conferre, których tu nie omawiamy). Wszystkie te zapisy
zlokalizowane są w gnieźnieńskiej kopii naśladowczej (Gn2), z czego większość znajduje się w dopisku na tymże dokumencie. Tylko dwa zapisy rzeczownika villa
znajdują się w części głównej dokumentu.
Pierwsza z nich jest zapisana z końcówką Acc. pl. -as, a druga z końcówką Gen.
pl. -arum z zaznaczoną abrewiacją na m:

W obu formach zapis rzeczownika jest niemalże identyczny, zaczyna się od minuskulnej litery u, dalej następuje litera i, której linia została przedłużona (schodzi
nieznacznie w dolną frakcję), po czym następuje podwójne l, przy czym pierwsze
z nich opatrzone jest ozdobnikiem (treillis). Różnica pomiędzy jednym a drugim
zapisem (pominąwszy różnice, które są konsekwencją użycia różnych form gramatycznych) wynika z bardziej rozbudowanego ozdobnika w pierwszym przykładzie,
gdzie znajduje się podwojony zawijas, w drugim jest on pojedynczy.
Pozostałe zapisy (8) zlokalizowane są już w tzw. dopisku. Wszystkie egzemplifikacje ułożone są w kolejności występowania w tekście.

8
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Warianty graficzne form od rzeczownika villa:

W pierwszym z ośmiu przykładów widać, że pisarz
w sposób bardzo podobny do omawianych już zapisów
z tekstu głównego wpisuje najpierw u, dalej przedłużoną
literę i oraz podwojone l, przy czym każde z nich kończy się
pewną formą ornamentu.
Drugi przykład rozpoczyna się już od litery w, która –
co ciekawe – używana jest w tym dokumencie tylko przy
zapisie nazw własnych. Kolejna litera i nie ma już jak w poprzednich trzech przykładach przedłużonego kroju i mieści
się w dwóch podstawowych liniach. Przy podwójnym l tylko pierwsze z nich zakończone jest w górnej części ozdobną
wąsowatą kreską. Pozioma falka zdawałoby się doklejona
do drugiego l jest tylko zaznaczoną abrewiacją na brakujące m (jako część końcówki Acc. sg. -am).
Kolejne cztery przykłady można omówić
wspólnie, gdyż są one w znacznej mierze do siebie podobne, różni je zasadniczo użycie pierwszej litery. We wszystkich czterech zapisach odnajdziemy nieprzedłużony wariant litery i oraz
podwójne l przekreślone w połowie wysokości
liter poziomą falowaną kreską. Jej funkcja jest
identyczna jak omówiona w poprzednim przykładzie, czyli oznacza skrót na m (podobnie
jak wyżej mamy do czynienia z formami Acc.
sg.). W trzech zapisach pojawia się majuskuła V
z odmiennie ornamentowaną lewą laską litery,
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co zaznaczone zostało czerwoną strzałką. W czwartym przykładzie pisarz użył wielkiej litery U (żółta strzałka).
Dwa ostatnie przykłady pisane są w całości małymi literami, a jedyna drobna różnica, która się pojawia pomiędzy zapisami, to zakończenie w górnej
części delikatną pętlą drugiego l (żółta strzałka).
Widać wyraźnie, jak pisarz dokumentu Gn2
właśnie w dopisku ujawnia swoje przyzwyczajenia,
co dodatkowo pokazuje jego odmienność od rąk poprzednich dokumentów. Nie jest
więc tak, że naśladownictwo zatarło indywidualne cechy czy ślady indywidulanych
decyzji i przyzwyczajeń.
***
W świetle przedstawionych dotychczas analiz uznajemy za nieprawdopodobne, by
ta sama ręka pisarska stworzyła dopisek na dokumencie poznańskim i dokument
gnieźnieński 2. Tym samym nie tylko nie zgadzamy się z hipotezą, że trzy dokumenty spisały dwie ręce, ale wyrażamy przeświadczenie, że trzy dokumenty spisały cztery ręce: Gn1 – jedna ręka, przynależna do starszego świata pisownianego,
oszczędnie stosująca skróty, staranna i bezbłędna, Pz – dwie ręce: pierwsza Pz1, spod
której wyszedł podstawowy tekst dokumentu, przynależna do młodszego świata pisownianego, obficie skracająca i obficiej niż Gn1 stosująca ozdobniki, druga Pz2,
która wprowadziła wokół pieczęci dopisek, późniejsza, stosująca jeszcze bogatszy
repertuar skrótów i mająca inne nawyki pisowniane, mniej skłonna do ozdobników i kreśląca je jakby z mniejszą wprawą, wreszcie ręka Gn2, najpóźniejsza, bardzo
wyrobiona, o licznych nawykach pisarskich (stosująca np. najwięcej i najbardziej
zróżnicowanych skrótów), które nie pozwoliły jej właścicielowi zrealizować zamysłu pełnego naśladownictwa Gn1 mimo wielkich wysiłków (por. np. przerysowanie
z błędami zapisu Dzirżykraj czy zapisów ligatury st). Ta ręka „uwalnia się” od naśladownictwa najpierw w wykazie świadków, a później w dopisku.
Z takim więc założeniem (trzy dokumenty – cztery ręce) będziemy prowadzić
dalsze analizy historycznojęzykowe, będące przedmiotem kolejnej części cyklu,
a prowadzące do zaproponowania transkrypcji dokumentu Zbyluta, a dokładnie
onimicznej warstwy trzech XII-wiecznych przekazów, których wstępną transliterację przedstawiliśmy w części pierwszej9.

9
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***
Jak wspomnieliśmy w części pierwszej naszych rozważań, dokument Zbyluta tylko
marginalnie był wspominany przez historyków języka polskiego. Najwięcej miejsca – trzy akapity – poświęcił mu S. Rospond w znakomitej, pod wieloma względami
wyprzedzającej swoją epokę, pracy Dawność mazurzenia w świetle grafiki staropolskiej (Rospond 1957: 71–72). Interesowała go właściwie tylko realizacja głosek s, z, š, ž
w dwóch najstarszych wersjach dokumentu z 1153 r., tu opisywanych jako Pz i Gn1.
Opierając się na dostępnych sobie pracach historyków, przyjmował, że „jeden i drugi
sporządziła ta sama ręka” (ibid.: 71). Jak widać, nasz punkt wyjścia do dalszych badań (w tym nad ukrytym w zapisach polskich nazw własnych brzmieniem), dzięki
analizom przedstawionym wyżej, jest zupełnie inny.
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Not Only Bulla Gnieźnieńska:
On the Importance of Zbylut’s Foundation Document
(Issued in 1153) for Polish Historical and Linguistic Research:
Part 2: The Relationship Between Versions of the Document
Abstract
This article is the second part of a series. The purpose of the first part was to introduce the Zbylut’s
document (its original and copies) into the Polish historical-linguistic research, to verify and supplement the existing transliterations, to show the document as an object of studies, and to select
historical information that may prove to be important from the historical-linguistic perspective. The
foundation document issued in 1153 by knight Zbylut for the Cistercians in Łekno, called the Zbylut’s document, may be of value to historians of language for at least three reasons: first, it contains
onomastic material from the mid-12th century; second, it is available in several versions (including
two parallel originals from the mid-12th century and one copy from the end of the same century),
which are fully legible and perfectly preserved; and third, it has been carefully studied by a few generations of historians. The results of their research constitute an invaluable and basic context for
linguistic analyses.
However, the issue of the number of writing hands and the relationship between different versions
of the document, which is very important for linguistic research, could not be resolved unequivocally.
Until now, it has usually been assumed that the three documents were written by two or three different hands.
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To verify this view, the errors, glosses and, above all, writing customs, such as the use of capital
letters, decorative letters and abbreviations were analysed in detail. The analyses show that there were
more writing hands (four) then it has been stated until now, and that one of the two so-called originals
has features that are typical of a copy.
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1. Wstęp
Celem artykułu jest opis zmian pokoleniowych zachodzących w realizacji akcentowanych samogłosek [i] oraz [y] w mowie kobiet i mężczyzn pochodzących z terenów wiejskich Mazowsza bliższego. W dotychczasowych opracowaniach dialektu
mazowieckiego, w tym Mazowsza bliższego, brakuje opisów wymowy samogłosek
ustnych w izolacji lub w pozycji neutralnej. Autorzy prac dialektologicznych koncentrowali się przede wszystkim na realizacji samogłosek pochylonych oraz charakterystyce samogłosek w kontekstach silnie modyfikujących ich barwę, takich jak
np. spółgłoski sonorne. Wyjątkiem w tym zakresie jest monografia Anny Basary
(1965), w której autorka opisuje, na podstawie badań eksperymentalnych, realizacje mazowieckich samogłosek izolowanych. Bardzo ogólne wzmianki o wymowie
samogłosek w pozycjach neutralnych można znaleźć także w monografiach Władysława Cyrana (1960) i Stefana Warchoła (1967), uwzględniających odpowiednio
północną i południową część Mazowsza bliższego, studiach Witolda Doroszewskiego (1955), pracy Stanisława Urbańczyka (1953) czy Karola Dejny (1993). Wymienione
pozycje należą już jednak do starszych opracowań, prezentujących wyniki badań
gwaroznawczych prowadzonych przed II wojną światową oraz w latach 50. i 60.
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XX w., stąd potrzeba uzupełnienia dokonanych w nich obserwacji fonetycznych materiałem pochodzącym od osób urodzonych w drugiej połowie XX w.
W artykule wykorzystano metodologię fonetyki akustycznej oraz statystyki, kierując się potrzebą zapewnienia obiektywności i precyzji przeprowadzanych analiz.
Prace tego typu nadal należą do rzadkości w polskiej dialektologii (por. Orawski
2001; Jocz 2013; Garczyńska 2017; Rybka 2018). Zgodnie z panującą w opracowaniach
dialektologicznych tradycją opis fonetyczny analizowanych samogłosek przedstawiono na tle odpowiednich głosek polszczyzny ogólnej.
2. Samogłoski [i], [y] w dialekcie mazowieckim
Opracowania poświęcone fonologii gwar polskich są zgodne co do tego, że w dialekcie mazowieckim występuje fonem /i/, który w północnej części Mazowsza jest realizowany jako [i] zarówno po spółgłoskach miękkich, zmiękczonych, jak i twardych.
Natomiast w południowej części tego regionu, w tym na terenie Mazowsza bliższego, fonem /i/ jest reprezentowany przez dwa warianty – [i], który występuje tylko po
spółgłoskach palatalnych i spalatalizowanych, oraz [y], występujący po spółgłoskach
twardych (por. Zduńska 1984: 119–120; Dejna 1993: 149–151, 153–154).
Według Kazimierza Nitscha przed I wojną światową na terenie dialektu mazowieck iego samogłoska [y], kontynuująca od XVI w. dawne długie i krótkie [y],
była wymawiana jak [i] (por. Nitsch 1957: 28–29). Według ujęcia S. Urbańczyka
(1953: 12) w Polsce północnej ogólnopolskie [y] jest realizowane jak [i], co oznacza
brak różnicy słuchowej między samogłoskami [y] oraz [i], lub jako dźwięk pośredni
między [y] a [i]. Badania prowadzone jeszcze przez II wojną światową przez W. Doroszewskiego (1955) na Mazowszu bliższym wskazują na brak wysokiej wymowy [y] na
południowym zachodzie tego regionu. We wsi Rybno (powiat Sochaczew) samogłoska
[y] była wymawiana tak jak w polszczyźnie ogólnej, a niekiedy też szerzej jako dźwięk
pośredni pomiędzy [y] oraz [e] lub nawet jako [e]. Wymowę [y] zgodną z ogólnopolską autor notował także we wsi Grudzkowola w powiecie grójeckim (ibid.: 12, 44).
Anna Basara, na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 50. XX w., opisuje trzy rodzaje wymowy głoski [y] w gwarach Mazowsza: zgodną z ogólnopolską,
pośrednią, oznaczaną jako [ι] oraz realizacje identyczne z [i]. Pierwszy typ wymowy
dominował na Mazowszu lewobrzeżnym, drugi przeważał na prawym brzegu Wisły, trzeci zaś autorka notowała niekonsekwentnie, w pewnych tylko wyrazach oraz
pozycjach fonetycznych i u nielicznych informatorów (Basara 1965: 91–96, mapa III).
Na podstawie badań rentgenograficznych A. Basara scharakteryzowała samogłoskę [ι] jako w niewielkim stopniu różniącą się od [i], przy którym środkowa część
języka była bardziej napięta, nieco bardziej wzniesiona ku górze i ku przodowi jamy
ustnej. U niektórych osób głoska [ι] mogła być równie wysoka jak [i] i różnić się
jedynie bardziej tylnym ułożeniem masy języka (ibid.: 91). Na podstawie badań
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akustycznych przeprowadzonych w dwóch grupach wiekowych kobiet (20–40 oraz
60–80) Justyna Garczyńska stwierdziła, że na Mazowszu bliższym w młodszym pokoleniu samogłoska [y] jest wymawiana tak samo jak w polszczyźnie ogólnej, natomiast u starszych kobiet, oprócz ogólnopolskich, wystąpiły także realizacje bardziej
przednie (Garczyńska 2016b: 97–98).
Natomiast wymowa samogłoski [i] w dialekcie mazowieckim, w tym na Mazowszu bliższym, nie różni się od realizacji ogólnopolskich (Urbańczyk 1953: 12; Basara
1965: 88; Garczyńska 2016b: 97–98).
3. Obszar badań
Mazowsze bliższe to obszar leżący w granicach dialektu mazowieckiego obejmujący
tereny nad Wieprzem i po obu stronach Wisły po Płock (Nitsch 1957: 108). W artykule uwzględniono materiał zebrany w 18 wsiach tego obszaru gwarowego: Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejowice, Boża Wola, gm. Baranów, Cegłów, gm. Baranów,
Cieszkowo, gm. Baboszewo, Jabłonna, gm. Jabłonna, Janówek, gm. Czosnów, Jasieniec, gm. Jasieniec, Książenice, gm. Grodzisk Mazowiecki, Małocice, gm. Czosnów,
Miedzechów, gm. Jasieniec, Pączew, gm. Mogielnica, Pnie, gm. Promna, Pogorzel,
gm. Osieck, Przykory, gm. Miastków Kościelny, Sowia Wola, gm. Czosnów, Śladów,
gm. Brochów, Witkowice, gm. Młodzieszyn oraz Zuzanów, gm. Sobienie-Jeziory.
4. Dobór informatorów
W badaniach uczestniczyli mężczyźni i kobiety w wieku od 20 lat wzwyż, podzieleni
na trzy grupy wiekowe wyznaczone przez rok urodzenia. Do pokolenia starszego
zaliczono osoby urodzone w latach 1923–1945, do średniego w latach 1958–1969, do
najmłodszego zaś w latach 1982–1993. Na podział wiekowy respondentów nakładało się zróżnicowanie zależne od wykształcenia i wykonywanego zawodu. W grupie
najmłodszej wszyscy informatorzy posiadali wykształcenie wyższe, licencjackie lub
magisterskie, w pokoleniu średnim dominowało wykształcenie średnie, w najstarszym zaś podstawowe1. W kategorii zawodu wyraźne różnice były widoczne między
osobami najstarszymi, pracującymi na roli, i najmłodszymi, które jeszcze studiowały lub pracowały w zawodach niezwiązanych z rolnictwem (strażnik miejski, strażak). Bardziej zróżnicowane pod tym względem było pokolenie średnie kobiet. Informatorka z Sowiej Woli zajmowała się rolnictwem, z Miedzechowa pracowała jako
1

^ LV 33 indb 177

W pokoleniu średnim jedynie informator z Witkowic, z zawodu rolnik, miał wykształcenie podstawowe, w pokoleniu najstarszym zaś wykształcenie wyższe posiadała informatorka z Antoniówki Świerżowskiej, która pracowała jako nauczycielka.

17 05 2022 12:04:02

178

Justyna Garczyńska

pomoc w ośrodku opieki społecznej, z Pączewa zaś była sprzedawczynią w sklepie
ogrodniczym. Mężczyźni z tej grupy wiekowej wykonywali zawód rolnika. Wszyscy
informatorzy pochodzili ze wsi Mazowsza bliższego co najmniej w trzecim pokoleniu. Liczebność próby wynosiła 6 osób w jednym pokoleniu (3 kobiety, 3 mężczyzn).
Łącznie zbadano 18 osób.
Do badań porównawczych wykorzystano nagrania polszczyzny ogólnej pochodzące również od 18 osób (9 kobiet, 9 mężczyzn) z wykształceniem wyższym, reprezentujących także trzy grupy wiekowe. Wszyscy respondenci pochodzili z miast
Mazowsza do trzeciego pokolenia wstecz. Spis informatorów z Mazowsza bliższego
wraz z rokiem urodzenia zawierają tabele prezentujące wyniki analiz statystycznych.
5. Nagrania
Podstawę materiałową analiz stanowiły nagrania tekstów mówionych przeprowadzone na potrzeby projektu „Akustyczna baza danych gwar mazowieckich.
Wokalizm”2 (Garczyńska 2016a). Sesja nagraniowa trwała co najmniej godzinę i była
prowadzona w cichym pokoju tylko z nagrywaną osobą. Osoby reprezentujące wymowę ogólnopolską nagrywano również w cichym pomieszczeniu (biblioteka), aby
uzyskać warunki zbliżone do nagrań w terenie. Proszono je o opowiedzenie krótkich historii na podstawie pokazywanych obrazków oraz przeczytanie zdań i fragmentów tekstów odpowiednio przygotowanych pod względem fonetycznym tak, aby
zawierały uwzględnione w pracy konteksty. Nagrania przeprowadzono przy użyciu
dyktafonu cyfrowego Olympus DM-650 oraz mikrofonu SONY ECM-MS907, w formacie Linear PCM, przy częstotliwości próbkowania 44 kHz.
6. Metody analizy materiału
W artykule wykorzystano metodologię fonetyki akustycznej (Jassem 1973; Ladefoged, Johnson 2011). Z nagranych tekstów wyekscerpowano akcentowane samogłoski [i] oraz [y]. Uwzględniono jedynie kontekst neutralny badanych głosek, za który
uważa się sąsiedztwo spółgłosek twardych niesonornych. Dla samogłoski [i] kontekst lewostronny stanowiły spółgłoski miękkie lub zmiękczone. Segmentacja sygnału mowy została przeprowadzona ręcznie, według zasad zawartych w pracy Principles of Phonetic Segmentation (Machač, Skarnitzl 2009). W analizie akustycznej
uwzględniono wartości dwóch pierwszych formantów, które uważa się za wystarczające do charakterystyki polskich samogłosek (Jassem, Krzyśko, Dyczkowska 1972).
2
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W opisie realizacji [i], [y] wykorzystano istnienie korelacji między wartościami formantów a położeniem samogłosek na tzw. trójkącie samogłoskowym3.
Pomiary wartości formantów były wykonywane ręcznie. Dla obu samogłosek
wartość docelową pobierano w punkcie, w którym F2 osiągało najwyższą wartość
(Watson, Harrington 1999).
Zarówno segmentację, jak i pomiar wartości formantów przeprowadzono w programie PRAAT4. Wartości dwóch pierwszych formantów zostały znormalizowane
z użyciem procedury z-score Lobanova dostępnej na stronie http://lingtools.uoregon.edu/norm/norm1.php. Metoda ta została wybrana ze względu na najlepsze efekty, jakie daje w zakresie redukcji zróżnicowania anatomicznego, z jednoczesnym
zachowaniem wariantywności fonologicznej oraz socjolingwistycznej między mówcami (por. Adank, Smits, van Hout 2004).
Aby zanalizować wpływ płci, wieku oraz odmiany języka (polszczyzna ogólna,
gwara) na wartości formantów analizowanych samogłosek, przeprowadzono testy U Manna-Whitneya i Kruskala-Wallisa oraz serię testów post-hoc oddzielnie dla
F1 i F2 każdej samogłoski5. Poziom istotności zredukowano do p ≤ 0,01.
Dodatkowo do porównań badanych samogłosek między sobą oraz z polszczyzną
ogólną wykorzystano test Pillaia (Pillai-Bartlett Trace)6. Wyniki tego testu pozwalają określić stopień nakładania się pól samogłoskowych (Hay, Warren, Drager 2006;
Nycz, Hall-Lew 2013). Wartość testu zawiera się pomiędzy 0 a 1 – wartości bliższe
zeru oznaczają większe nakładanie się pól samogłosek w przestrzeni wyznaczonej
przez F1, F2, z kolei wartości bliższe 1 oznaczają większą separację tych pól. Problemem jest to, że wartości testu Pillaia nie określają precyzyjnie stopnia nakładania
się pól samogłoskowych. Za wartość graniczną uznaje się 0,05 – jeżeli wartość testu
Pillaia jest mniejsza od 0,05, to możemy uznać, że pola samogłosek są całkowicie
nałożone i nie ma między nimi różnic.
Do zobrazowania zmian pokoleniowych w obrębie badanych samogłosek wykorzystano także współczynnik korelacji liniowej Pearsona (r), który mówi, jakie są
siła i kierunek zależności między dwiema zmiennymi. Współczynnik r przyjmuje
wartości z przedziału [-1, 1] – im wartość jest bliższa 1 lub -1, tym zależność jest
silniejsza, im bliższa 0, tym zależność jest słabsza. Znak plus (+) przy współczynniku r oznacza korelację dodatnią (jeśli x rośnie, to y też rośnie), zaś minus (-) korelację
3

4
5
6
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Korelacja ta jest następująca – F1 rośnie od [i], [u] do [a], zaś F2 rośnie od [u] do [i]. Ponieważ zależności między artykulacją a właściwościami akustycznymi samogłosek nie są liniowe, stosowane
w pracy terminy „wyższa”, „niższa”, „przednia”, „cofnięta” odnoszą się jedynie do relacji między
[i], [y] w przestrzeni akustycznej, a nie do pozycji masy języka w jamie ustnej.
Wersja praat5400_win64, pobrana ze strony: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.
html (dostęp: 24 VI 2015).
Wszystkie analizy statystyczne wykonano w programie STATISTICA 10 (www.statsoft.pl).
Pillai-Bartlett Trace jest jednym z testów oferowanych w module ANOVA w programie STATISTICA. Jego zaletą jest duża odporność w przypadku naruszenia założeń stosowania ANOVA,
np. równości wariancji. Preferowany jest także przy mało licznych próbach.
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ujemną (jeśli x rośnie, to y maleje). W analizie korelacji przyjęto poziom istotności
p ≤ 0,05 (Zieliński 1999: 130–138).
7. Wyniki
Na wstępie podjęto próbę określenia, czy istnieją różnice pomiędzy samogłoskami [i] oraz [y] w mowie respondentów w związku z referowanym w literaturze dotyczącej dialektu mazowieckiego zjawiskiem utożsamiania się fonetycznego obu głosek. Test U Manna-Whitneya wykazał istnienie różnic pomiędzy [i]–[y] w zakresie
F1 i F2 u wszystkich osób z pokolenia młodszego i średniego. U dwóch mężczyzn –
z Zuzanowa (1934) oraz Janówka (1923) – samogłoski te różniły się jedynie wartościami F2. Można zatem uznać, że u tych mężczyzn obie głoski były realizowane równie
wysoko i różniły się jedynie bardziej cofniętą (spadek F2) pozycją [y] w stosunku
do [i] (por. tabela 1). Obserwacje te potwierdzają wartości testu Pillaia, które pokazują, że u większości osób, przede wszystkim ze średniego i młodszego pokolenia, pola obu głosek nie nachodzą na siebie, są dobrze odseparowane, podobnie jak
w polszczyźnie ogólnej. W badanej grupie wyraźnie odróżniają się najstarsi mężczyźni – z Cieszkowa (1945), Zuzanowa (1934) i Janówka (1923). U dwóch z nich test
statystyczny potwierdził tożsamość głosek [i]–[y] pod względem F1 (por. wykres 1).
Wykres 1. Wartości testu Pillaia w zależności od roku urodzenia informatora (porównywane [i]–[y], linią przerywaną zaznaczono wartość testu Pillaia dla [i]–[y] polszczyzny ogólnej)
Mazowsze bliższe
Pillai [i]-[y]

Pillai
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Tabela 1. Wyniki analizy statystycznej dla porównania F1, F2 samogłosek [i], [y] na Mazowszu bliższym dla poszczególnych informatorów (kierunek przesunięcia oznacza zmiany F1,
F2 [y] w stosunku do [i])
Test U Manna-Whitneya
zaznaczone różnice są istotne z p < 0,01
Porównywane
[i]akc Mazowsze bliższe – [y]akc Mazowsze bliższe
H0 : [i]akc Mazowsze bliższe = [y]akc Mazowsze bliższe
H1 : [i]akc Mazowsze bliższe ≠ [y]akc Mazowsze bliższe

Wieś

Rok
urodzenia

F1
kierunek
przesunięcia

F2
U(N1, N2)
poziom-p

kierunek
przesunięcia

U(N1, N2)
poziom-p

Kobiety
Pokolenie młodsze
Cegłów

1991

wzrost

41(30,19),0,000*

spadek

0(30,19),0,000*

Małocice

1982

wzrost

131(16,48),0,000*

spadek

0(16,48),0,000*

Śladów

1993

wzrost

53(8,42),0,002*

spadek

0(8,42),0,000*

Pokolenie średnie
Miedzechów

1967

wzrost

180(26,37),0,000*

spadek

0(26,37),0,000*

Pączew

1965

wzrost

20(18,18),0,000*

spadek

0(18,18),0,000*

Sowia Wola

1966

wzrost

13(17,17),0,000*

spadek

0(17,17),0,000*

Pokolenie starsze
Antoniówka
Świerżowska

1941

wzrost

69(35,35),0,000*

spadek

24(35,35),0,000*

Książenice

1931

wzrost

240(28,29),0,008*

spadek

4(28,29),0,000*

Pnie

1937

wzrost

19(16,16),0,000*

spadek

8(16,16),0,000*

Mężczyźni
Pokolenie młodsze
Boża Wola

1990

wzrost

36(15,15),0,001*

spadek

0(15,15),0,000*

Pogorzel

1985

wzrost

7(10,14),0,000*

spadek

0(10,14),0,000*

Przykory

1992

wzrost

94(24,62),0,000*

spadek

0(24,62),0,000*

Pokolenie średnie
Jabłonna

1958

wzrost

33(13,49),0,000*

spadek

6(13,49),0,000*

Jasieniec

1963

wzrost

6(14,20),0,009*

spadek

0(14,20),0,002*

Witkowice

1969

wzrost

0(7,12),0,000*

spadek

0(7,12),0,000*

Pokolenie starsze
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Cieszkowo

1945

wzrost

273(19,50),0,006*

spadek

149(19,50),0,000*

Janówek

1923

spadek

51(8,22),0,091

spadek

6(8,22),0,000*

Zuzanów

1934

wzrost

157(12,33),0,298

spadek

35(12,33) 0,000*
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Następnym etapem analizy było określenie, czy płeć i wiek respondentów mają
wpływ na wartości F1, F2 badanych samogłosek. Test U Manna-Whitneya wykazał,
że płeć miała istotny statystycznie wpływ na F1 [i] [U(194, 112) = 8807, p = 0,005]. Kobiety realizowały samogłoskę [i] niżej niż mężczyźni, chociaż na taki wynik mogły
mieć wpływ wartości F1 dla średniego pokolenia mężczyzn, które wyraźnie odstawały od pozostałych (por. wykresy 2, 4). Płeć respondentów miała także wpływ na
realizację [y] w zakresie F1 i F2 [U(261, 277) = 26204, p < 0,001 dla F1 i U(261, 277) =
15968, p < 0,001 dla F2]. Kobiety realizowały [y] jako głoskę niższą i cofniętą w stosunku do [y] u mężczyzn (por. wykresy 3, 4). Ponieważ wpływ płci na wartości formantów badanych samogłosek okazał się istotny statystycznie, analizę zróżnicowań
zależnych od wieku przeprowadzono osobno w grupie mężczyzn i kobiet. Czynnik
wieku miał istotny statystycznie wpływ na zróżnicowanie samogłoski [i] w zakresie
F1 [H(2, N = 112) = 29,13, p < 0,001] i F2 [H(2, N = 112) = 38,48, p < 0,001] w grupie
mężczyzn oraz w zakresie F2 w grupie kobiet [H(2, N = 194) = 50,54, p < 0,001]. Dla
samogłoski [y] w grupie mężczyzn i kobiet wpływ wieku był istotny w zakresie F1
[H(2, N = 277) = 43,47, p < 0,001 dla mężczyzn i H(2, N = 261) = 19,48, p < 0,001 dla
kobiet] oraz F2 [H(2, N = 277) = 11,12, p = 0,003 dla mężczyzn i H(2, N = 261) = 12,98,
p = 0,001 dla kobiet] (por. tabela 3).
W dalszej analizie przedstawiono dokładniej charakter i wielkość zmian w realizacji [i], [y] związanych z wiekiem respondentów, osobno dla kobiet i mężczyzn.
W zakresie samogłoski [i] analiza zależności między wartościami formantów
i rokiem urodzenia informatorów nie wykazała istotnej statystycznie korelacji
liniowej między nimi ani w grupie kobiet, ani mężczyzn. Natomiast w zakresie samogłoski [y] w grupie kobiet stwierdzono istnienie istotnej statystycznie korelacji
ujemnej (r = -0,72, p = 0,027) między wartościami F2 a rokiem urodzenia, w grupie
mężczyzn zaś istotnej statystycznie korelacji dodatniej (r = 0,71, p = 0,028) między
wartościami F1 a rokiem urodzenia (por. tabela 2). Oznacza to, że u kobiet wartości
F2 maleją wraz z obniżaniem się wieku, co świadczy o stopniowym cofaniu się [y],
natomiast u mężczyzn wartości F1 rosną wraz ze spadkiem wieku respondentów, co
świadczy o stopniowym obniżaniu się badanej głoski.
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Tabela 2. Korelacja między rokiem urodzenia informatorów a wartościami F1, F2 [i], [y]
Korelacja pomiędzy zmiennymi: rok urodzenia – F1, F2
bez podziału na grupy
sam.

rok ur. – F1

rok ur. – F2

r

poziom-p

[i]

-0,14

0,576

0,54

r

poziom-p
0,018*

[y]

0,38

0,114

-0,39

0,104

kobiety
rok ur. – F1

mężczyźni
rok ur. – F2

rok ur. – F1

rok ur. – F2

r

poziom-p

r

poziom-p

r

poziom-p

r

poziom-p

[i]

-0,06

0,865

0,58

0,095

0,20

0,598

0,51

0,151

[y]

0,04

0,903

-0,72

0,027*

0,71

0,028*

-0,47

0,201

Wykres 2. Wartości średnie F1, F2 (z-score) samogłoski [i] na Mazowszu bliższym w zależności od informatora (po – polszczyzna ogólna)
Mazowsze bliższe
[i]

płeć: kobieta
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płeć: mężczyzna

17 05 2022 12:04:02

184

Justyna Garczyńska

Wykres 3. Wartości średnie F1, F2 (z-score) samogłoski [y] na Mazowszu bliższym w zależności od informatora (po – polszczyzna ogólna)
Mazowsze bliższe
[y]

płeć: kobieta

F1(z-score)

płeć: mężczyzna

Wykresy 2 i 3 ukazują znormalizowane wartości średnie F1, F2 [i] oraz [y] dla poszczególnych osób. Na pierwszym z nich widać, że dla samogłoski [i] brak wyraźnej
korelacji liniowej między wiekiem a wartościami formantów jest spowodowany jej
zróżnicowaną realizacją w najmłodszym i najstarszym pokoleniu kobiet (np. osoba
z Cegłowa (1991) realizuje [i] podobnie jak najstarsze kobiety z Książenic (1931) i Antoniówki (1941)) oraz zbliżonymi wartościami F2 [i] między mężczyznami z pokolenia średniego i młodszego. Jednak zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn widoczna
jest też pewna prawidłowość – pokolenie średnie i młodsze wykazuje tendencję do
bardziej przedniej realizacji [i] w stosunku do najstarszych respondentów (por. też
tabela 2).
Natomiast na wykresie 3, ukazującym [y] w mowie poszczególnych osób, wyraźnie widać, że mężczyźni realizują tę samogłoskę w sposób wyższy i bardziej przedni niż kobiety, co potwierdził test statystyczny U Manna-Whitneya w zakresie F1
i F2. Widoczne są też stopniowe zmiany [y] w zależności od wieku respondentów –
w grupie kobiet cofanie się, a w grupie mężczyzn obniżanie, od pokolenia najstarszego poprzez pokolenie średnie do najmłodszego.
Dane z tabeli 3 oraz wykres 4 ukazują dokładniej różnice między pokoleniami
w realizacji samogłosek [i] oraz [y]. Analiza statystyczna potwierdziła istnienie róż-
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nic w zakresie F2 [i] między starszym a średnim i młodszym pokoleniem kobiet
i mężczyzn. Oba pokolenia realizowały tę głoskę w sposób bardziej przedni. W zakresie F1 [i] zwracają uwagę niskie wartości u mężczyzn w średnim wieku, istotnie
różniące to pokolenie od starszego i młodszego. Przyczyny tego zjawiska trudno
jednak określić na podstawie analizowanego materiału.
Wykres 4. Wartości średnie F1, F2 (z-score) samogłosek na Mazowszu bliższym w zależności
od wieku i płci informatorów (k – kobiety, m – mężczyźni, po – polszczyzna ogólna)
Mazowsze bliższe

F1(z-score)

Dla samogłoski [y] w grupie kobiet testy statystyczne wykazały istotne różnice
w zakresie F2 między pokoleniami starszym a średnim i młodszym, związane z cofaniem się tej głoski. Poza tym kobiety z pokolenia średniego realizowały głoskę [y]
niżej niż najmłodsze. U mężczyzn testy statystyczne potwierdziły różnice między
pokoleniem młodszym a starszym i średnim w zakresie F1, związane z obniżaniem
się [y]. Pokolenie młodsze różniło się od starszego także niższymi wartościami F27.
7
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Zmiany w zakresie wartości dwóch pierwszych formantów odpowiadające podanemu opisowi
zostały zawarte w postaci wzorów w tabeli 3 w kolumnie zmiany pokoleniowe. Na przykład zapis
F2 [i] s < ś/m należy interpretować następująco: wartości F2 samogłoski [i] w pokoleniu starszym
są mniejsze niż w średnim i młodszym.
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Tabela 3. Wyniki analizy statystycznej dla porównania F1, F2 samogłosek [i], [y] w trzech
grupach wiekowych
ANOVA Kruskala-Wallisa
H(2, N = 112) = 29,13, p < 0,001 dla F1 [i] mężczyzn
H(2, N = 112) = 38,48, p < 0,001 dla F2 [i] mężczyzn
H(2, N = 194) = 0,29, p = 0,862 dla F1 [i] kobiet
H(2, N = 194) = 50,54, p < 0,001 dla F2 [i] kobiet
H(2, N = 277) = 43,47, p < 0,001 dla F1 [y] mężczyzn
H(2, N = 277) = 11,12, p = 0,003 dla F2 [y] mężczyzn
H(2, N = 261) = 19,48, p < 0,001 dla F1 [y] kobiet
H(2, N = 261) = 12,98, p = 0,001 dla F2 [y] kobiet
test post-hoc Bonferroniego
zaznaczone różnice są istotne z p < 0,01
Porównywane
pok. starsze (Mazowsze bliższe) – pok. średnie (Mazowsze bliższe)
pok. starsze (Mazowsze bliższe) – pok. młodsze (Mazowsze bliższe)
pok. średnie (Mazowsze bliższe) – pok. młodsze (Mazowsze bliższe)
Formant

samogłoska

starsze –
średnie

starsze –
młodsze

średnie –
młodsze

zmiany
pokoleniowe

Kobiety
F1
F2

[i]

1

1

1

F1[i] s = ś = m

[y]

0,011

0,559

0,000*

F1[y] ś > m

[i]

0,000*

0,000*

0,219

F2[i] s < ś/m

[y]

0,007*

0,003*

1

F2[y] s > ś/m

0,000*

F1[i] ś < s/m

Mężczyźni
F1
F2

[i]

0,000*

1

[y]

0,849

0,000*

0,000*

F1[y] s/ś < m

[i]

0,000*

0,000*

0,808

F2[i] s < ś/m

[y]

0,129

0,003*

0,789

F2[y] s > m

Można w tym miejscu zadać pytanie, jak opisywane realizacje samogłosek [i], [y]
mają się do wymowy ogólnopolskiej i czy obserwowane zmiany mogą być spowodowane jej wpływem.
Analizując wykresy 2 i 3 oraz wyniki testów statystycznych w tabeli 4, można
stwierdzić, że zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn opisywane wyżej zmiany
w realizacji [i] nie są spowodowane wpływem polszczyzny ogólnej, ponieważ żadna
z osób ze starszego pokolenia nie wykazała różnic w zakresie F1, F2 w stosunku do
[i] języka ogólnopolskiego.
W grupie mężczyzn różnic tych nie było także w pokoleniu średnim i młodszym, zatem wzrost wartości F2, widoczny w tych dwóch grupach wiekowych, nadal mieści się w zakresie wyznaczonym przez [i] polszczyzny ogólnej i zapewne
nie będzie percypowany przez słuchaczy. Natomiast różnice w stosunku do języka
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ogólnopolskiego zarysowały się w pokoleniu średnim i młodszym kobiet, test Kruskala-Wallisa wykazał bowiem istotność statystyczną różnic w wartościach F2 [i] dla
kobiet z Miedzechowa, Śladowa oraz Małocic (por. tabela 4). Należałoby jednak przeprowadzić badania na liczniejszej grupie młodych osób, żeby stwierdzić, jak silna jest
ta tendencja. Powyższe wyniki potwierdził także test Pillaia, który przyjmuje bardzo
niskie wartości w grupie mężczyzn i u większości kobiet, świadczące o całkowitym
nałożeniu się pól samogłoski [i] w mowie tych osób i w języku ogólnopolskim (por.
wykres 5). Od wyników tych ponownie wyraźnie odstają wartości uzyskane dla kobiet z Miedzechowa (1967), Małocic (1982) oraz Śladowa (1993), u których stwierdzono
istotne różnice w zakresie F2 [i] w stosunku do polszczyzny ogólnej (por. tabela 4).
Tabela 4. Wyniki analizy statystycznej dla porównania F1, F2 samogłoski [i] na Mazowszu
bliższym i w polszczyźnie ogólnej dla poszczególnych informatorów (kierunek przesunięcia
oznacza zmiany F1, F2 [i] na Mazowszu bliższym w stosunku do [i] w polszczyźnie ogólnej)
ANOVA Kruskala-Wallisa
H(18, N = 829) = 95,14358, p < 0,001 dla F1
H(18, N = 829) = 183,9698, p < 0,001 dla F2
test post-hoc Bonferroniego
zaznaczone różnice są istotne z p < 0,01
Porównywane
[i]akc Mazowsze bliższe – [i]akc polszczyzna ogólna
H0 : [i]akc Mazowsze bliższe = [i]akc polszczyzna ogólna
H1 : [i]akc Mazowsze bliższe ≠ [i]akc polszczyzna ogólna
Wieś

Rok
urodzenia

F1
kierunek
przesunięcia

F2
poziom-p

kierunek
przesunięcia

poziom-p

Kobiety
Pokolenie młodsze
Cegłów

1991

wzrost

0,017

spadek

1

Małocice
Śladów

1982

wzrost

1

wzrost

0,000*

1993

spadek

1

wzrost

0,001*

wzrost

0,014

wzrost

0,000*

Pokolenie średnie
Miedzechów

1967

Pączew

1965

wzrost

1

wzrost

0,011

Sowia Wola

1966

spadek

1

wzrost

1

Pokolenie starsze

^ LV 33 indb 187

Antoniówka Świerżowska

1941

wzrost

1

spadek

0,067

Książenice

1931

wzrost

1

spadek

0,021

Pnie

1937

spadek

1

wzrost

1
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Tabela 4 cd.

Wieś

ANOVA Kruskala-Wallisa
H(18, N = 829) = 95,14358, p < 0,001 dla F1
H(18, N = 829) = 183,9698, p < 0,001 dla F2
test post-hoc Bonferroniego
zaznaczone różnice są istotne z p < 0,01
Porównywane
[i]akc Mazowsze bliższe – [i]akc polszczyzna ogólna
H0 : [i]akc Mazowsze bliższe = [i]akc polszczyzna ogólna
H1 : [i]akc Mazowsze bliższe ≠ [i]akc polszczyzna ogólna
Rok
urodzenia

F1
kierunek
przesunięcia

F2
poziom-p

kierunek
przesunięcia

poziom-p

Mężczyźni
Pokolenie młodsze
Boża Wola

1990

wzrost

1

wzrost

0,016

Pogorzel

1985

wzrost

1

wzrost

1

Przykory

1992

wzrost

1

wzrost

1

Pokolenie średnie
Jabłonna

1958

spadek

1

wzrost

1

Jasieniec

1963

spadek

1

wzrost

0,341

Witkowice

1969

spadek

1

wzrost

0,721

Pokolenie starsze
Cieszkowo

1945

wzrost

1

spadek

1

Janówek

1923

wzrost

1

spadek

1

Zuzanów

1934

spadek

1

spadek

1

W zakresie samogłoski [y] u wszystkich kobiet testy statystyczne potwierdziły
zgodność jej realizacji z polszczyzną ogólną (por. tabela 5). Zatem spadek F2 tej głoski
w pokoleniach młodszym i średnim w stosunku do kobiet starszych nie jest obecnie
na tyle duży, żeby odróżnić [y] od odpowiednika ogólnopolskiego, nie jest też spowodowany wpływem polszczyzny ogólnej. Wniosek ten potwierdzają wartości testu
Pillaia, które dla kobiet są bardzo niskie i świadczą o całkowitym nałożeniu się pól
samogłoski [y] występującej w ich mowie i w języku ogólnopolskim (por. wykres 6)8.
Inaczej wyniki analiz przedstawiają się u mężczyzn – całe starsze pokolenie realizuje [y] odmiennie niż w polszczyźnie ogólnej, prezentując typowo mazowiecką
wymowę gwarową, charakteryzującą się podwyższoną (spadek F1) i bardziej przednią (wzrost F2) realizacją [y] niż w języku ogólnopolskim. W średnim pokoleniu
realizacje takie reprezentują jeszcze mężczyźni z Jabłonny i Jasieńca, ale w młod8
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Jedynie dla kobiety ze Śladowa, którą cechowała wyższa niż u pozostałych respondentek realizacja [y], wartości testu Pillaia odstawały od reszty pomiarów (por. wykres 6, tabela 5).
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szym pokoleniu już nikt. Wyniki te są zgodne z omawianą wyżej korelacją F1 samogłoski [y] z wiekiem respondentów. Zatem w grupie mężczyzn [y] zbliża się do
odpowiednika ogólnopolskiego, a tendencja ta doprowadziła do różnic między pokoleniem starszym i średnim, reprezentującym realizacje gwarowe, a młodszym,
które reprezentuje już realizacje ogólnopolskie.
Tabela 5. Wyniki analizy statystycznej dla porównania F1, F2 samogłoski [y] na Mazowszu
bliższym i w polszczyźnie ogólnej dla poszczególnych informatorów (kierunek przesunięcia
oznacza zmiany F1, F2 [y] na Mazowszu bliższym w stosunku do [y] w polszczyźnie ogólnej)
ANOVA Kruskala-Wallisa
H(18, N = 1058) = 221,36, p < 0,001 dla F1
H(18, N = 1058) = 213,59, p < 0,001 dla F2
test post-hoc Bonferroniego
zaznaczone różnice są istotne z p < 0,01
Porównywane
[y]akc Mazowsze bliższe – [y]akc polszczyzna ogólna
H0 : [y]akc Mazowsze bliższe = [y]akc polszczyzna ogólna
H1 : [y]akc Mazowsze bliższe ≠ [y]akc polszczyzna ogólna
Wieś

Rok
urodzenia

F1
kierunek
przesunięcia

F2
poziom-p

kierunek
przesunięcia

poziom-p

Kobiety
Pokolenie młodsze
Cegłów

1991

wzrost

1

spadek

0,149

Małocice

1982

spadek

1

spadek

1

Śladów

1993

spadek

0,011

spadek

1

wzrost

1

spadek

0,186

Pokolenie średnie
Miedzechów

1967

Pączew

1965

wzrost

0,916

spadek

0,555

Sowia Wola

1966

spadek

1

wzrost

1

1

spadek

1

Pokolenie starsze
Antoniówka Świerżowska

1941

bez zmian

Książenice

1931

spadek

0,294

wzrost

1

Pnie

1937

spadek

1

wzrost

1

Mężczyźni
Pokolenie młodsze
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Boża Wola

1990

spadek

1

wzrost

0,452

Pogorzel

1985

wzrost

1

spadek

1

Przykory

1992

spadek

1

wzrost

0,011
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Tabela 5 cd.

Wieś

ANOVA Kruskala-Wallisa
H(18, N = 1058) = 221,36, p < 0,001 dla F1
H(18, N = 1058) = 213,59, p < 0,001 dla F2
test post-hoc Bonferroniego
zaznaczone różnice są istotne z p < 0,01
Porównywane
[y]akc Mazowsze bliższe – [y]akc polszczyzna ogólna
H0 : [y]akc Mazowsze bliższe = [y]akc polszczyzna ogólna
H1 : [y]akc Mazowsze bliższe ≠ [y]akc polszczyzna ogólna
Rok
urodzenia

F1
kierunek
przesunięcia

F2
poziom-p

kierunek
przesunięcia

poziom-p

Pokolenie średnie
Jabłonna

1958

spadek

0,000*

wzrost

0,001*

Jasieniec

1963

spadek

0,000*

wzrost

0,030

Witkowice

1969

spadek

1

wzrost

1

Cieszkowo

1945

spadek

1

wzrost

0,000*

Janówek

1923

spadek

0,000*

wzrost

1

Zuzanów

1934

spadek

0,000*

wzrost

0,000*

Pokolenie starsze

Wykres 5. Wartości testu Pillaia w zależności od informatora (porównywane [i] Mazowsze
bliższe – [i] polszczyzna ogólna, przerywaną linią odcięto wartości niższe od 0,05, oznaczające całkowite pokrywanie się pól samogłosek)
Pillai
[i] Mazowsze bliższe – [i] polszczyzna ogólna

Pillai
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Wartości testu Pillaia potwierdzają te wyniki – są one wyższe niż przeciętne
u wszystkich mężczyzn, dla których test statystyczny wykazał różną od ogólnopolskiej realizację samogłoski [y] (por. wykres 6 i wsie Zuzanów (1934), Cieszkowo
(1945), Jabłonna (1958), Jasieniec (1963) i Janówek (1923)).
Wykres 6. Wartości testu Pillaia w zależności od informatora (porównywane [y] Mazowsze
bliższe – [y] polszczyzna ogólna, przerywaną linią odcięto wartości niższe od 0,05, oznaczające całkowite pokrywanie się pól samogłosek)
Pillai
[y] Mazowsze bliższe – [y] polszczyzna ogólna

Pillai

8. Podsumowanie
Analizy przeprowadzone dla samogłosek [i] oraz [y] miały przede wszystkim na celu
określenie kierunku i stopnia wpływu na wartości ich formantów dwóch czynników – płci i wieku. Dodatkowo analizie poddano istnienie różnic pomiędzy badanymi głoskami w mowie respondentów w związku z opisywanym w opracowaniach
dialektologicznych zjawiskiem ich fonetycznego utożsamienia się. Podjęto również
próbę opisu wpływu polszczyzny ogólnej na realizacje [i], [y]. Wnioski z przeprowadzonych analiz są następujące.
Opisywane w literaturze dialektologicznej całkowite utożsamienie fonetyczne
samogłosek [i] oraz [y] nie wystąpiło w badanym materiale. Jedynie u dwóch najstar-
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szych mężczyzn – z Zuzanowa i Janówka – samogłoska [y] była realizowana równie
wysoko jak [i], pozostając jednocześnie głoską bardziej tylną.
Na F1, F2 [i], [y] istotny wpływ miała płeć informatorów. Kobiety realizowały
badane samogłoski niżej niż mężczyźni. Dodatkowo samogłoska [y] w grupie kobiet
miała niższe wartości F2. Różnice w realizacji [y] między kobietami i mężczyznami
były spowodowane większym stopniem zachowania wymowy gwarowej w grupie
mężczyzn.
Na realizację badanych samogłosek istotny wpływ miał też wiek informatorów.
W stosunku do najstarszego średnie i młodsze pokolenie kobiet i mężczyzn reali
zowało głoskę [i] w sposób bardziej przedni. Zmiany te nie były spowodowane wpływem polszczyzny ogólnej, lecz prawdopodobnie nową tendencją wymawianiową,
widoczną przede wszystkim w grupie kobiet.
Dla samogłoski [y] w grupie kobiet testy statystyczne wykazały istotne różnice
w zakresie F2 między pokoleniami starszym a średnim i młodszym, związane ze
stopniowym cofaniem się tej głoski. Zmiany te jednak nie były duże i nie wychodziły poza realizacje ogólnopolskie. W grupie mężczyzn zaobserwowano tendencję
do obniżania i cofania [y] pod wpływem polszczyzny ogólnej. Tendencja ta doprowadziła do powstania różnic w realizacji analizowanej głoski między pokoleniami
starszym i średnim, które reprezentowały typowo mazowiecką wymowę pośrednią
pomiędzy [i] a [y] języka ogólnopolskiego, a pokoleniem młodszym, u którego występowały już wyłącznie realizacje ogólnopolskie.
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Age and Gender Effect in Phonetic Production of [i], [y] in the Near Mazovia Dialect
Abstract
In the present study, acoustic measures of first and second formant frequencies of [i], [y] in the contexts of hard consonants were obtained from spontaneous texts produced by 18 talkers representing
both genders and living in the Near Mazovia. The differences between [i], [y] and the effect of gender
and age on F1, F2 of these vowels were examined. The influence of standard Polish on [i], [y] was also
described. It was found that none of the respondents identify [i], [y], both the age and gender have an
effect on F1, F2 [i], [y], and the changes in F1, F2 of the vowel [y] in the group of men are the result of
influences of standard Polish. New tendencies were also noticed – fronting of [i] in the middle and
younger generation of men and women, and backing of [y] in the middle and younger generation of
women.
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1. Ptasia symbolika – uwagi wstępne
Symboliczna obecność ptaków w kulturze duchowej wyrażana zarówno w formie
werbalnej, jak i pozawerbalnej poświadczona jest u wielu ludów od najdawniejszych
czasów. Archeologia, mitologia oraz Biblia dostarczają licznych dowodów na to, że
awifauna stanowiła dla wyobraźni symbolicznej bogate źródło inspiracji1.
Kognitywna interpretacja postrzegania świata z ptasiej perspektywy opiera się na
prześledzeniu sposobu, w jaki cechy prototypowe (występujące u typowych przedstawicieli gatunku), stereotypowe (uwarunkowane kulturowo, niekoniecznie związane z cechami właściwymi gatunkowi, jak np. mądrość sowy czy głupota gęsi) oraz
konotacyjne (związane z opozycjami ziemia – powietrze, czystość – nieczystość,
1
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Rysunek z pierwszych wieków chrześcijaństwa przedstawia ptaka jako symbol duszy na statku
zmierzającym do – zaznaczonego w postaci monogramu – Chrystusa (Lurker 1994: 310, 336).
Interpretacja rysunków z kompleksu jaskiń w Lascaux, przedstawiających – jako symboliczne
przedstawienia śmierci – ugodzonego oszczepem bizona oraz padającego nagiego mężczyznę
o ptasiej głowie i ptaka na drążku, pozwalają, według Herberta Kühna, postawić tezę, że ptak na
drążku reprezentuje duszę (ibid.: 41).
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świętość – demoniczność) znajdują zastosowanie w procesie konceptualizacji treści
komunikowanych przez obraz. Wyobraźnia symboliczna ma swe źródło w przekazach mitologicznych, które stanowią wielką uniwersalną opowieść o świecie, a z racji funkcjonowania w szerokim obiegu charakteryzują się długim trwaniem (Cirlot
2000: 37; Eliade 2000: 472–473; Szyjewski 2016: 77). Symbol służący różnym poziomom komunikacji dodatkowo te treści utrwala i rozpowszechnia, nadając im nowe
życie przez modyfikacje znaczenia2.
Obraz ptaka służy zatem do odzwierciedlenia ludzkich relacji zarówno ze światem wewnętrznym, jak i zewnętrznym, a zwłaszcza z rzeczywistością nadprzyrodzoną, do czego predestynują go takie prototypowe cechy, jak lot (modus poruszania
się i związane z tym skrzydła i pióra) i lokalizacja między niebem a ziemią. Wielowarstwowość struktury semantycznej symbolu pozwala na łączenie treści biegunowo różnych (niebo – ziemia, duch – materia), dzięki czemu jednemu obrazowi
mogą zostać przypisane różnorodne znaczenia. Myślenie obrazowe (metaforyczne
i symboliczne), zarówno na poziomie języka, jak i w innych formach wyrazu, podlega określonym regułom ukazywania analogii między materializmem a metafizyką. Relacje między nimi odzwierciedla nieuświadomiony model kulturowy zwany
Wielkim Łańcuchem Bytu, w którym wszystkie byty materialne i duchowe zajmują
hierarchicznie ustaloną pozycję. Na najwyższym szczeblu znajduje się Byt Duchowy
(sacrum, Bóg), z którym korespondują doświadczenia religijne i odpowiadające im
wartości boskie i święte. Niższe poziomy zajmują kolejno ludzie (z czym wiąże się
życie duchowe), zwierzęta (strefa odnosząca do emocji i odpowiadających im wartościom animalnym) oraz rośliny i odpowiadające tej strefie wartości witalne, a na
samym dole − byty nieograniczone (Krzeszowski 1999: 34–35). Zgodnie z ustrukturyzowanym hierarchicznie wzorcem byty najwyższego szczebla mogą być obrazowane przez te ze szczebli niższych, ale nie odwrotnie. Przyjęcie przez reprezentantów
niższej strefy funkcji symbolicznej w niczym nie narusza ani właściwego znaczenia,
ani fizycznej postaci (ptak symbolizujący tajemnice sacrum lub samego Boga nie
przestaje być ptakiem), lecz powoduje otwarcie na nowe treści, wchodząc w sieć powiązań pojęcia, które symbolicznie reprezentuje.
Symbol jest nierozłącznie związany z narracją. Zawiera skondensowany fragment
wiedzy o świecie, oparty na ogólnokulturowym wzorcu (tzw. Wielkiej Narracji) –
w kręgu kultury europejskiej wywodzącym się z tradycji judeochrześcijańskiej, oraz
na w tzw. Małych Narracjach – funkcjonujących zarówno w obiegu ustnym, jak
i utrwalonej formie pisemnej. Symboliczny obraz jest syntetyczną opowieścią o danym fragmencie rzeczywistości, zawartą w scenariuszu zdarzenia zbudowanego na
przyczynowo-skutkowym schemacie (Filar 2013; Masłowska 2014).
2
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Szerszy kontekst w zakresie symboliki zwierzęcej wnosi publikacja zbiorowa Symbolika zwierząt
wydana w ramach serii „Symbol, Znak, Poznanie” pod redakcją Józefa Mareckiego i Lucyny Rotter (2009).
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2. Symboliczne obrazowania ptaków w sferze sacrum
Obecność ptasiej symboliki w sferze sacrum sięga korzeniami mitów początku,
w których powstanie świata w wielu kulturach obrazowane jest przez motyw jaja
kosmicznego3, złożonego przez stwórcę-ptaka. W wielkiej narracji biblijnej przedstawiającej akt stworzenia Duch Święty unoszący się ponad wodami przyjmuje
postać gołębicy (Rdz 1,2)4, a w apokryficznej wersji (w tekście ukraińskiej kolędy) pojawia się motyw drzewa kosmicznego z siedzącymi nań ptakami, symbolizującymi dwóch demiurgów (Tomicki 1976: 50 i n.). Ten sam motyw (dwóch ptaków
na drzewie) obecny jest na ludowych pisankach wielkanocnych. Natomiast w staropolskim Wirydarzu krześcijańskim… Jakuba Lubelczyka, wydanym w Krakowie
w 1558 r., mamy wprawdzie podobny obraz drzewa z siedzącym na nim ptaszkiem,
jednakże jego symboliczna wymowa zyskuje w tym tekście zgoła odmienną interpretację, podporządkowaną doktrynie chrześcijańskiej. Widać to w scenie rozmowy „Krześcijanina” z aniołem, w której anioł wyjaśnia, że ptaszek o śnieżnobiałym
upierzeniu symbolizuje Zbawiciela5:
Jedno cie jeszcze o to pytam, mój miły Anjele święty: widzę hajn w osobnym ogrodzeniu barzo piękne a wdzięczne drzewko, które ma na sobie barzo wiele nadobnych
latorosłek, a listeczki jego są podobne smaragdowi, a acz tu opodal od niego stoję,
a wszakoż czuję barzo przyjemną wonność od niego jakoby cyprysu, a na samym
wirzchu drzewka tego widzę ptaszka osobliwej piękności, który ma nóżki czerwone,
a sam jako śnieg biały, a nosek jego łśnie sie jako naprzezroczystsze złoto. Słyszę
też, iż osobnie śpiewa, i zda mi się, iż jakoby na człowieczy głos zatrąca, jedno iż
mu prawie do końca zrozumieć nie mogę, co za słowa wymawia. [Anjoł bez zwłoki
odpowiada, że drzewko to ma nazwę „Podparcie abo Podpomożenie” i symbolizuje
Ewangelię, natomiast] ten ptaszek biały to jest on dobrotliwy Pan a Zbawiciel nasz
Jezus Krystus, który będąc prażen wszelakiego grzechu, jest bielszy a czystszy nad
wszytki białości śniegu (Lubelczyk 2009: 59–60).
3

4
5
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Motyw jaja kosmicznego jest licznie reprezentowany w Europie, Azji, Afryce, Chinach, Indiach
itp. i w różnych kulturach odmiennie interpretowany (Kopaliński 1990: 114). Rekonstrukcję mitu
jaja kosmicznego w Słowiańszczyźnie, na podstawie rosyjskich baśni, przedstawił Władimir Toporow. Baśnie te zawierają najbardziej rozpowszechniony i archaiczny motyw związku jaja z wodą
(oceanem) (Toporov 1977: 132–146). Żywotność tego mitu w kulturze Słowian, widoczna zwłaszcza
w obrzędach wegetacyjnych oraz w rytuałach pogrzebowych, wskazuje na semantyczny związek
z symboliką odrodzenia. Mit jaja jako zarodka uznać można, zdaniem niektórych badaczy, za
osnowę słowiańskiej wizji kosmogonii (Mianecki 2010: 136–169).
Odniesienia do Biblii Starego i Nowego Testamentu pochodzą z wydania Pisma Świętego z 2001 r.
w przekładzie z języków oryginalnych przez biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich (PŚ).
Cytowany fragment przytaczam za Dariuszem Chemperkiem (2020: 76), któremu serdecznie
dziękuję za udostępnienie tekstu. Podziękowania należą się również Krzysztofowi Koniecznemu
za inspirujące sugestie i materiały związane z ptasią problematyką, które otrzymałam w trakcie
przygotowywania tekstu.
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W sferę sakralną wpisuje się też rola ptaków w odtwarzaniu symboliki gestów
kreacji w scenach z dzieciństwa Jezusa czerpanych z licznych wersji apokryfów zapisanych przez anonimowego autora w Ewangelii Dzieciństwa Arabskiej w następującym brzmieniu:
I ulepił też figurki podobne do ptaków i małych ptaszków i rozkazał im fruwać, więc
fruwały, i zatrzymywać się, więc siadały na Jego rękach. Gdy karmił je, jadły, gdy
poił, piły (Kobielus 2002: 317).

Podobna wersja pochodzi z Ewangelii Pseudo-Mateusza:
Następnie Jezus na oczach wszystkich wziął glinę ze stawu, który zbudował, i zrobił
z niej dwanaście wróbli […]. Na słowa Józefa Jezus klasnął w dłonie i powiedział do
swoich wróbli: „lećcie”. A one na Jego rozkaz poleciały (ibid.: 317).

Wersje tych przekazów – w formie ustnej i w odpisach – krążyły po Europie
w kręgach dworskich i plebejskich. Przetwarzane lokalnie wątki apokryficzne występowały zarówno w literaturze staropolskiej, jak i w kulturze ludowej, gdzie przekazy te ujęto w schemat opozycyjnych przedstawień Jezusa ożywiającego gliniane
ptaszki i diabła na próżno próbującego tchnąć w nie życie. W zapisach pochodzących z obszaru Wileńszczyzny (z XX w.) w miejsce wróbli wprowadzono skowronka,
gdyż wróble w kulturze ludowej należały do ptaków przeklętych. Małe narracje tworzone i przekazywane na użytek lokalnej społeczności powielały schemat przeciwstawiania boskiej mocy stwórczej diabelskim próbom ich imitacji (Zowczak 2000:
282–283)6.
3. Szczygieł w symbolice sakralnej
Stanisław Kobielus w Bestiarium chrześcijańskim zwraca uwagę na rolę ptaków jako
pośredników między niebem a ziemią, co dla pisarzy kościelnych i autorów okresu
średniowiecza stanowiło podstawę do symbolicznego obrazowania prawd dogmatycznych i wyjaśniania tajemnic transcendencji. Autorzy ci wiedzę czerpali z antycznych i średniowiecznych traktatów zawierających opisy i klasyfikacje ptaków wraz
z komentarzami moralnymi oraz z bestiariuszy (Kobielus 2002: 31–39). Wzmianki
o szczygle – jak podaje S. Kobielus – pojawiają się w Zoologii Arystotelesa ze względu na to, że ptak ten żywi się ostem, u Pliniusza Starszego z uwagi na piękny śpiew
i zręczność nóżek i dzióbka w wykonywaniu poleceń (co wskazuje, że ptak ten z tych
względów był hodowany). Natomiast Izydor z Sewilli tłumaczy łacińską nazwę
6

^ LV 33 indb 200

Warto zaznaczyć, że przykłady wątków apokryficznych w cytowanej monografii Magdaleny
Zowczak pochodzą ze współcześnie zebranych przez nią materiałów terenowych, co potwierdza
tezę o żywotności symbolu.
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szczygła carduelis tym, że ptaszek ten żywi się ostem7, a większość badaczy uważa,
że szczygieł, podobnie jak inne małe ptaki, jest obrazem ducha w przeciwieństwie do
ciała (ibid.: 316).
Poglądy te zapewne podzielał polski jezuita Stanisław Grochowski, autor Wirydarza abo Kwiatków rymów duchownych o Dziecięciu Panu Jezusie (Grochowski
1997: 49, 62), w którym symboliczne znaczenie nadał dwóm ptakom – słowikowi
i szczygłowi – umieszczając je w kontekście betlejemskiej szopki. W medytacyjnym
poemacie średniowieczny poeta włączył śpiew słowika w ramy gatunku kołysanki,
nadając mu tym samym nowe znaczenie. Słodki śpiew słowika miał na prośbę Maryi
utulić z płaczu i uśpić w stajence nowonarodzonego Jezusa, za co Matka Boska obiecała zabrać go ze sobą do nieba. Bliskość kontaktu z sacrum stawia słowika w kręgu
ptaków świętych, a kontekst sytuacyjny utrwalił w kulturze polskiej motyw ptasiej
obecności w scenerii bożonarodzeniowej.
Natomiast symboliczna rola towarzysza Jezusa, który dobrowolnie oddaje mu się
w służbę, obiecując wierność aż do śmierci, przypada szczygłowi w wierszyku Szczygiełek ptaszek, przez co ptak ten zyskuje szczególną rangę zarówno w tym poemacie,
jak i w innych narracjach, por.:
Poeta mówi: Zbywszy próżnych myśli z głowy, szedłem w gaj bliski lipowy. Gdy tam
rymy tworzę sobie o Twej Matce i o Tobie, ten szczygieł do mnie przyleciał. Więc
gdy mi na ramię wleciał, pocznie śpiewać. W tym do niego tak rzeknę śpiewającego: Czego chcesz, ptaszku pisany, płaszczykiem pstrych piór odziany? On tak powie:
Proszę, panie, niech to mam za swe śpiewanie: weź mię, a zanieś do swego Jezusa
i Matki Jego. Zanieś małego szczyglika, a oddaj mię za muzyka; niechaj słucha obu
naju, lepiej nam tam niż tu w gaju. Sam do Jezusowej ręki będę latał i przez dzięki
pod stołeczkiem tej Dziecinki będę zbierał odrobinki, i pić z kieliszeczka Jego będę
się ważył u Niego. A nie chcę służyć inszemu do mej śmierci, tylko Jemu. Choćby też
w czym urażony kazał mi lecieć w swe strony, wolę Go raczej przeprosić niżli się indziej wynosić. A tak, Jezu, ptaszka tego dajęć, dziwnie powolnego. Gdy chcesz, miej
go za muzyka, gdy chcesz, miej za służebnika (ibid.: 62–63).

Wartości religijne, odnoszące się do treści bardziej rozbudowanych, związanych
z tajemnicą transcendencji, komunikowane są zwykle przez symbole wizualne.
7
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Trafność charakterystyki średniowiecznego etymologa co do preferencji żywieniowych szczygła
potwierdzają współczesne opisy ornitologiczne: szczygieł (Carduelis carduelis) – gatunek małego
ptaka z rodziny łuszczakowatych. Zamieszkuje Europę oraz większość Azji Mniejszej i Afryki
Północnej. Najbardziej charakterystyczną cechą dorosłego szczygła jest karminowoczerwona
„twarz” (maska), kontrastująca z czarnym wierzchem głowy i pręgą za uszami (zausznicami) oraz
z białymi policzkami, czarnymi skrzydłami z wyraźnym żółtym paskiem. Ubarwienie skrzydeł
wyróżnia je od innych ptaków w czasie lotu. Ich ulubionym i podstawowym pokarmem są dojrzałe nasiona ostów i łopianu. Samiec śpiewa świergotliwie na wzniesionych stanowiskach dość
przyjemną dla ludzkiego ucha melodię – miękkie, kilkakrotnie powtarzane wabiące tony, które
przeplatają trele i świergot. Szczygieł od dawna był hodowany z powodu ładnego wyglądu i śpiewu – https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczygie%C5%82 (dostęp: 29 I 2022).
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Odczytanie przesłania wymaga wtajemniczenia. Dobrze znana scena ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu nabiera szczególnego znaczenia na obrazie Michała Willmanna, na którym malarz przedstawił szczygła unoszącego się nad głowami Maryi
i Jezusa. Na obrazie tym powtarza się – choć już w innym, bardziej rozbudowanym znaczeniu – postać ptaszka z Wirydarza, który obiecywał wiernie towarzyszyć Jezusowi do końca życia. Na tym obrazie ledwie zaznaczona nić wiąże ptaszka
z życiem Jezusa (Perzyński 2004). Komentarzem wyjaśniającym symboliczny sens
obrazu są apokryficzne narracje dotyczące epizodów z dzieciństwa Jezusa obecne
również w innych interpretacjach malarskich scen z Narodzenia Pańskiego (Rotter
2008), w których atmosferze radości z przyjścia Odkupiciela towarzyszy zapowiedź
Jego przyszłej męki.
„Szczygieł ptaszek” wpisuje się
w średniowieczną symbolikę Pasji
Chrystusa, opartą na apokryficznych
legendach, według których miał on
wydziobywać kolce z korony cierniowej, by ulżyć męce Pana, podczas
gdy krew tryskająca z Jego ran padała
na głowę ptaka, barwiąc ją na czerwono8. Ten wątek apokryficzny rozpowszechniony został szeroko w europejskim malarstwie religijnym,
począwszy od drugiej połowy XIII w.
W tym czasie powstało we Włoszech
(zwłaszcza w kręgu malarzy sieneńskich) ponad 400 obrazów przedstawiających Matkę Boską z Dzieciątkiem trzymającym w rączce szczygła,
a pod wpływem sztuki włoskiej Madonny ze szczygłem pojawiały się też
w Czechach. Również w Polsce mamy XIV-wieczny unikatowy obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem i szczygłem autorstwa anonimowego rodzimego malarza. Ptaszek
w ręku Chrystusa miał także potwierdzać jego człowieczeństwo (Kobielus 2002: 317).
Postać szczygła, małego ptaszka o wielobarwnym upierzeniu – czerwonych piórkach okalających główkę w formie czepka, złocistych barwach na skrzydełkach –
żywiącego się nasionami ciernistych ostów i chwastów stanowiła inspirację dla zobrazowania idei Zmartwychwstania w malarstwie końca średniowiecza. Asocjacje
8
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W interpretacji powiązania szczygła z ideą Pasji i Zmartwychwstania przez asocjację do ostu i korony cierniowej Stanisław Kobielus powołuje się na monografię Herberta Friedmanna poświęconą symbolice szczygła (Friedmann 1946: 7–19).
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między czerwonym czepeczkiem szczygła a krwią Pańską i koroną cierniową, jak też
złocistymi piórkami na skrzydłach a blaskiem chwały dzieła Odkupienia odzwierciedlają skondensowaną narrację zarówno apokryfu, jak i treści biblijnych Starego
i Nowego Testamentu.
W Księdze Rodzaju ciernie symbolizują grzech i karę, którą Bóg nałożył na
pierwszych rodziców, wypędzając ich z raju i skazując na życie w trudzie, cierpieniu
i bólu: „[…] przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu […]. Cierń i oset będzie
ci ona rodziła […]” (Rdz 3,17–18).
Dopiero przyjście Mesjasza i zbawczy akt Odkupienia nadały cierpieniu nowy
wymiar ofiarny, wyzwalając je z brzemienia kary i grzechu. Szczególne znaczenie
dla zmiany symboliki cierni miało nałożenie na głowę Chrystusa korony cierniowej,
którą miał na sobie podczas drogi krzyżowej i w czasie śmierci: „[…] a żołnierze
upletli koronę z cierni i włożyli Mu ją na głowę” (J 19,2). Ofiara Chrystusa uświęciła
ciernie, czyniąc je narzędziem Odkupienia (Forstner 1990: 213–214)9.
Symbolika szczygła w ikonografii religijnej wprowadza wielowarstwową treść,
opartą na sprzężeniu przeciwstawnych wartości z czterech poziomów Wielkiego
Łańcucha Bytu – roślinnego (ciernie), zwierzęcego (ptak), ludzkiego (krew) i boskiego (Zbawiciel). W symbolicznym obrazie szczygieł nie przestaje być wielobarwnym
ptakiem, a cierń kłującą rośliną, jednakże funkcja symbolizowania idei Zbawienia
otwiera bytom z niższych sfer nowe ścieżki asocjacyjne z najwyższego poziomu duchowego, dla cierni – cierpienie, dla krwi – ofiarę, dla złotego blasku piór – majestat
i chwałę. Wprawdzie na obrazach szczygieł występuje w towarzystwie Dzieciątka
i Jego Matki, jednakże czerwona otoka na głowie małego niewinnego ptaszka przywołuje skojarzenia z zakrwawioną głową Chrystusa w koronie cierniowej, co sugeruje zapowiedź jego ofiarnej męki. Dla odbiorcy średniowiecznego, znającego treść
apokryfu, w którym szczygieł towarzyszy śmierci Jezusa na krzyżu, wydziobując
ostre kolce z korony cierniowej, symboliczna wymowa obrazu była czytelna. Interpretacja tajemnicy Odkupienia zależała od sposobu przedstawienia szczygła w ręku
Jezusa, jak też obecności innych symbolicznych przedmiotów, jak miseczka przytroczona do ubrania św. Jana, zapowiadająca chrzest Chrystusa na słynnym obrazie
Rafaela Santi, czy wisiorek z koralu zawieszony na szyi Dzieciątka10, któremu przypisywano moc apotropaiczną, co wobec panującej wówczas we Włoszech dżumy
nadawało obrazowi wzmocnioną moc ochronną (Kobielus 2002: 316–317).
9

Według tradycji koronę cierniową odnalazła w Jerozolimie cesarzowa Helena, matka Konstantyna Wielkiego. Od V w. korona czczona jako relikwia przechowywana była w Jerozolimie, w 1063 r.
została przewieziona do Bizancjum, a w 1277 r. do Francji. Obecnie przechowywana jest w Luwrze. Na przestrzeni wieków pobierano z korony ciernie, które jako relikwie trafiały do kościołów
w różnych częściach świata, w tym trzy do Polski (znajdują się w Zamościu, Miechowie i w Boćkach) (Zajączkowska 2020).
10 Wisiorek z koralu widoczny jest na obrazie włoskiego malarza Luca di Tommè (Kobielus 2002:
316), a także na polskim obrazie Madonny ze szczygłem (Cudowny Obraz).
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Na obszarze Polski mamy wprawdzie tylko jeden obraz Matki Bożej z wizerunkiem szczygła w ręku Jezusa wykonany ręką rodzimego artysty11, nie świadczy to
jednak o tym, że podobne wersje apokryfu nie były w kraju znane. W ludowych
narracjach o zachowaniach ptaków wobec Ukrzyżowanego rola ptaka współczującego cierpieniu Chrystusa przypada jaskółce, która chciała wyjąć gwoździe z Jego
rąk, a kropla krwi zabarwiła jej szyję. W innej wersji legendy jaskółki otoczyły ciało
zmarłego Pana i opłakiwały Jego śmierć, wołając „umarł, umarł”, w przeciwieństwie
do wróbli, które wołały „żyw, żyw” i naśmiewały się z cierpienia umierającego: „ot ty
święty, a nie schodzisz z krzyża”. Na domiar złego wróble miały też nosić gwoździe
do ukrzyżowania, przez co zostały zaliczone do ptaków przeklętych „i diabły wyłapują je i wrzucają do piekła”, podczas gdy jaskółki zyskały miano „ulubieńców nieba
i ziemi” (Zowczak 2000: 386–387).
4. Ludyczny obraz szczygła
Odmienny obraz szczygła przynoszą staropolskie teksty kolęd, w których występuje
on wraz z innymi ptakami i zwierzętami w roli świadków i uczestników Narodzenia Pańskiego12. Scenerię stajenki betlejemskiej z udziałem zwierząt – wołów i baranów – wykreował św. Franciszek, a rozpowszechnili ją w Europe, a więc i w Polsce,
franciszkanie. Zwyczaj budowania bożonarodzeniowych szopek w kościołach franciszkańskich stał się szybko popularny, a idea przybliżenia przekazu ewangelicznego poprzez wprowadzenie elementów świata przedstawionego przeniknęła do liryki religijnej. We Włoszech przedstawicielem nowego nurtu ukazywania narodzin
i dzieciństwa Jezusa w sposób realistyczny, bliski i zrozumiały dla szerokiego kręgu
odbiorców był jezuita i poeta Jakub Pontana, autor wydanego w 1595 r. zbioru Floridorum libri octo (Borejszo 2011: 89–90), a na grunt polski przeszczepił go jezuita
Stanisław Grochowski (autor wspomnianego wyżej Wirydarza), który przetłumaczył dzieło Pontany i jako pierwszy wprowadził ptaki do polskiej sceny betlejemskiej
(Chemperek 2020: 78).
Nowy nurt wprowadzania wątków apokryficznych i świeckich do repertuaru
kolędowego znalazł licznych naśladowców i szybko się rozpowszechnił wśród rodzimych anonimowych twórców. Najstarszym, bardzo bogatym źródłem liczącym pond
300 zróżnicowanych pod względem gatunku pieśni kolędowych jest pochodzący
z XVI i XVII w. zbiór Kantyczek karmelitańskich (Krzyżaniak 1980)13. Szczególną
11 Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, „Madonny ze szczygłem”, powstały ok. 1450 r., znajduje się we
wsi Dębe w diecezji włocławskiej (Kobielus 2002: 317).
12 Świat ptaków w tekstach kolędowych zamieszczonych w Kantyczkach karmelitańskich z perspektywy językoznawczej omówiła szeroko Maria Borejszo (2011: 89–106).
13 Wprawdzie rękopis ten pochodzi z XVIII w., jednakże zawarte w nim pieśni spisywano stopniowo, począwszy od XVI w. (ibid.: 90).
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popularnością w szerokich kręgach społeczeństwa cieszyły się tzw. pastorałki – pieśni o charakterze bardziej ludycznym niż religijnym, śpiewane zwykle poza kościołem, podczas kolędowania, głównie po domach. Wśród Kantyczek karmelitańskich
znajdują się utwory oparte na motywie ptasim: Kapela powietrzna (153)14, Kolenda
wieyska (177), Pieśń o weselącym się ptastwie z Narodzenia Bożego na godach (267)
oraz Pieśń (293). Rola ptactwa w scenie betlejemskiej, jak podkreśla Maria Borejszo,
polega na aktywnym i werbalnie artykułowanym uczestnictwie, o czym świadczą
zarówno onomatopeiczne nazwy wydawanych przez nie głosów (cierp, cierp; ćwir,
ćwir; dziw, dziw; puch, puch; kra, kra; ku, ku itp.), jak i rodzajów dźwięków, zależnie
od wysokości tonu (tenor, alt, bas). Odpowiednio do budowy ciała lub odgłosu ptaka dobrane zostały instrumenty muzyczne, na których grają uczestnicy orkiestry:
„żuraw organistą, a bocian lutnistą, sroka gra w cymbały, a wrona w rygały, skrzypki kos obraca, lutnią kruk nakręca, na wijoli kaczor, na kornecie gąsior, bąk dudy
nadyma, sowa puzan trzyma” (267). Ptactwo wyraża swą radość z narodzenia Mesjasza śpiewem chóralnym oraz koncertem orkiestrowym, bierze też czynny udział
w uczcie – zarówno w roli gości, jak i organizatorów przyjęcia (Borejszo 2011: 90–93).
Pieśni te, w licznych wariantach, poświadczone są także u Oskara Kolberga z wielu
obszarów Polski, a także z Lubelszczyzny w zbiorze zwanym „Nowym Kolbergiem”
(BartPANLub), co świadczy o ich zakorzenieniu w pamięci zbiorowej. Natomiast
Pieśń (Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły) – zachowana w niemalże niezmienionej
postaci w stosunku do oryginału – jest nadal znana i śpiewana, zarówno w kościele,
jak i podczas obchodów Bożego Narodzenia w domach.
Szczygieł występuje w tych pastorałkach zawsze w towarzystwie innych ptaków,
które przybyły do stajenki na powitanie nowonarodzonego Jezusa. Poszczególne
sceny, w których ten mały ptaszek na równi z innymi bierze czynny udział w wydarzeniu, mają wymowę symboliczną. Współgrają z franciszkańską koncepcją przedstawiania Betlejem w kategorii cudownego wydarzenia, które obejmuje cały świat
i każde stworzenie z osobna.
Symboliczne role, jakie odgrywają ptaki w pastorałkowej kreacji Bożego Narodzenia, sprowadzają się do następujących funkcji:
– wyrażenie śpiewem radości z przyjścia na świat Odkupiciela:
W dzień Bożego Narodzenia / radość wszystkiego stworzenia, / ptaszki się w szopę
zlatują, / Jezusowi przyśpiewują. / Słowik zaczyna dyszkantem, / szczygieł mu pomaga altem, / szpak tenorem krzyknie czasem, / a gołąbek gruchnie basem. / Wróbel,
ptaszek nieboraczek, / uziąbłszy, śpiewa jak żaczek, / dziw dziw dziw dziw dziw nad
dziwy, / Bóg i człowiek wraz prawdziwy. / A mazurek z swoim synem / tak świergocze za kominem, / cierp, cierp, cierp, cierp miły Panie, / póki ten mróz nie ustanie. /
A żurawie w swoje nosy / wykrzykują pod niebiosy, / czajka w górę podlatuje, /
14 Numery przy cytowanych tytułach kolęd odpowiadają numeracji w wydanej antologii Kantyczek
karmelitańskich w opracowaniu Barbary Krzyżaniak (1980).
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chwałę Bogu wyśpiewuje. / Sroka wlazłszy na jedlinę, / odarła sobie łysinę / i choć
gołe świeci czoło, / Dzieciątku nuci wesoło. / Kur na grzędzie krzyczy wszędzie, / Bóg
w ciele lud zbawiać będzie (Pieśń 293);

– głoszenie światu dobrej nowiny:
Każde stworzenie / śpiewaj swe pienie, iż się narodził Stworzyciel a nas grzesznych
Odkupiciel, Odkupiciel (Kapela powietrzna 153);

– zabawianie śpiewem Dzieciątka Jezus:
Śpiewajcie ptaszkowie, wdzięczni śpiewaczkowie, Panu Bogu swojemu, dziś narodzonemu śpiewajcie: / Wy czyżykowie i szczygiełkowie / wesoło mu zaśpiewajcie,
z sobą się dziś przepiewajcie, przepiewajcie (Kapela powietrzna 153);

– chwalenie Pana:
W dzień Bożego Narodzenia radość wszystkiego stworzenia, ptastwo chwali Pana, /
bydło na kolana upada / : / bydlęta, robacy / i domowi ptacy, chwalili Dzieciątko.
Zaczym wszystek dom okryli, / gdy się w szopce nie zmiejścili, / potem zgodne
głosy, / wrzaski pod niebiosy / : leciały : /. Chwała bądź Bogu żywemu, / ubogo narodzonemu / dla człeka nędznego, / by kto potu swego / : miał koniec : / (Pieśń o weselącym się ptastwie z Narodzenia Bożego na godach 267).

– uczestniczenie w uczcie na cześć narodzin Pana:
I tak różnych ptasząt stado, / będąc Jezusowi rado / w to miejsce leciało, / kędy Pańskie ciało / : powito : /. […] Szczygieł z czyżykiem i z ziębą, / i kanarek z małą gębą, /
trznadle z czeczotkami / były szczebiotkami / : wzajemnie : /. Darmo na wino pójdziemy, / bo go mało wypijemy / chrzuściciel i z wilgą / dobrą, choć niewielką /
: poradą : /. Mówiąc, za co nam to stanie, / gdy się nam widzieć dostanie / w Betlejem
wesele, / które w ludzkim ciele / : Bóg sprawił (Pieśń o weselącym się ptastwie z Narodzenia Bożego na godach (267).

Pieśń o weselącym się ptastwie z Narodzenia Bożego na godach jest najbardziej
świecką pastorałką, w której główny bohater – nowonarodzone Dzieciątko Jezus –
występuje w tle, podczas gdy ptaki – uczestnicy libacji na Jego cześć zajmują centralne miejsce na scenie, pijąc wino i głośno hałasując. W ludowych wersjach kolędy weselnej scena betlejemska zmienia się w ptasie wesele, w którym bierze udział
cała ptasia gromada, a szczygieł „w czerwonym kapturze” pomaga w warzeniu piwa,
w innej wersji szczygiełki usługują przy stole:
Żeniło się, żeniło / ptastwa bardzo wiele, / a pan orzeł, jako sam król, / sprawował wesele. / Pojął sobie panią gęś, / a pani gęś kaczkę, / a maleńka cyraneczka / była za kucharkę. / Wrona placki kleskała, / kawka pomagała / aże sobie o czeluści / skrzydełko
zwalała. / Sroka piwo warzyła / w krężelowej dziurze, / a szczygieł jej dopomagał /
w czerwonym kapturze (K48Tar: 204–205);
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[war.:] Wróbel piwa nawarzył / przy żelawej dziurze, / a szczygieł się przybliżył /
w czerwonym kapturze / dropiowie jak panowie / kuchmistrzami byli, /a ci mali
szczygłowie / do stołu służyli (K12Poz: 298, podobne warianty: K40Maz: 458).

W pastorałkowych tekstach obraz szczygła kształtowany jest na bazie jego barw
nego upierzenia (bez konotacji do krwi) oraz stereotypowej cechy wesołego usposobienia (zgodnie z frazemem wesoły jak szczygieł), opartego na przyjemnie i radośnie
brzmiącym szczebiocie ptaka, co zresztą leży u podstaw jego onomatopeicznej nazwy
w językach słowiańskich. Według Wiesława Borysia (SEBor: 600) nazwa jest ogólnosłowiańska, w polszczyźnie poświadczona od XV w., a w stp. notowana też jako
szczyglec, szczygłek < ps. *ščegъlъ / *śćigъlь utworzona od głosu wabiącego szczygła.
Rdzeń, na którym oparta jest nazwa, występuje też w cz. štehotat, słoweń. < ščegljati
‘szczebiotać’ (ibid.). Inaczej rzecz się przedstawia w językach romańskich, w których
nazwa szczygła (łac. Carduelis carduelis, wł. cardellino, fr. chardonneret) bezpośrednio wiąże się z ostem (łac. Carduus, fr. chardon), a zwłaszcza z jego nasionami, stanowiącymi pożywienie szczygła (Bralczyk 2019: 240–241; Kobielus 2002: 316; Kruszona
2008: 120). Etymologiczny związek z ostem leży u podstaw konotacyjnego nawiązania do korony cierniowej – czytelny w językach romańskich, nieuzasadniony u Słowian. Motyw ptaków współczujących Ukrzyżowanemu jest polskiej kulturze ludowej znany, jednakże kolce korony cierniowej wydziobuje nie szczygieł, lecz jaskółka.
Aleksandr Gura nie notuje w ogóle symbolicznych reprezentacji szczygła w językach
słowiańskich (Gura 1997: 743–744).
Odmienne etymologie szczygła w językach romańskich i słowiańskich (od nas
zapożyczyli nazwę Niemcy śląscy w XV w., niem. Stiglitz (SEBr: 545)) nadały inny
kierunek asocjacjom, które w polszczyźnie wiążą się z urodą ptaka i jego urokliwym
śpiewem.
Ze względu na aparycję i piękny śpiew oraz zdolności do uczenia się sztuczek
ptak ten był od najdawniejszych czasów hodowany w klatkach. W Holandii szczygły
były do tego stopnia znane ze sztuczki polegającej na zaczerpywaniu wody małym
wiaderkiem, że od tego wzięła się ich nazwa w języku holenderskim (putter, od czasownika putten, oznaczającego zaczerpywanie wody). Tak też sportretował szczygła
słynny malarz holenderski Carel Fabritius15. Obraz przedstawia szczygła w niewoli
przykutego łańcuchem do pojemnika z wodą, by dla ludzkiej próżności popisywał
się zręcznością nóżek, napełniając wiaderko.
Symboliczne przedstawienie szczygła w niewoli znajdujemy w poezji staropolskiej w wierszu Tomasza Kajetana Węgierskiego (1837) Do Stanisława Trembeckiego:
„Szczygieł między kanarki w ptaszarni zamkniony słabym głosem przetwarza melodyjne tony”. Natomiast dla Hieronima Morsztyna (2007: 213–214: Pyje w klatce) pta15 Obraz Szczygieł namalowany przez Fabritiusa w 1654 r. znajduje się w zbiorach Mauritshuis w Hadze. Stanowi też motyw powieści Donny Tratt pod tym samym tytułem.
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szek w klatce hodowany przez panny dla pięknego
śpiewu stał się inspiracją dla erotycznych asocjacji. Czerwone zabarwienie otaczające głowę ptaka
wyobraźnia poety skojarzyła z męskim narządem
płciowym, co dało asumpt do wykreowania iście
obscenicznej symboliki „żądzy seksualnej, którą mężczyzna chce uwolnić, składając propozycję
erotyczną (naiwnej?) miłośniczce ptaków hodowlanych” (Chemperek 2020: 80). Erotyczną, lecz pozbawioną obscenicznych akcentów wymowę ma
też obecność szczygła prowadzącego ptasi pochód
w środkowej części tryptyku Raj na ziemi Hieronima Boscha. Malarz nawiązał do ludowego motywu
ptasiego wesela, by scenie spontanicznego i radosnego łączenia się nagich postaci ludzkich w pary
nadać symboliczne znaczenie kultu miłości i życia,
głoszonego przez wyznawców „Wolnego Ducha”
(Fraenger 1990: 104–105)16.

16 Nie bez znaczenia jest tu sama symbolika ptaków, których gigantyczne wymiary nadają im rangę
„potęg” czy „sił”, do czego uprawniają je narodziny z „czystego jaja, praświętej komórki stworzenia, oraz chyżość skrzydeł, przewyższająca ruchliwość człowieka” (Fraenger 1990: 105).

^ LV 33 indb 208

17 05 2022 12:04:03

Sakralne i ludyczne symbole szczygła w języku i kulturze

209

Barokowe obrazowanie szczygła w niewoli (zarówno w poezji, jak w obrazie
Fabritiusa) jest przykładem typowego dla symbolu łączenia przeciwności – idei
wolności asocjowanej z ptakiem i jego atrybutami (skrzydłami i powietrzem), a jej
ograniczeniem komunikowanym przez klatkę i łańcuch. Myślenie symboliczne charakteryzuje uniwersalizm, przejawiający się w tym, że analogiczne obrazy mogą powstawać niezależnie od siebie, w różnych miejscach na świecie.
Natomiast ten sam obiekt może służyć do obrazowania znaczeń bardzo zróżnicowanych pod względem treści, zależnie od wielu czynników. Porównanie sakralnych
symboli szczygła, znanych z bestiarium chrześcijańskiego, z ich odpowiednikami
ludycznymi wskazuje na rolę, jaką odgrywają konotacje związane z etymologią
nazw, opartą na doświadczeniu i obserwacji, jak i na światopoglądzie uwarunko
wanym kulturowo17. Biblijna perspektywa, która w pamięci ludzkiej utrwaliła szczególną pozycję przypisywaną ptakom w relacjach z Bogiem i człowiekiem, wskazuje
na punkty styczne między kontrastującymi obrazami szczygła z malarskich przedstawień symbolizujących tajemnicę Odkupienia a uczestnikiem wesołej ptasiej kompanii witającej nowonarodzonego Jezusa. W obu wypadkach punktem odniesienia
jest Jezus, któremu towarzyszy ów ptaszek – w każdym przedstawieniu na swój sposób. W obu wypadkach rola ptaka polega na przekazaniu światu nowiny o Wcieleniu i Odkupieniu, choć sama wymowa przekazu jest inna. Jedna – przez konotacje
do krwi i cierni zwiastuje cierpienie, druga – asocjując do śpiewu – radość. W obu
wypadkach piękno ptaszka (złote piórka z jednej strony, a urokliwy głos z drugiej) głoszą chwałę Jezusa, zgodnie z przekazem biblijnym, że wszystkie zwierzęta
zostały stworzone na chwałę Boga, o czym mówi m.in. Księga Daniela (3,79–81)
„Błogosławcie, wszystkie ptaki powietrzne, Panu, chwalcie i wywyższajcie go na
wieki! Błogosławcie, wszystkie zwierzęta i bydło, chwalcie i wywyższajcie go na
wieki!”. Bożonarodzeniowa sceneria z udziałem ptaków zgodna jest ze sposobem
postrzegania ptaków przez św. Franciszka, który uważał, że zostały one uprzywilejowane przez Boga. Zwracając się do nich, mówił: „Bracia moi, ptaki, winneście
bardzo chwalić i kochać waszego Stwórcę, który dał wam pióra na odzienie, skrzydła
do latania i wszystko, co wam było potrzebne. Bóg uczynił was szlachcicami wśród
stworzeń i przydzielił wam mieszkanie w czystym powietrzu” (Brat Tomasz z Celano 1981: 207–210, cyt. za Kobielus 2002: 18–19).
Pisarze barokowi poświęcili ptakom śpiewającym wiele miejsca, zwłaszcza Hieronim Morsztyn wyróżnił się ze względu na liczbę przedstawionych gatunków, jak
też ich opis, uwzględniający onomatopeiczne naśladowanie głosów. Wśród nich wymieniony jest również szczygieł, którego altowy głos pojawia się także u anonimowego autora Koła ptastwa powietrznego18. W scenie ptasiego koncertu – podobnie
jak w Kapeli z Kantyczek karmelitańskich (choć bez tła religijnego) – skrzydlatej
17 Na temat roli etymologii oraz konotacji w rekonstrukcji językowego obrazu świata zob. zwłaszcza:
Bartmiński 2013: 233–245; Jakubowicz 1999: 173–181, 2012: 173–181; Brzozowska 2009: 42–116.
18 Utwór anonimowego autora Koło ptastwa powietrznego (Ratajczyk 2019: 60).
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orkiestrze przypisano głosy ludzkie i instrumenty muzyczne: „[…] słowikowie na
cytarze przebierają, kosy jakby na skrzypcach rznęli, tak melodyjnie świerczą. Trzymają czyżykowie dyszkant, zięby fistułę trzymają, altem szczygłowie idą, tenor
się dostał kanarkom i makolągwom, basem zakończa grzywacz, takt dają czajki”.
W literaturze barokowej pojawia się tendencja do traktowania ptaków jako bytów
autotelicznych, godnych uwagi ze względu na nie same – ich piękno oraz urokliwy
śpiew (Chemperek 2020: 85, 92–94).
W polszczyźnie ogólnej obraz szczygła uwzględnia zarówno jego barwne upierzenie, jak i piękny głos oraz wesołe usposobienie, które dało podstawę frazemowi
wesoły jak szczygieł. Starsze słowniki (SL, SW) notują ponadto porównania w związku z niewielkimi gabarytami ptaszka (ile w szczygle sadła) oraz wyższą waloryzacją
w relacji do wróbla:
‘niewielki, ruchliwy ptak o barwnym upierzeniu, mający brązowy grzbiet, jasny spód
ciała, czarne skrzydła z żółtym pasem, czarno-biało-czerwoną głowę oraz żółto-biały dziób; wydaje melodyjne odgłosy; Carduelis carduelis; porównania: wesoły/wesół jak szczygieł, świergotać jak szczygieł’ (WSJP PAN);
‘ptaszek wielkości wróbla, srokaty, śpiewający’ (cyt.: szczygieł czerwonogłowy,
Morsz. Banial, Zanieś małego szczygła i oddaj go na muzyka (Groch), Nic wielkiego
nie zrobią, ile w szczygle sadła) (SL V: 575);
‘ptak wróblowaty, stożkodzioby, z rodziny łuszczaków’, Troc. Gdzie naszym do nich
… jak wróblowi do szczygła’ (SW VI: 595).

Wprawdzie językowe cechy definicyjne szczygła odgrywają rolę w kreowaniu
jego obrazu, jednakże na wielowarstwowość treści symbolicznej istotny wpływ mają
również prototypowe cechy ptasie (skrzydła, przynależność do sfery powietrznej),
miejsce w aksjologicznych opozycjach (góra – dół, swój – obcy) oraz waloryzacjach
kulturowych (czysty – nieczysty, święty – przeklęty), które otwierają drogę do tworzenia całych łańcuchów asocjacyjnych, a z nich wyłaniają się symboliczne reprezentacje. Wyobraźnię symboliczną karmi mit, przez co zyskuje drugie życie i poprzez symbol opowiada nadal swoją historię.
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Sacred and Ludic Symbols of a Goldfinch in Language and Culture
Abstract
The article is dedicated to symbolic representations of szczygieł (a goldfinch) in Polish language and
culture, taking into account the European cultural background. The author presents the process of
symbolization of the sacred and ludic profile of a goldfinch as a representative of avifauna based on
linguistic data (etymology, phrasematics), text data (literature and folklore), as well as on iconography. References to Western European painting made it possible for the author to present the multiple
layers of a goldfinch symbolism and related differences in the way of imaging, developing connotations and conceptualization of symbolic contents. The sacred imagery was dominated by Biblical
associations, while in ludic images there was a tendency to present birds as autotelic beings without
strictly religious connotations.
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Niniejszy artykuł stanowi pewien wkład do porównawczych aksjolingwistycznych
badań lingwokultur słowiańskich, a impulsem do podjęcia na nowo tej problematyki (por. Niewiara 2018) były ostatnio opublikowane teksty Macieja Raka (2021) oraz
Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (2021) o projektowaniu badań mających
na celu porównawcze i różnicujące zestawienie słowiańskich, polskich i (polskich)
gwarowych kulturemów (Rak) lub słowiańskich i bałtyckich wartości i konceptów
kulturowych (Niebrzegowska-Bartmińska), a także artykuł Alicji Nagórko (2021) na
temat porównania metody typowania słów kluczy przez Annę Wierzbicką i kulturemów przez samą autorkę. Wraz z lekturą tych artykułów powracają pytania o to,
co może zagwarantować obiektywność w wybieraniu do opisu słów i pojęć ważnych
w danej kulturze: przeprowadzanie badań ankietowych, obserwacja częstości występowania wyrazów w korpusach, kompetencja i intuicja badacza powiązana z umiejętną analizą danych systemowych i wybranych tekstów? W zależności od postawy
metodologicznej wszystkie metody mogą podlegać krytyce, wszystkie też w różny
sposób wzbogacają naszą wiedzę.
W poszukiwaniu możliwych rozwiązań zobiektywizowania postępowania badawczego zwracam się w stronę porównawczych badań tekstowych, do pewnego stopnia idąc tropem A. Wierzbickiej (2007: 42–43), która podnosiła zagadnienie weryfikacji typowania słów kluczy m.in. poprzez obserwację ich występowania w tekstach
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z dziedziny emocji lub sądów moralnych, a także w popularnych porzekadłach czy
piosenkach. Odmienność mojej propozycji wynika z wyboru nie tekstów popularnych, ale ważnych (za takie uznaję hymny państwowe), oraz z innego kierunku
działania. Na podstawie analizy tekstów, polegającej na wstępnym wyodrębnianiu w nich składników semantycznych, próbuję ustalić zestaw podstawowych pojęć, które w kolejnych krokach można charakteryzować jako składowe sieci wartości
kultury, oraz oszacować ich udział w budowaniu fenomenów o różnym stopniu złożoności (kulturemów, konceptów, skryptów kulturowych).
Hymn państwowy – gatunek ważny. Ważność kulturowa jest trudna do zdefiniowania. Ze struktury głębokiej przymiotnika ważny wynika, że jest to cecha relacyjna. Coś jest ważne dla kogoś (nie jest ważne dla kogoś innego). Mówiąc o ważności kulturowej, musimy dokonać uogólnienia i określić, że poszukujemy elementów
kulturowych (wraz z ich nośnikami) ważnych dla społeczeństwa, które daną kulturę
tworzy i na nią się składa. Nie chodzi zatem o osobiste poczucie doniosłości jakiejś
idei, tekstu, pojęcia u każdego członka danej społeczności, ale o to, że większość jest
świadoma ich istnienia i traktowania przez zbiorowość lub jej część jako ważnych.
Poziom świadomości u poszczególnych osób ma tu pewne znaczenie, ale nie jest
decydujący.
W odniesieniu do hymnów państwowych pełna świadomość zawiera dane na temat semantyki własnego hymnu i jego historycznych i aktualnych odniesień, na
temat gatunku tekstu oraz jego funkcji w zachowaniach społecznych. Minimalną
wiedzę o tych zagadnieniach mają wszyscy. O ile nie każdy wie, że hymn w greckim
antyku był uważany za gatunek sakralny, umieszczany „na czele listy gatunków po
święconych w całości bogom” (Danielewicz 1986: 33), o tyle już każdy jest świadom,
że wykonanie hymnu jest związane z pewną podniosłością i jest kierowane ku wyższej idei, a to można traktować jako kontynuację wspomnianej sakralności. Spośród wymienionych przez Marię Wojtak (2014: 66–67) cech gatunkowych służących
do identyfikacji gatunku: aspektu strukturalnego, stylistycznego, semantycznego
i pragmatycznego, za najważniejszy w przypadku hymnów państwowych uzna się
w potocznej świadomości najprawdopodobniej ten ostatni, tj. wiedzę, że wykonanie
hymnu dokonuje się w szczególnych okolicznościach i towarzyszy mu specyficzne
zachowanie, podobne do innych, które znane są w danej kulturze, a związane są
z okazywaniem szacunku i powagi. Wykonanie hymnu to act of singing, działanie za
pomocą śpiewu, i można je w tym sensie traktować jako działanie ważne. Nie jest to
jednak jedyny wyznacznik ważności tego typu tekstów.
Hymn państwowy jest w społeczeństwach traktowany jako żywy element tradycji wprowadzany w horyzont teraźniejszości, i to w wieloraki sposób1. Jest pieśnią
1
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Ową różnorodność obrazują dwa teksty: szkic literacki Ignacego Chrzanowskiego (1922) na temat „naszego” hymnu narodowego oraz komiksowa opowieść Papcia Chmiela Tytus, Romek
i A’Tomek poznają historię hymnu Polski (Chmielewski 2016).
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wybraną przez reprezentantów społeczeństwa spośród innych ważnych pieśni i zatwierdzoną jako symbol państwowy (por. np. Kaleta 1988: 250, 254 czy Gössel 2008:
29, 39–40). Hymn jest chroniony prawem. Jego znieważenie, jak flagi czy godła,
podlega karze (Szeleszczuk 2020: 153–158). Istnieją zasady dotyczące przyjmowania
odpowiedniej pozycji ciała (np. na baczność, z ręką na sercu itd.) podczas jego wykonania. O aktualnej społecznej i kulturowej ważności hymnu państwowego świadczą spory, dyskusje, mniej i bardziej śmiałe pastisze2. Przedmiotem krytyki bywają
niewłaściwe tempo konkretnego wykonania, nieodpowiednia interpretacja, rażące
pomyłki, a nawet przejęzyczenia3.
W odniesieniu do Mazurka Dąbrowskiego powracają dyskusje dotyczące jego
właściwego odczytania dosłownego i metaforycznego. Uczeni i internauci dyskutują na temat odcyfrowania form zapisanych w rękopisie Wybickiego w sposób mu
właściwy, lecz dla współczesnego czytelnika mylący. Roman Kaleta (2009: 649–653)
wskazuje możliwość innego odczytania fragmentu „Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany” jako „do swej Basi mówi zapłakanej”, objaśniając obecnością
w tym miejscu samogłoski pochylonej i graficznego uproszczenia, bez kreskowania,
jak w rękopisie z ziemi włoski zamiast włoskiej/włoskiéy. Jerzy Bralczyk (2015: 182)
umieszcza incipit pieśni pośród „zdań polskich” i jednocześnie dyskutuje nad – jego
zdaniem – lepszymi lub gorszymi wyborami zaimków kiedy, póki. Literaturoznawca Filip Mazurkiewicz (2016: 131–144) analizuje tekst w duchu modnych studiów
genderowych.
Nie odnosi się to tylko do hymnu polskiego. Podobne dyskusje i charakterystyki
dotyczą np. hymnu czeskiego, który jest określany jako česká „píseň písní” (Gössel 2008: 24). Ważność kulturowa hymnu państwowego Słowenii stała się nawet
przedmiotem dyskusji w Komisji Europejskiej, która w marcu 2020 r. przyznała
Zdravlicy znak europejskiego dziedzictwa kulturowego (Prešernova)4. Wymienione
zjawiska świadczą o obecności hymnów państwowych w społecznej świadomości,
a tym samym pozwalają przypuszczać, że ich teksty (a może i melodia) są nośnikami
znaków kultury możliwych do odczytania przez jej uczestników. Analiza tekstów
słowiańskich hymnów państwowych może zatem doprowadzić do wyodrębnienia
2
3
4
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Małgorzata Gańska (2018), kustosz Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, przypomina trawestacje wzmagające nadzieję w trudnych czasach wojny: „marsz, marsz Sikorski z ziemi szkoc
kiej do Polski”.
Lapsus jednego z polityków: „z ziemi polskiej do Wolski” zaowocował prześmiewczymi komentarzami na temat narodu wolskiego, Wolaków, historii Wolski (Historia Wolski – Muzeum IV RP,
[on-line:] https://muzeum4rp.iq.pl/wiki/index.php?title=Historia_Wolski (dostęp: 12 I 2022)).
Uzasadnienie wyboru pieśni France Prešerena jako tak ważnego dla europejskiej tradycji cytowane jest w Internecie: „V pesmi Zdravljica je ideje francoske revolucije o svobodi, enakosti
in bratstvu prenesel na zgodovinski položaj slovenskega naroda ter dodal specifično kozmopolitsko sporočilo, ki je za predmarčno obdobje prebujanja narodov neobičajno napredno”
(Prešernova).

17 05 2022 12:04:03

218

Aleksandra Niewiara

składników semantycznych, których status kulturowy i aksjologiczny (w obrębie poszczególnych lingwokultur lub ogólnosłowiański) można będzie dalej ustalać.
Analiza hymnów. Hymny państwowe krajów słowiańskich nie są bardzo znane, nie
są też bardzo długie, przytoczono je zatem w całości w tabelach (1–14) obok wyodrębnionych z nich składników semantycznych. Zestaw elementów znaczeniowych,
które mogą być fundamentem tekstów należących do gatunku hymnu państwowego, częściowo jest zależny od charakterystyki tego gatunku: pieśń jest symbolem
państwa, a państwo to teren i ludzie. Wskazywanie składników semantycznych
rozpoczynamy więc od odnotowania składnika CZŁOWIEK obecnego we wszystkich tekstach, ale występującego w badanych hymnach w różnych wariantach:
CZŁOWIEK w grupie, w grupie rodzinnej, w grupie narodowej oraz CZŁOWIEK
jednostka z grupy swoich, jednostka z grupy innych. Drugim składnikiem jest
TEREN, przedstawiony w dwóch wariantach: TEREN (KULTURA), TEREN (NATURA). W pierwszym odnotowuje się składniki noszące ślad jakiegokolwiek działania człowieka (np. nadawanie nazw własnych rzekom, miastom), w drugim – odnoszące się do przyrody (nazwy pospolite: słońce, morze, rzeka, również takie, które
nie mają w swej strukturze semantycznej składnika ‘teren, miejsce’, jak kwiat, ale
kojarzą się z naturą). Trzeci element to CZAS. Jego obecność nie wynika z cech gatunku, ale z istoty bytu (człowieka, państwa) jako osadzonego w czasie. Następne
elementy to składniki wyodrębnione wskutek interpretacji tekstów jako ich wartości
(ŻYCIE, MIŁOŚĆ) i antywartości (ŚMIERĆ, WRÓG). Składniki semantyczne podane są w kolejności alfabetycznej wraz z egzemplifikacją tekstową5, hymny omawiane są tabelach w porządku ustalonym według słowiańskich grup językowych:
(1) polski, (2) czeski, (3) słowacki, (4) łużyckie, (5) białoruski, (6) rosyjski, (7) ukraiński, (8) bułgarski, (9) macedoński, (10) serbski, (11) chorwacki, (12) słoweński,
(13) czarnogórski, (14) bośniacki.

5
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Dziękuję za slawistyczne konsultacje Draganie Ratkowic z Instytutu Języka Serbskiego Serbskiej
Akademii Nauki i Sztuki oraz Dariuszowi Tkaczewskiemu z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.
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Tabela 1. Mazurek Dąbrowskiego (1797). Autor słów: Józef Wybicki, autor melodii [?]. Hymn
państwowy Rzeczypospolitej Polskiej od 1927 r. Odjęto wówczas dwie zwrotki (w tekście
podano w nawiasie kwadratowym, pochodzące z nich składniki semantyczne opatrzono
gwiazdką).
Mazurek Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Refren
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
[Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.
Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli
mamy racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli”].

CZŁOWIEK w grupie: my, nam, będziem, wrócim się, mamy, nasi, w grupie rodzinnej: ojciec,
Basia (ojca), w grupie narodowej: będziem Polakami, złączym się z narodem, [*Moskal, *Niemiec]
CZŁOWIEK jednostka z grupy swoich: Czarniecki, Basia, Dąbrowski, [*Kościuszko], jednostka
z grupy innych: Bonaparte
TEREN (KULTURA), MIEJSCE WŁASNE: Wisła, Warta, Poznań, Polska, [*Racławice]
WŁASNOŚĆ (TERENU): wzięła – odbierzemy,
zabór [*nie osiędzie]
TEREN MIEJSCE CUDZE: szwedzki zabór, ziemia włoska
TEREN (NATURA): morze
CZAS przeszły: zginęła, wzięła, teraźniejszy: żyjemy, mówi, imper.: słuchaj, przyszły: przejdziem,
wrócim się, złączym się, będziem
[*BÓG: Bóg pozwoli]
[*NIEWOLA: dosyć tej niewoli]
OJCZYZNA/ POMOC OJCZYŹNIE: dla ojczyz
ny ratowania
PAŃSTWO: Polska
PRZEMOC: przemoc wzięła, szwedzki zabór
WALKA: szablą odbierzemy, biją w tarabany,
marsz, marsz, za przewodem [*jąwszy pałasza,
*racławickie kosy]
ZWYCIĘSTWO: jak zwyciężać mamy
[*ZGODA: hasłem wszystkich zgoda będzie,
wszystkich jedne głosy]
ŻYCIE: nie zginęła (*nie umarła), żyjemy

Źródła: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19800070018; https://wolne
lektury.pl/katalog/lektura/piesn-legionow-polskich-we-wloszech.html (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 2. Kde domov můj, kde domov můj (1834). Autor słów: Josef Kajetán Tyl, autor melodii František Jan Škroup. Jest to pieśń ślepego gęślarza ze śpiewogry Fidlovačka aneb žádný
hněv a žádná rvačka. Od 1993 r. hymn państwowy Czech, w latach 1917–1992 Czechosłowacji.
CZŁOWIEK w grupie: náš, w grupie rodzinnej:
otcům drahé, w grupie narodowej: Čechů plémě,
mezi Čechy
CZŁOWIEK jednostka: můj (ja)

Kde domov můj, kde domov můj
Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadě skví se jara květ,
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
/:země česká, domov můj:/
Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
Duše útle v těle čilém,
Mysl jasnou, vznik a zdar
A tu sílu vzdoru zmar?
To jest Čechů slavné plémě
/:Mezi Čechy domov můj:/

TEREN (NATURA): voda hučí po lučinách (por.
pol. łąka), bory šumí po skalinách, jara květ
TEREN (KULTURA): kraj, sad, zemský ráj, země
česká
CZAS teraźniejszy: hučí, šumí, skví se, początek:
vznik
BÓG: v kraji Bohu milém
CIAŁO: v těle čilém (żwawym)
DOM: domov
DUSZA: duše útle
DZIAŁANIE / AKTYWNOŚĆ: čilý (‘aktywny,
ruchliwy, żwawy’)
MYŚL / MARZENIE: mysl jasna
PIĘKNO: krásná země
ROZKWIT: skví se
SIŁA: sila
SŁAWA: Čechů slavné plémě
SPRZECIW: vzdor
SZCZĘŚCIE / POMYŚLNOŚĆ: zdar
ŚWIATŁO: jasna
WRAŻLIWOŚĆ: útlý (por. pol. wątły, tu: ‘delikatny, wrażliwy’)
ZMARNOWANIE: zmar

Źródło: https://vlast.cz/hymna-ceske-republiky/ (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 3. Dobrowol’nicka (1844). Autor słów: Janko Matúška, autor melodii [?]. Hymn Słowacji od 1993 r.

Dobrovoľnícka
Nad Tatrou sa blíska, hromy divo bijú
Zastavme jich braťja,
veď sa ony straťja
Slováci ožiju
To Slovensko naše dosjal tvrdo spalo
Ale blesky hromu
zbudzujú ho k tomu,
Aby sa prebralo
Eště jedle rastú na kriváňskej straňe
Kdo slovensky cítí, ňech sa šable chiťí
A medzi nás staňe
Už Slovensko vstáva, puta si strháva
Hej, rodina milá! hodina odbila
Žije matka Sláva

CZŁOWIEK w grupie: zastavme, naše, medzi
nás, w grupie rodzinnej: braťja, matka Sláva, rodina milá, w grupie narodowej: Slováci, slovensky
cítí (por. pol. czuje)
TEREN (KULTURA): Tatra, Slovensko, Kriváň
(na kriváňskej straňe)
TEREN (NATURA): hromy divo bijú, blíska sa,
blesky hromu, jedle
CZAS przeszły: dosjal spalo, hodina odbila, teraźniejszy: zbudzujú, cítí, žije, vstáva + imper. ňech
chiťí, (ňech) staňe
NIEWOLA: puta (por. pol. pęta)
SEN / NIEŚWIADOMOŚĆ: tvrdo spalo
PRZEBUDZENIE: vstáva, hodina odbila
WALKA: ňech sa šable chiťí a medzi nás staňe
WOLA (WŁASNA): Dobrovoľnícka (por. pol. dobrowolny)
WOLNOŚĆ: puta si strháva (por. pol. pęta targa)
ŻYCIE: Slováci ožiju, Slovensko vstáva, žije matka
Sláva

Źródła: https://www.vlada.gov.sk//statna-hymna/; https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_S%
C5%82owacji (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 4. Rjana Łužica – górnołużycki. Autor słów: Handrij Zejler (1827), Rědna Łužyca –
dolnołużycki, tłum. Hendrich Jordan, autor melodii: Korla Awgust Kocor (1845). Hymn narodowy Łużyczan.
CZŁOWIEK w grupie: muže / z klina [?],
w grupie rodzinnej: wośc(ow) / wótc(ow),
w grupie narodowej: serbski
TEREN (KULTURA): Łužyca / Łužica, kraj
Rjana Łužica
Rjana Łužica,
spšawna, přećelna,
mojich serbskich wótcow
kraj,
mojich zbóžnych sonow
raj,
swjate su mi twoje hona!

Rědna Łužyca
Rědna Łužyca,
spšawna, pśijazna,
mojich serbskich woścow
kraj,
mojich glucnych myslow
raj,
swěte su mě twoje strony.

Časo přichodny,
zakćěj radostny!
Ow, zo bychu z twojeho
klina wušli mužojo,
hódni wěčnoh wopomnjeća!

Cas ty pśichodny,
zakwiś radostny!
Och, gab muže stanuli,
za swoj narod źěłali,
godne nimjer wobspomnjeśa!

CZAS teraźniejszy: su + imper. zakwiś,
zakćej, przyszły: (przyszłość) pśichodny /
přichodny, wieczność: nimjer (por. pol. niezmierzony), wěčny
BÓG: zbóžny, raj
GODNOŚĆ: godne / hódni
MYŚL: mysl
PAMIĘĆ: wobspomnjeśo, wopomnjeće
PIĘKNO: rědna / rjana
PRACA: za swoj narod źěłali
PRAWO / SPRAWIEDLIWOŚĆ: sprawna,
spšawna (por. pol. z prawem, sprawiedliwy)
PRZYJAŹŃ: pśijazna / přećelna
RADOŚĆ: radostny
ROZKWIT: zakwiś / zakćěj
SEN: son
SZCZĘŚCIE: glucny (por. niem. Glück
‘szczęście’)
ŚWIĘTOŚĆ: swěte strony, swjate hona (por.
pol. zagony)

Źródło: https://dsb.wikipedia.org/wiki/Serbska_hymna (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 5. Мы, беларусы… (1995). Autor słów: Uładzimir Karyzna, autor melodii: Niescier
Sakałouski (1955). Hymn państwowy Białorusi od 1995 r. Kontynuuje tradycję Związku Radzieckiego: słowa zostały napisane do melodii hymnu republiki białoruskiej ZSRR; także
tekst nawiązuje do hymnu białoruskiej republiki związkowej.
CZŁOWIEK w grupie: мы, наш, людзі, w grupie rodzinnej: ў сям‘і, разам з братамі, маціРадзіма, роднай зямлі, w grupie narodowej:
Беларусы, дружба народаў, народаў братэрскі
саюз, w grupie przyjaciół: сябруем
TEREN (KULTURA): родная зямля
TEREN (NATURA): сонечны шлях
Мы, беларусы
Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.
Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!
Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!
Refren
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

CZAS przeszły: баранілі, здабывалі сцяг, teraźniejszy: сябруем, гартуем + imper. слаўся, жыві
і квітней, przyszły: –, wieczność: вечна
DOM: родны парог
DUMA: горда
GÓRA: узвіся ў высі (por. pol. wznieść się na
wyżyny)
LOS / DOLA: (бітва за) долю
MĘSTWO: мужна
MIŁOŚĆ: любімая, запаветны (‘ukochany’, ‘ceniony’)
PAŃSTWO: Беларусь
POKÓJ / SPOKÓJ: мірныя
PRACA: працавітая
PRZYJAŹŃ: сябруем, дружба
RADOŚĆ: радасці сцяг
ROZKWIT: квітней
SERCE: сэрцам адданыя
SIŁA / MOC: сілы гартуем, сіла народаў
SŁAWA: слаўся
SZCZEROŚĆ: шчыра сябруем
ŚWIATŁO: светлае імя, ясныя высі
WALKA: баранілі, у бітвах, здабывалі сцяг
перамог
WOLNOŚĆ: вольная, за волю
ZWIĄZEK / WIĘŹ: саюз
ZWYCIĘSTWO: (сцяг) пераможны, (сцяг)
перамог
ŻYCIE: жыві

Źródło: https://pravo.by/gosudarstvo-i-pravo/gosudarstvennaya-simvolika/dzyarzha-nygimn-respubliki-belarus/ (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 6. Россия – священная наша держава… Autor słów: Siergiej Michałkow (1943, 1977,
2000), autor melodii: Aleksandr Aleksandrow (1938). Hymn państwowy Federacji Rosyjskiej
od 2000 r. Kontynuuje tradycję Związku Radzieckiego: na poziomie słów i melodii jest adaptacją hymnu ZSRR (jego wariantów z 1943 i 1977).
CZŁOWIEK w grupie: мы, нам, наша, наши,
наше, w grupie rodzinnej: род-ная земля, братских, w grupie narodowej: народов (союз)

Россия – священная наша держава
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Refren
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

TEREN (KULTURA): от южных морей до полярного края
TEREN (NATURA): земля, леса и поля, широкий простор
CZAS przeszły: предками данная, так было,
teraźniejszy: так есть, даёт, imper. славься,
przyszły: грядущие года, wieczność: достоянье
на все времена, так было, так есть и так будет всегда, союз вековой
BÓG: xранимая Богом
DUMA: гордимся тобой
MARZENIA: для мечты
MĄDROŚĆ LUDOWA: мудрость народная
MIŁOŚĆ: любимая
MOC / SIŁA: могучая, сила
OJCZYZNA: Отчизнa, Отечество
PAŃSTWO: Россия, держава, страна
SŁAWA: великая слава, славься
ŚWIĘTOŚĆ: священная, xранимая Богом
WIERNOŚĆ: верность
WOLA: воля
WOLNOŚĆ: свободное
WYJĄTKOWOŚĆ: Oдна ты на свете! Одна
ты такая
ZWIĄZEK: союз
ŻYCIE: для жизни

Źródło: http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf4_4.html (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 7. Ще не вмерла України… (1863). Autor słów: Pawło Czubynski, autor melodii: Mychajło Werbycki. Hymn państwowy Ukrainy od 1992 r. Hymn nawiązuje do Pieśni legionów
polskich we Włoszech (Mazurka Dąbrowskiego).
CZŁOWIEK w grupie: ми, нам, наш, наша,
w grupie rodzinnej: браття, дід (Дніпро), в ріднім краю, w grupie narodowej: козацького роду,
помiж народами
Ще не вмерла України…
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші оріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття,
у своїй сторонці.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до
Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро
зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб‘ється, згомонить степами,
України слава стане помiж народами
Refren
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
(2x)

TEREN (KULTURA): Чорне море, Дніпро, Сян,
Дон, Карпати
TEREN (NATURA): степ, роса на сонці
CZAS przeszły: не вмерла, teraźniejszy: –, przyszły: запануєм, положим, покажем, станем, ще
всміхнеться, зрадіє, наспіє, стане, докаже
CIAŁO: тіло (ми положим)
DUSZA: душу (ми положим)
GŁOŚNOŚĆ: піснь гучна (por. pol. huczna)
KREW: (бій) кривавий
LOS: доля, доленька
MŁODOŚĆ (DZIELNA MŁODOŚĆ): молодії
OJCZYZNA: рідний край
PANOWANIE: запануєм у своїй сторонці
PAŃSTWO: Україна, у своїй сторонці
PRACA: праця
RADOŚĆ: всміхнеться, зрадіє
SŁAWA: слава
SZCZEROŚĆ: щира
ŚMIERĆ: згинуть
WRÓG: наші оріженьки
WALKA: станем в бій, не дамо нікому
WOLNOŚĆ: воля, (піснь) волі
WYTRWAŁOŚĆ: завзяття (por. pol. zawziętość)
ŻYCIE: ще не вмерла

Źródło: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD_%D0%A3%D0
%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 8. Мила Родино (1885). Autor słów i melodii: Cwetan Cwetkow Radosławow. Hymn
państwowy Bułgarii od 1964 r.

Мила Родино
Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней
Паднаха борци безчет
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила
пътя им да продължим.
Refren
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

CZŁOWIEK w grupie: наш, ние (ни), те (им),
безчет (pol. niezliczony), w grupie rodzinnej:
pод-инa, майкa, w grupie narodowej: народ
TEREN (KULTURA): Стара планина (pol.
Bałkan), Дунава, Тракия, Пирин, земен рай
TEREN (NATURA): слънце огрява, пламеней
CZAS przeszły: паднаха, teraźniejszy: огрява,
przyszłość (?): пътя им да продължим (por. pol.
ich drogą podążać), wieczność, nieskończoność:
нямат край
CIĄGŁOŚĆ: пътя им да продължим
DUMA: горда
MĘSTWO: мъжка (сила)
MIŁOŚĆ: любим народ, мила Родинa
PIĘKNO: хубост, прелест
SIŁA: сила
WALKA: паднаха борци

Źródło: http://www.pravoslavieto.com/history/19/1878/hymn.htm (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 9. Денес над Македонија. Autor słów: Włado Maleski (1941), autor melodii: Todor
Skałowski (1943). Hymn państwowy Macedonii Północnej od 1992 r.
Денес над Македонија
Денес над Македонија се раѓа
Ново сонце на слободата!
Македонците се борат
За своите правдини!
Македонците се борат
За своите правдини!
Одново сега знамето се вее
На Крушевската република!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!
Горите македонски шумно пеат
Нови песни, нови весници!
Македонија слободна,
Слободна живее!
Македонија слободна,
Слободна живее!

CZŁOWIEK w grupie narodowej: Македонците,
македонски
CZŁOWIEK jednostka z grupy swoich: Гоце
Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Сандански
TEREN (KULTURA): горите шумно пеат
песни, нови весници
TEREN (NATURA): се раѓа ново сонце
CZAS teraźniejszy: се раѓа, се борат, се вее,
пеат
GŁOŚNOŚĆ: шумно (пеат)
PAŃSTWO:
Македонија,
Крушевската
република
PRAWO: правдини (pl.)
WALKA: се борат
WOLNOŚĆ: слободата, cлободна
ŻYCIE: живее

Źródło: https://pretsedatel.mk/republika-severna-makedonija/ (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 10. Боже правде (1872). Autor słów: Jovan Djordjević, autor melodii: Martin (Davorin) Jenko. Hymn państwowy Serbii od 2006 r.
Боже правде
Боже правде, ти што спасе
од пропасти досад нас,
чуј и одсад наше гласе
и од сад нам буди спас.

CZŁOWIEK w grupie: нас, нам (my), наше,
w grupie rodzinnej: братскa слогa, браћа,
отаџбинa, (српски) род, w grupie narodowej:
српски род, српскa, српство (coll.)
CZŁOWIEK jednostka z grupy swoich: Срб (sg.),
му (on)

Моћном руком води, брани
будућности српске брод,
Боже спаси, Боже храни,
српске земље, српски род!

TEREN (KULTURA): српске земље, село, (будућности српске) брод (pol. okręt), град и дом
TEREN (NATURA): поље, њива, на грани
плод (por. pol. na gałęzi owoc), гром

Сложи српску браћу драгу
на свак дичан славан рад,
слога биће пораз врагу
а најјачи српству град.
Нек на српској блиста грани
братске слоге златан плод,
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!
Нек на српско ведро чело
твог не падне гнева гром
Благослови Србу село
поље, њиву, град и дом!
Кад наступе борбе дани
к’ победи му води ход
Боже спаси, Боже храни
српске земље, српски род!*
Из мрачнога сину гроба
српске славе нови сјај
настало је ново доба
Нову срећу, Боже дај!
Отаџбину српску брани
пет вековне борбе плод
Боже спаси, Боже брани*
моли ти се српски род!

CZAS przeszły: спасе, сину, настало је, пет
вековне (борбе), teraźniejszy: + imper. чуј, буди
спас, води, брани, храни, сложи, благослови,
нек блиста, przyszły: биће, будућност
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: благослови
BÓG: Боже!
CZOŁO: чело
DAWNOŚĆ: пет вековне борбе плод
DOM: дом
GNIEW (BOGA): гнева гром
GRÓB: гроб
MODLTWA: моли ти се, чуј наше гласе
MROK: мрачан
PRACA: рад
SPRAWIEDLIWOŚĆ: Боже правде (por. pol.
sprawiedliwy Boże)
SIŁA / MOC: моћном руком, најјачи (град)
SŁAWA: слава, славан, дичан
SZCZĘŚCIE: новa срећа
ŚWIATŁO: блиста, ведро, сину (por. pol. zaświtał), сјај (pol. blask), златан
WALKA: борбa, најјачи град (por. pol. najmocniejsza twierdza)
WRÓG: враг
(WY/Z)BAWIENIE: спас, спасе, спаси, храни,
брани од пропасти
ZGODA: сложи, слога, слоге
ZGUBA / ZAGŁADA: пропаст
ZWYCIĘSTWO: пораз врагу, к’ победи, борба

Źródło: www.parlament.gov.rs (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 11. Lijepa naša domovino (1835). Autor słów: Antun Mihanović, autor melodii: Josip
Runjanin. Hymn państwowy Chorwacji od 1991 r.

Lijepa naša domovino
Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!
Mila kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina.
Mila kuda si nam ravna,
Mila kuda si planina!
Teci Dravo, Savo teci,
Nit’ ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.
Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!

CZŁOWIEK w grupie: naša, my/nam, w grupie
rodzinnej: djed-ovina, w grupie narodowej: svoj
narod
CZŁOWIEK jednostka z grupy swoich: Hrvat,
on/mu
TEREN (KULTURA): Drava, Sava, Dunav, svijet, grobak
TEREN (NATURA): ravna, planina, sinje more,
sunce grije, zemlja, hrašće bura vije, njive
CZAS przeszły: – , teraźniejszy: si, ljubi, reci +
imper. teci, wieczność: vazda
BOHATERSTWO: junačka
DAWNOŚĆ: stare
DOM: dom-ovina
MIŁOŚĆ: mila, Hrvat ljubi
MŁODOŚĆ / DZIELNA MŁODOŚĆ: junačka
(por. scs. junъ ‘młody’, pol. junak)
MOGIŁA: grobak
PIĘKNO: lijepa
SERCE: srce
SIŁA: sila
SŁAWA: slavna
SZCZĘŚCIE: sretna
ŚMIERĆ: mrtve
WYJĄTKOWOŚĆ: ti jedina
ŻYCIE: živo (srce) bije

Źródło: https://hr.wikipedia.org/wiki/Lijepa_na%C5%A1a_domovino (dostęp: 15 XII 2021).

^ LV 33 indb 229

17 05 2022 12:04:04

230

Aleksandra Niewiara

Tabela 12. Zdravljica (1846). Autor słów: France Prešeren, carmen figuratum w formie kieliszka; autor melodii: Stanko Premrl. Od 1991 r. hymn państwowy Słowenii. W 2020 r. pieśń
została uhonorowana znakiem dziedzictwa europejskiego.

Zdravljica
Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat’ dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

CZŁOWIEK w grupie: naj (my), w grupie narodowej: narodi, rojak, w grupie sąsiedzkiej: sosed, mejak
(por. pol. sąsiad zza miedzy)
TEREN (KULTURA): svet, meja
TEREN (NATURA): koder sonce hodi
CZAS przeszły: –, teraźniejszy: hrepene dočakat’
+ imper. žive, przyszły: bo pregnan, bo prost (por. pol.
będzie wolny)
BIESIADA: Zdravljica (toast, por. pol. Na zdrowie!)
KŁÓTNIA: prepir (por. pol. spór)
MARZENIE / PRAGNIENIE: hrepene dočakat’ dan
WRÓG: vrag
ZDROWIE: Zdravljica
ZGODA: da prepir iz sveta bo pregnan
ZYCIE: žive naj (por. pol. niech żyją nam)

Źródło: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/odz/ureditev/drzavniSimboli/!ut/p/ (dostęp:
15 XII 2021).
Tabela 13. Oj svijetla majska zoro (1837). Autor słów: Sekula Drljević, autor melodii [?]. Hymn
państwowy Czarnogóry od 2004 r.
Oj svijetla majska zoro
Oj svijetla majska zoro
Majko naša Crna Goro,
Sinovi smo tvog stijenja
I čuvari tvog poštenja.
Volimo vas, brda tvrda,
I stravične vaše klance,
Koji nikad ne poznaše
Sramotnoga ropstva lance.
Dok lovćenskoj našoj misli
Naša sloga daje krila,
Biće gorda, biće slavna,
Domovina naša mila.
Rijeka će naših vala,
Uskačući u dva mora,
Glas nositi okeanu,
Da je vječna Crna Gora!

CZŁOWIEK w grupie: naša, smo, volimo, w grupie
rodzinnej: majka, sin
TEREN (KULTURA): Lovćen, Crna Gora
TEREN (NATURA): zora, stijenje, brda tvrda, stravične klance, rijeka, vala, more, okean
CZAS przeszły: ne poznaše, teraźniejszy: smo, volimo,
daje, przyszłość: biće gorda/slavna (‘będzie dumna/
sławna’), wieczność: vječna
DOM: domovina
DUMA: gorda
MIŁOŚĆ: volimo, mila
MYŚL: misl
NIEWOLA: ropstva lance
PAŃSTWO: Crna Gora
SŁAWA: slavna
STRAŻ / OBRONA: čuvar
ŚWIATŁO: svijetla
UCZCIWOŚĆ: poštenje
WSTYD / HAŃBA: sramota
ZGODA: sloga

Źródło: http://www.me/index.php/cg/kultura1/drzavni-simboli (dostęp: 15 XII 2021).
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Tabela 14. Intermeco. Autorzy słów: Dušan Šestić i Benjamin Isović, autor melodii: Dušan
Šestić. Hymn Bośni i Hercegowiny od 1998 r.
Intermeco
Ti si svjetlost duše
Vječne vatre plam
Majko naša
Zemljo Bosno
Tebi pripadam
Divno plavo nebo
Hercegovine
U srcu su tvoje rijeke
Tvoje planine
Ponosna i slavna
Krajina predaka
Živjećeš u srcu našem
Dov’jeka
Pokoljenja tvoja
Kazuju jedno:
Mi idemo u budućnost
Zajedno!

CZŁOWIEK w grupie: naša, našem, mi, w grupie rodzinnej: majka, pokoljenja
TEREN (KULTURA): vječne vatre plam, krajina predaka
TEREN (NATURA): plavo nebo, tvoje rijeke, tvoje
planine, zemlja
CZAS przeszły: predak, teraźniejszy: idemo, przyszły:
u budućnost, dov’jeka (por. pol. na wieki)
DAWNOŚĆ: pokoljenja, predak
DUMA: ponosna
DUSZA: duša
PAŃSTWO: Bosna, Hercegovina
PIĘKNO: divno (nebo)
PRZYNALEŻNOŚĆ: tebi pripadam
SERCE: u srcu
SŁAWA: slavna
ŚWIATŁOŚĆ: svjetlost
WSPÓLNOTA: zajedno
ZGODA: kazuju jedno
ŻYCIE: živjećeš

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny (dostęp: 15 XII
2021).

Dyskusja. Z zaprezentowanego rozbioru tekstów wynika kilka wniosków, które
unaocznia tabela 15 zbierająca dane na temat powtarzalności składników semantycznych w hymnach państw słowiańskich. Pierwszy ogląd narzuca wniosek o pewnym podobieństwie badanych tekstów, a także refleksję, że podobieństwo to wynika
z rozpoznania przez społeczności cech pragmatycznych gatunku hymnu państwowego oraz z dostosowania się do stylu mówienia o państwie, ojczyźnie, narodzie,
który obowiązywał w XIX w., tj. w czasie, gdy większość z nich powstała. Bliższe
przyjrzenie się wyodrębnionym składnikom semantycznym ukazuje także ich zgodność z wartościami wymienianymi przez badaczy kultur słowiańskich. Na przykład
na naszej liście znajdują się wszystkie wartości, które wskazali jako ważne w ich
lingwokulturach reprezentanci różnych odłamów Słowiańszczyzny ankietowani
w badaniu S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (2021). Są to: ŻYCIE i ZDROWIE, RODZINA i POKREWIEŃSTWO, DOM, ZIEMIA, PRACA i PRACOWITOŚĆ, MIŁOŚĆ, PIĘKNO, SZCZĘŚCIE, MĄDROŚĆ, SZCZEROŚĆ, WIERNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, WOLNOŚĆ, HONOR / GODNOŚĆ, WIARA /
RELIGIA, BÓG.
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Zauważenie zgodności nazw wartości wymienianych przez respondentów z pojedynczymi składnikami semantycznymi wyodrębnionymi w toku mikrologicznej
analizy hymnów to pierwszy etap poszukiwania elementów składowych słowiańskiej aksjosfery. W umysłach uczestników kultur stanowi ona sieć powiązanych pojęć aktywowanych za sprawą użycia w dyskursie (tu: w ważnym tekście kultury)
słów ważnych (termin Jadwigi Puzyniny (1997: 287)).
O wysokiej aksjologicznej pozycji takich wartości, jak np. RODZINA lub
NARÓD, świadczy powtarzalność użycia w tekstach słów majka ‘matka’, wośc ‘ojciec’, дід ‘dziad’, браћа ‘bracia, brać’, род ‘ród’, derywatów: djed-ovina ‘dziadów
miejsce’, отаџ-бинa ‘ziemia ojców’. W przypadku wartości ZIEMIA – ważna jest
częstość kontekstów, w których odpowiedniki słów ziemia, strona, kraj odnoszą się
nie do państwa jako struktury politycznej, ale do terenu, ziemi. Na pytanie o miejsce
w systemie wartości składników semantycznych dotyczących czasu odpowiedź daje
obserwacja form gramatycznych. Powszechność form czasu teraźniejszego informuje o ważności konceptu aktualnego trwania/istnienia (państwa, wspólnoty) i jednocześnie koresponduje z również powszechnym składnikiem semantycznym tekstów
ŻYCIE i słabiej reprezentowanym ROZKWIT. Formy czasu przeszłego odpowiadają
takim składnikom tekstów, jak DAWNOŚĆ, CIĄGŁOŚĆ. Formy czasu przyszłego
mogą pokrywać się z wyobrażeniami o wieczności i nieskończoności.
Szacowanie miejsca wyodrębnionych składników na skali wartości kultur słowiańskich, a co się z tym wiąże, także ich siły kulturotwórczej, przebiega na różnych
polach. Obserwując występowanie poszczególnych elementów, odnotowujemy prawie we wszystkich tekstach hymnów słowiańskich obecność składników ZIEMIA,
RODZINA, NARÓD, CZŁOWIEK i ŻYCIE. Pozostałe częste występują w około połowie tekstów: PAŃSTWO, SIŁA / MOC, SŁAWA, WALKA. Można uznać,
że te wartości (głównie witalne) stanowią aksjologiczny trzon kultur badanych za
pośrednictwem analizy ich ważnych tekstów. Taki wniosek ulegnie jednak pewnej
modyfikacji lub pogłębieniu, gdy uwzględnimy fakt powiązania składników w sieci
pojęć i zwrócimy uwagę na zgrupowanie pewnych składników, które są równolegle
aktywowane w umyśle za sprawą użycia w tekście (w dyskursie) odpowiednich synonimów i antonimów. Przykładem może być powiązanie elementów WALKA (7),
SPRZECIW (1), PRZEMOC (1), WRÓG (3), ŚMIERĆ WROGA (1), ZWYCIĘSTWO (3), BOHATERSTWO (1), MĘSTWO (2). Układają się one w scenariusz kulturowy, który jako jeden z ważniejszych porządkuje wyobrażenia Słowian o sobie
i może być objaśniany w kontekście znanych wszystkim Słowianom długotrwałych
walk o niepodległość, wolność, o powstanie ich państw. Podobne powiązanie dotyczy
innych składników. Pojęcia ZGODA (5), ZWIĄZEK (2), PRZYJAŹŃ (2), WSPÓLNA BIESIADA (1) oraz negatywne KŁÓTNIA (1) stanowią zespół wartości zakorzenionych w nastawionych na wspólne działanie instytucjach kultur słowiańskich,
jak południowosłowiańska zadruga czy wschodniosłowiański związek polityczny
w ramach ZSRR. Powszechnie znane Słowianom doświadczenie zniknięcia państwa
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odzwierciedla się w powiązanych składnikach ŚMIERĆ (1), ZGUBA / ZAGŁADA (1), ZMARNOWANIE (1), NIEWOLA (3) wraz z jej antonimem WOLNOŚĆ (5).
Inne wartości łączą się w mniejsze grupy, które im mniej są liczne, tym mniejsza jest
ich siła kulturotwórcza: PRACA (4), DZIAŁANIE (1), WYTRWAŁOŚĆ (1), BÓG (4),
ŚWIĘTOŚĆ (2), SZCZĘŚCIE (4), RADOŚĆ (3). W kolejnych krokach prezentowanej
procedury można podejmować próby ustalania opozycji binarnych, konstytutywnych dla świata wartości kultur słowiańskich, takich jak ŻYCIE – ŚMIERĆ, TRWANIE – ZAGŁADA, ZGODA – SPÓR.
Osobnym działaniem jest skoncentrowanie uwagi na składnikach semantycznych separowanych, tj. takich, które odnotowano w pojedynczych tekstach. Ich interpretacja prowadzi do stwierdzenia pewnej odrębności lub specyfiki danej kul
tury, ale pozwala także odkryć utajone związki i transfery kulturowe.
Odnotowanie tylko w hymnie polskim składników: jednostka z grupy innej (Bonaparte), teren cudzy (ziemia włoska, szwedzki zabór), abstrahując od wyjaśnień
historycznych, prowadzi do wniosku, iż mamy tu do czynienia z zabiegiem teksto
twórczym, z deiksą poszerzającą świat tekstu i dyskursu na obszar większy niż polski. Na poziomie kulturowym znajduje to paralelę w znanych konceptach kultury
polskiej: ‘polskość otwarta’, ‘polskość naśladowcza’ (por. Niewiara 2010: 327–329,
335–337).
Stwierdzenie wyłącznie w hymnie słowackim opozycji metaforycznej SEN –
PRZEBUDZENIE, umocowanej w czeskiej i słowackiej historii, prowadzi w stronę
poszukiwania usieciowionej grupy wyrażeń metaforycznych wnoszących pozytywne i negatywne konotacje konceptu obudzenia narodowego (czes. buditel národa,
národní obrození, národní vzkříšení, sła. národné prebudenie). W tym wypadku
konceptualizacja kulturowa nie jest charakterystyczna dla jednej kultury. Podobną,
o równej sile aksjologicznej, znajdujemy w metaforze letargu (w który popadło społeczeństwo), znanej z polskich tekstów z końca XVIII w.
Interpretacja składnika semantycznego MŁODOŚĆ obecnego tylko w tekstach
hymnów ukraińskiego (браття молодії) oraz chorwackiego (junačka zemlja)
ujawnia głębsze podstawy wartościowania. Główna motywacja odnosi się w tym
wypadku do cechy ‘młody’ (por. pol. młody, scs. junъ), ale słowiańska konotacja kulturowa jest bogatsza. Młodość rozumiana jest tutaj jako dzielna, sprawna (najlepiej
w boju) i zuchwała. Stąd chrw. junačka ‘bohaterska’, ros. молодец ‘zuch, chwat’,
молодецкий ‘buńczuczny, chwacki, dziarski’, ukr. молоєц ‘ts.’, a nawet pol. junak
(nazwa podziwianego w latach 50. XX w. motocykla polskiej produkcji). Pozytywne wartościowanie MŁODOŚCI i jej specyficzna konotacja kulturowa nie są zatem
cechą tylko ukraińską i chorwacką, ale mają zasięg szerszy. W omawianym przykładzie nie można na pewno stwierdzić, czy wynika to z bliskości językowej, czy kulturowej, ale w przypadku rozprzestrzeniania się jednostek złożonych motywacje są na
pewno kulturowe, na co dowodem może być fraza Jeszcze Polska nie zginęła, której
transfer przebiega w obrębie Słowiańszczyzny, o czym świadczy hymn ukraiński,
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a także wszechsłowiańki Hej Słowianie! („spiva se jako Ješté Polska” – pod nutami
dopisał Samuel Tomášik), oraz poza nią wykracza, co opisała Krystyna Pisarkowa
(1990), rozważając problem „wędrowania idiomów w języku naturalnym” na przykładzie frazy Jeszcze Polska nie zginęła i jej recepcji w języku niemieckim.
Szczegółowe interpretacje kulturowe i aksjolingwistyczne składników wydobytych z tekstów hymnów państwowych można kontynuować. Nie jest to celem niniejszego artykułu. Chodziło tu o przedstawienie badania, które objęło całą Słowiańszczyznę w prostym postępowaniu badawczym. Następne pytanie dotyczy tego,
jakie inne teksty uznać za ważne i wybrać w celu zweryfikowania poczynionych
ustaleń. Gdyby pozostawać przy pieśniach, można dobrać takie, o których „się wie”,
że ich wykonanie wywołuje wielkie wzruszenie (co byłoby wskaźnikiem kulturowej
ważności). Nie jest trudno dobrać takie teksty. Ci, którzy należą do danej kultury,
łatwo je wskażą: Ta naše písnička česká Karela Hašlera, serbska pieśń Tamo daleko,
ukraińska Reve ta stohne Dnipr szyrokyj, polska Rota, a może Hej, sokoły!, to tylko
przykłady tytułów. Jestem przekonana, że poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co
i dlaczego wywołuje wspólnotowo podzielane emocje, też doprowadzi do ustalenia
aksjologicznych składników kultur słowiańskich.
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SERCE

X

X

SEN

X

X

SIŁA / MOC

X

X

X

SŁAWA

X

X

X

SPRZECIW

X

X
X

X

X

X

X

STRAŻ
X

SZCZĘŚCIE

X

X

X

ŚMIERĆ

X
X

X

ŚWIATŁO

X

X

ŚWIĘTOŚĆ

X

X

X

X

X

UCZCIWOŚĆ

X
X

X

WIERNOŚĆ
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X

X

ŚMIERĆ WROGA

WOLA

X
X

SZCZEROŚĆ

WALKA

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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WRAŻLIWOŚĆ

bos.

X

X

WRÓG

X

X

X

WSTYD / HAŃBA

X

WYJĄTKOWOŚĆ

X

WYTRWAŁOŚĆ

X
X

(WY/Z)BAWIENIE

X

ZDROWIE
ZGODA
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czg.

słe.

chrw.

X

srb.

X

mac.

X

bułg.

ukr.

łuż.

ros.

X

biał.

WOLNOŚĆ

sła.

czes.

WARTOŚCI

pol.

Aksjologiczna wartość hymnów państwowych Słowian w ujęciu porównawczym

X
X

X

ZGUBA / ZAGŁADA

X

X

X

X

ZMARNOWANIE

X

ZWIĄZEK

X

ZWYCIĘSTWO

X

ŻYCIE

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

Skróty
biał. – białoruski, bos. – bośniacki, bułg. – bułgarski, chrw. – chorwacki, czes. – czeski,
czg. – czarnogórski, imper. – imperativus, łuż. – łużyckie, mac. – macedoński, niem. – niemiecki, pol. – polski, ros. – rosyjski, scs. – staro-cerkiewno-słowiański, sła. – słowacki, słe. –
słoweński, srb. – serbski, ukr. – ukraiński
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Axiological Value of State Anthems of the Slavs in a Comparative Approach
Abstract
The author suggests a method for determining the set of values of Slavic cultures that is based on the
analysis of important cultural texts. Examples of such texts are national anthems. Thirteen hymns of
Slavic states and the national anthem of the Lusatians were analyzed. It was found that some of the
distinguished semantic components correspond to the sets of Slavic values discussed in literature
(LIFE, HEALTH, FAMILY, HOME, EARTH, WORK, LOVE, BEAUTY, HAPPINESS, WISDOM,
SINCERITY, FAITHFULNESS, HONESTY, JUSTICE, FREEDOM, HONOUR, FAITH, GOD). It has
been shown that as a result of grouping the components into networked clusters of concepts, it is possible to discover basic axiological binary oppositions (LIFE – DEATH, CONSENT – DISCORD), and
in the course of linguistic and cultural analysis, relationships between apparently unrelated components can be revealed.
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MOTYWACJA I SPOSOBY NOMINACJI WYBRANYCH ORONIMÓW
REJONU CZERWONYCH WIERCHÓW W POLSKIEJ CZĘŚCI TATR ZACHODNICH

Słowa klucze: oronimia, Tatry Zachodnie, motywacja nazewnicza, sposoby nominacji
Keywords: oronymy, the Western Tatra Mountains, naming motivation, methods of selecting names

Uwagi wstępne
Przed laty zarówno masyw Czerwonych Wierchów, jak i przyległe do niego tereny
były użytkowane przez pasterzy, co odnotowano już w 1615 r. Tutaj też od XV do
początku XIX w. prowadzone były prace górnicze, a do przełomu wieków XIX
i XX rozwijały się hutnictwo i przemysł papierniczy (DK: 77, 83, 88). Ze względu
na to, że rejon ten odznacza się bogactwem przyrodniczym, w tym obecnością jaskiń oraz ciekawych form skalnych, obfituje w różnorodne nazwy, odnoszące się do
poszczególnych obszarów zainteresowań tych, którzy odkryli jego walory. Fakt ten
nie uszedł uwadze językoznawców oraz innych osób zainteresowanych toponimią.
Nazwy tej części Tatr były bowiem przedmiotem badań m.in. Jana Rozwadowskiego
(1914), Kazimierza Nitscha (1933), Witolda Henryka Paryskiego (1957, 1963) i Józefa
Nyki (2001, 2018).
W niniejszym artykule chciałabym przyjrzeć się wybranym oronimom,
czyli – dokładniej rzecz ujmując – 2071 nazwom obiektów, jakimi są „pojedyncza
1
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Jest to niewielki procent polskiego nazewnictwa Tatr, por. „można przyjąć, że na obszarze całych
Tatr jest nazwanych obiektów […] 5000” (WET: 813), a należy pamiętać, że liczne obiekty noszą po
kilka nazw. Problem wymaga dalszych badań.
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góra, grupa górska, pasmo górskie, masyw czy łańcuch górski, a także obiektów,
które są naturalnymi elementami góry czy pasma górskiego: szczytu, grzbietu, bramy, przełęczy” (Mrózek 1998: 261). Nazwy te odnoszą się do obiektów znajdujących
się w rejonie masywu Czerwonych Wierchów. Na odcinku południowym, od Kopy
Kondrackiej do Ciemniaka, obszar ten zamknięty jest fragmentem grani głównej
Tatr. Wschodnią granicę tego terenu wyznacza linia: Kopa Kondracka – Mały Giewont – Grzybowiec – wschodnie ograniczenie Doliny Małej Łąki. Z kolei zachodnią
stanowi grzbiet odchodzący od Ciemniaka i zakończony Pisaną Skałą oraz orograficznie lewy brzeg Kościeliskiego Potoku po Jarcową Skałkę. Od północy granicę
stanowi Droga pod Reglami na odcinku Kiry – wylot Doliny Małej Łąki.
Źródłami, z których wypisano nazwy szczytów, grzbietów, formacji skalnych
i przełęczy2, są dwa przewodniki autorstwa Władysława Cywińskiego (1995, 1996)
oraz publikacja Mariana Kunickiego i Tadeusza Szczerby Polskie Tatry Zachodnie.
Monografia. Przewodnik (1996). Omawiane onimy w większości są powszechnie
znane, choć na co dzień posługują się nimi przede wszystkim przewodnicy, speleo
lodzy, taternicy i ratownicy. Nazwy powstały na drodze onimizacji3 oraz transonimizacji4, więc podzielono je tutaj na dwie grupy, w których obrębie dodatkowo
wyszczególniono subkategorie.
Klasyfikacja nazw zastosowana w niniejszym artykule jest inspirowana podziałem, jaki Marek Kornaszewski (1986) zaproponował dla nazw terenowych, oraz sposobem, w jaki Urszula Bijak uporządkowała hydronimy w książce Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne (2013).
1. Oronimy powstałe w procesie onimizacji
1.1. Oronimy powstałe w procesie „czystej” onimizacji (derywacji semantycznej), por. n. f. s.: Arkada, Beczka, Dach, Dziurawe, Kamień, Kciuk, Korkociąg, Kościół, Monolit, Motylek, Okręt, Organy, Piec, Rękawica, Rzędy, Święci, Wanta5, Wantule6, Zdziary7; n. sz.: Babka, Baszta, Dziadek, Krzesanica, Niedźwiedź, Ratusz,
2
3
4
5
6
7
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Opis nazw odnoszących się do pozostałych obiektów polskiej części masywu Czerwonych Wierchów znacznie przekroczyłby ramy niniejszego artykułu.
Rozumianej jako „przeniesienie/transfer jednostki językowej w postaci rzeczownika, przymiotnika, czasownika, wykrzyknika, struktury syntagmatycznej, zdaniowej itp. do klasy nazw własnych” (Gałkowski, Bijak 2018: 6).
Rozumianej jako „tworzenie onimów motywowanych innymi nazwami własnymi, zarówno bez
udziału wykładników formalnych, jak i z ich użyciem, któremu towarzyszy zmiana denotatu”
(Bijak 2017: 3).
Por. ap. gw. wanta ‘kamień, głaz, skała’ (ZborSG: 409).
Por. ap. gw. wantule ‘zwaliska skalne’ (ibid.).
Por. ap. gw. zdziára ‘drzazga’ (SKarł VI: 362).
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Upłaz8 (i być może Giewont oraz Żar) i n. p. Siodło. Wymienione tutaj nazwy (także
pluralne9) oddają charakter obiektu w sposób dosłowny (por. np. Dziurawe10, Kamień, Wantule) lub metaforyczny (por. np. Baszta, Kciuk, Rękawica). Są to zatem
nazwy topograficzne charakteryzujące.
Wyrazy pospolite stanowiące podstawę tych onimów wskazują na różnorodną
motywację nazw. Uważa się, że wyrazy babka i dziadek często występowały w parze, która tworzyła „opozycyjne dublety: chudy dziad i hruba baba” (Nyka 2001: 1),
co w tym przypadku pokrywa się z rzeczywistością – nazwano tak dwie nieodległe
względem siebie turnie. Baszta, Niedźwiedź i Ratusz mogłyby wskazywać na podobieństwo obiektów kolejno do baszty, niedźwiedzia i ratusza11. Wyraz baszta12
to dość popularny w górskim nazewnictwie apelatyw, który jest podstawą wielu
onimów odnoszących się do obiektów położonych w całych Tatrach (por. np. Żółta
Baszta, Grań Baszt). Krzesanicami z kolei górale nazywali ‘urwiska skalne, strome
ściany skalne’ (WET: 615). Wygląd szczytu, do którego nazwa się odnosi, potwierdza
taką motywację.
Warto również zauważyć, że górale nie określali siodłami obniżeń w grzbiecie
górskim, które z geomorfologicznego punktu widzenia są przełęczami13. Zwyczaj
ten miałby być przejęty m.in. z nazewnictwa niemieckiego oraz od uczonych i autorów przewodników po Tatrach (Nyka 2018: 1–3). Współcześnie apelatyw siodło jest
wykorzystywany do tworzenia nazw przełęczy, również w formie zdrobniałej – siodełko. Zdrobnienie to najczęściej wskazuje albo na niewielki rozmiar obiektu, albo
na wrażenie, jakie wywołuje w zestawieniu go z innym, większym, ale w jakimś sensie do niego podobnym.
Problematyczne pod względem ustalenia motywacji są z kolei onimy Żar i Giewont. Pierwszy z nich mógłby znaleźć się w tej grupie, o ile tworzący go apelatyw to
zor definiowany m.in. jako ‘wypalony uprzednio fragment lasu’ (KąśILG XII: 566).
Szczyt ten leży w obrębie dawnej Hali Tomanowej, gdzie prowadzono wypas owiec

8
9
10
11
12
13
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Por. ap. gw. upłoz ‘rozległe, trawą porośnięte, dość równe, pochyłe zbocze w górach’ (ZborSG:
401).
Mnogość zawarta w nazwie odzwierciedla mnogość desygnatu.
„Jest to stromy i dość równy stok skalny, rozryty […] żłobkami krasowymi […]. Od […] żłobków pochodzi nazwa Dziurawego. Z D. oberwały się niegdyś masy skalne, które zaległy Wantule”
(WET: 244).
Ratusz znajduje się w rejonie Wąwozu Kraków, a „nazwa K[rakowa] ma pochodzić od podobieństwa otaczających go skał (np. Ratusz) do różnych gmachów w mieście Krakowie” (ibid.: 592).
Byłaby to więc nazwa, która w sposób metaforyczny oddaje kształt desygnatu.
Paryscy uznają basztę za termin topograficzny i wskazują, że są nim określane turnie „o kształcie
przypominającym basztę zamku lub twierdzy” (ibid.: 55).
Por. „[…] nazwę Siodło […] otrzymywały […] formacje ukształtowane na podobieństwo siedzisk
na grzbiecie końskim: wgięcie terenu wraz z flankującymi je jednym lub dwoma wypukłymi łękami (kulami), nierzadko jakby wystające ze zbocza” (Nyka 2018).
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i bydła14. Powszechnie wiadomo, że pasterstwo (negatywnie) wpływało na przemiany krajobrazu. Jednym z powodów było m.in. wypalanie lasu w celu powiększenia
terenów pod wypas (Paryski 1963: 73). Być może więc nazwa Żar oddaje fakt wypalania roślinności, przy czym raczej w okolicy szczytu niż bezpośrednio na jego
wierzchołku. Może to być również onim przeniesiony, jednak uboższy o człon wyróżniający, o czym mogłaby świadczyć nazwa południowego zbocza tego obiektu
(Smreczyński Żar).
Drugi, jak wspomniałam, kłopotliwy onim to Giewont. Jan Rozwadowski (1914:
5–6) wywodzi tę nazwę od niemieckiego apelatywu Gewände oznaczającego ‘skały lub ściany górskie’. Miałaby ona pochodzić od pracujących w Tatrach niemiec
kich górników. Nazwę tę motywowałyby wówczas właściwości desygnatu istniejące
obiektywnie (urwistość ścian szczytu). Dziś jednak apelatyw, na którym być może
została ufundowana, nie jest już czytelny. O ujęciu w nazwie „skalistości” można by
też mówić, gdyby przyjąć hipotezę postawioną przez Marię Malec (2003: 84):
[Nazwa – A.J.K.] pochodzi może od niemieckiego Gewand (por. przedrostek ge- używany przy tworzeniu pojęć zbiorowych, np. Getier ‘zwierzęta’, i rzeczownik Wand
‘skała’), o przypuszczalnym znaczeniu ‘zbiorowisko skał’, lub od niemieckiego
Gähwand od gäh ‘stromy’ i Wand ‘skała’, tj. ‘stroma ściana’. Forma Giewont jest spolonizowana (ge- przejęte jako gie-, -wand jako -wont).

O tym, że onim utworzony został od dwóch niemieckich wyrazów, piszą też Zofia i Witold Paryscy, autorzy Wielkiej encyklopedii tatrzańskiej. Według ich ustaleń
nazwa szczytu pochodzi z niem. jähe Wand ‘stroma ściana’ (WET: 328). W takim
wypadku oronim należałoby wyłączyć z grupy nazw równych słowotwórczo apelatywom i uznać, że jest to nazwa ufundowana na obcojęzycznym zestawieniu, które
zostało zmodyfikowane przez użytkowników nieznających języka niemieckiego.
Istnieje też hipoteza wskazująca na motywację odantroponimiczną (por. podhalańskie nazwisko Gąsienica-Giewont) (ibid.: 328). W takim ujęciu mogłaby to być nazwa
przeniesiona z leżącej u stóp szczytu użytkowanej przez pasterzy Hali Giewont, być
może wypasanej przez górali noszących taki przydomek. Józef Bubak (1970: 115) odnotował, że nazwisko Giewont w formie Gewąd pojawia się w dotyczących Podhala
dokumentach z datą 1786. Z kolei Paryscy podają, że nazwa ta została zanotowana
już w XVII-wiecznych przywilejach królewskich, ale w odniesieniu do szczytu (Gewont) oraz do hali (Giewont) (WET: 328). Wydaje się zatem, że motywacja odantroponimiczna jest mało prawdopodobna.
Desygnatami przywołanych tutaj oronimów jest sześć (lub osiem, jeśli włączymy
Giewont i Żar) szczytów, dziewiętnaście formacji skalnych oraz jedna przełęcz, co
uwidacznia przewagę nazw form wypukłych tworzonych na drodze derywacji semantycznej nad analogicznie tworzonymi nazwami form wklęsłych. Na tej podsta14 Świadczą o tym też m.in. nazwy pobliskich desygnatów: Wolarnia, Wolarski Przechód.
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wie nie można jednak stwierdzić, że formy terenu wymienione jako pierwsze z zasady są bardziej wyraziste i dlatego nazywającym łatwiej jest je nie tylko wyodrębnić
spośród innych obiektów fizjograficznych tworzących daną przestrzeń, lecz także
w ich nazwach zawrzeć podobieństwo tych obiektów do innych obiektów rzeczywistości pozajęzykowej. Językowy sposób ujmowania przestrzeni uzależniony jest
bowiem od perspektywy, jaką przyjmie jej obserwator. Jak pisze Mariusz Rutkowski
(2001b: 329):
W tej samej przestrzeni fizycznej uczestnicy różnych grup mogą w swoisty sposób, zdeterminowany rodzajem praktyk przestrzennych, wyodrębniać zupełnie
różne elementy fizjograficzne oraz konstruować na tej podstawie odrębne „światy
przestrzenne”.

Można by zatem, nadal z pewną dozą ostrożności, stwierdzić, nie traktując jednak tej konstatacji jako wiążącej, że dla tych konkretnych nazywających (konceptualizatorów) obiekty wypukłe były ważniejsze i wyrazistsze, skoro zostały przez nich
dostrzeżone i nazwane15.
1.2. Oronimy powstałe w procesie onimizacji rozszerzonej z użyciem formantów
nazwotwórczych
1.2.1. Derywaty sufiksalne odrzeczownikowe i/lub odprzymiotnikowe, por.
n. g.16: Grzybowiec od ap. grzyb / adi. grzybowy, Łysanki od adi. łysy oraz Skoruśniak od ap. gw. skorusa ‘roślina – jarzębina’ (ZborSG: 350) oraz n. sz. Ciemniak
od adi. ciemny. W dwóch wymienionych wyżej nazwach uwzględniono obecność
elementów przyrody ożywionej znajdujących się w pobliżu nazywanych obiektów
(Grzybowiec, Skoruśniak) lub ich brak (Łysanki). Nieco bardziej skomplikowane jest
odkrycie motywacji nazwy Ciemniak, a także charakteru nominacji. Pierwszym nasuwającym się skojarzeniem jest przymiotnik ciemny. Jednak obserwacja obiektu nie
daje wystarczających podstaw do tego, by przywołany wyraz bezpośrednio łączyć
np. z charakterem desygnatu lub jakąkolwiek jego cechą percypowaną przez narządy
zmysłów. Szczyt leży w paśmie granicznym, wznosi się na wysokość 2096 m. n.p.m.,
nie jest porośnięty bujną roślinnością i w obrębie samego wierzchołka nie ma miejsc,
które można by określić jako ciemne. Pewne skojarzenie nasuwa dopiero uwaga
15 Temat konceptualizacji przestrzeni górskiej w odniesieniu do tatrzańskich toponimów podjęłam
w książce Nazewnictwo Tatr Wysokich (Jurczyńska-Kłosok 2020). Z kolei kwestia nazywania tych
samych obiektów tworzących przestrzeń Tatr przez reprezentantów dwóch środowisk stała się
tematem mojego artykułu Wybrane doliny i żleby polskiej części Tatr Zachodnich w perspektywach
językoznawczej i geomorfologicznej (Jurczyńska-Kłosok 2021).
16 Por. „Według pasterzy z […] Doliny Strążyskiej nazwa Grzybowiec […] oznacza Przełęcz w Grzybowcu (1311 m) wraz z jej wschodnimi i zachodnimi stokami oraz sąsiadującymi z nimi zboczami
lesistych Łysanek i wzgórza zwanego przez turystów i na mapach Grzybowcem” (Paryski 1957: 73).
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zanotowana przez autorów przewodnika Polskie Tatry Zachodnie (Kunicki, Szczerba
1996). Piszą oni, że pierwotna nazwa szczytu to Upłaz, co potwierdzałoby ukształtowanie terenu. Obecna nazwa, Ciemniak, pojawiła się dopiero w przewodniku Walerego Eljasza z 1870 r. i prawdopodobnie jest ona „przeniesieniem nazwy pastwiska
czy części hali” (ibid.: 241). Potwierdzenia tej hipotezy można by szukać w nazwie
innego szczytu, leżącego w pobliżu Ciemniaka. Chodzi o Małołączniak17 wznoszący się nad Doliną Małej Łąki, niegdyś nazywanej po prostu Małą Łąką (Paryski
1957: 76). Nazwa powstała na drodze derywacji sufiksalnej, a jej podstawą jest zestawienie Mała Łąka, wymawiane przez górali także jako Mało Łąka, a nawet jako
jedno słowo Małołąka (ibid.). Być może więc szczyt noszący dziś nazwę Ciemniak
również wznosił się nad *Ciemną Halą, *Ciemną Polaną czy *Ciemnym Żlebem i nazwa ta powstała według takiego samego lub podobnego schematu, jak przywołany
już Małołączniak? Warto przy tym wspomnieć, że o ile samego Ciemniaka nie można określić mianem ciemnego, o tyle jego północne zbocza, a także tereny wypasowe mieszczące się po jego północnej stronie już tak. Co więcej, dolina leżąca u jego
stóp nosi miano Mułowej, por. adi. mułowy od ap. muł ‘grząski osad tworzący się
na dnie lub na brzegach wód wskutek gromadzenia się drobnych ziarenek minerałów oraz substancji organicznych; szlam’ (USJP II: 741) i ap. gw. mulisko ‘podmokły,
błotnisty teren, porosły z rzadka trawą’ (ZborSG: 197). Dolina Mułowa wchodziła
w skład Hali Upłaz, była terenem wypasowym, a więc mogła obfitować w nazwy
ważne dla pasterzy, informujące np. o wartości pastwisk, a pośrednio także o jakości gleby, charakterze terenu, a nawet nasłonecznieniu. Jest też miejscem, w którym obserwowane są wyleżyska, czyli „płytkie, nieckowate zagłębienia w piętrze hal
i turni, gdzie śnieg zalega jeszcze wczesnym latem i z wolna topnieje […]” (WET:
1369). Z kolei ze względu na to, że opisywana dolina leży po północnej stronie grzbietu, jest bardzo słabo nasłoneczniona i dość szybko, nawet w okresie letnim, robi się
w niej ciemno.
1.2.2. Oronimy komponowane
1.2.2.1. Zestawienia dwuczłonowe, por. n. f. s.: Filar Schodkowy, Wąski Filarek,
Dwoisty Komin, Wielki Komin, Zielone Kominy, Lewa Krawędź, Wielka Płyta, Dolne Półki, Górne Półki, Pomarańczowa Rysa, Czarcie Ślepia; n. g. Czerwone Wierchy;
17 Witold H. Paryski (1957: 70) twierdzi, że: „Używana w literaturze nazwa Małołączniak stosowana
jest przez Małołączan tylko wyjątkowo (w formie Małołącniak) – prawdopodobnie pod wpływem
turystów – i wtedy lokalizacja tej nazwy jest chwiejna, gdyż raz oznacza Małołączniak (2096 m),
a kiedy indziej sąsiednią Kopę Kondracką (2005 m)”. Chciałabym również zaznaczyć, że nazwa
Małołączniak została w niniejszym artykule włączona do grupy oronimów, które powstały na
drodze transonimizacji. Omówienie w tym miejscu jej struktury oraz motywacji zostało podyktowane względami praktycznymi, ponieważ być może według podobnego schematu została utworzona nazwa Ciemniak.
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n. p.: Siwarowa18 Przełęcz, Mała Przełączka, Białe Siodełko, Mylne Siodełko, Szerokie
Siodło, Spalone Siodło i n. sz.: Żółta Baszta, Harnasiowe Czuby, Czerwony Gronik,
Hruby Regiel, Mały Regiel, Głucha Skała, Cienka Skałka, Jarcowa Skałka, Pisana
Skała, Biała Turnia, Chuda Turnia, Czarna Turnia, Gładka Turnia, Kończysta Turnia, Upłazkowa Turnia, Wielka Turnia, Wysoka Turnia, Zawiesista Turnia, Zbójnic
ka Turnia, Zadni Upłaz, Czerwony Wierch19. Człony konstytutywne przywołanych
tutaj onimów w sposób bezpośredni wskazują na właściwości desygnatów istniejące
obiektywnie, a więc, stosując terminologię M. Kornaszewskiego (1986: 12), można je
zaliczyć do grupy nazw topograficznych charakteryzujących. Ufundowane są z kolei
na apelatywach ogólnopolskich oraz gwarowych, por. cuba ‘czub, szczyt góry, góra’
(ZborSG: 43), grónik ‘pagórek’ (ibid.: 109), komin, krawędź, płyta, półki, regiel ‘lesisty
stok górski, też: las tam rosnący’ (ibid.: 328), rysa, skała, skałka, turnia ‘naga skała
w górach’ (ibid.: 395), upłoz, wiérk ‘góra, szczyt górski’ (ibid.: 418). W tej grupie znajdują się deminutywy: gronik i skałka, wskazujące na stosunkowo niewielki rozmiar
obiektów. W podstawach kilku nazw znalazły się wyrazy baszta, filar, filarek i mur,
które charakter topograficzny obiektów oddają w sposób przenośny, a także apelatywy wskazujące na mnogość desygnatu, np. półki, wierchy.
Człony wyróżniające omawianych tu nazw są natomiast motywowane: barwą desygnatu (biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty), nierzadko wskazującą na florę obecną w pobliżu desygnatu; jakością podłoża (siwarowy); rozmiarem
(cienki, chudy, hruby, mały, niski, wąski, wielki, wysoki); wrażeniami słuchowymi
(głuchy); położeniem (lewy, dolny, górny); właściwościami istniejącymi obiektywnie (dwoisty, schodkowy od ap. schodki, upłazkowy od ap. gw. upłazek ‘ekspresywnie
o upłazie20’ (ibid.: 401), zawiesisty ‘taki, który jest nad czymś zawieszony’, kończysty od adi. gw. końcysty ‘zakończony ostro, szpiczasty’ (HodSG: 95), gładki); właściwościami przyrodniczymi (jarcowy od ap. gw. jarzec ‘jęczmień’ (ZborSG: 134) –
tu określenie ma charakter metaforyczny, ponieważ górale jarcem nazwali także
skamieniałe skorupki otwornic tkwiące w wapieniu numulitowym, z którego zbudowana jest Jarcowa Skałka (WET: 460)); wierzeniami lub tradycjami związanymi z desygnatem (harnasiowy, zbójnicki), nierzadko przybierającymi konkretny
wymiar, por. Pisana Skała. Człon wyróżniający tej nazwy informuje o napisach
znajdujących się w najniższej części desygnatu, których autorami byli prawdopodobnie górnicy i/lub poszukiwacze skarbów (Cywiński 1996: 77). W nazwie Mylne Siodełko zawarto informację o działalności człowieka w pobliżu desygnatu (por.
„od strony północnej […] siodełko jest dostępne bez trudności w kilka chwil. Gęsty las utrudnia jednak odróżnienie go od […] Przełęczy za Rękawicą” (ibid.: 169)).
18 Por. ap. gw. sýwor ‘siano z mokrych łąk nadające się głównie na ściółkę’ (ZborSG: 374).
19 Nazwa ta przypisywana była Małołączniakowi (również w formie Wierch Czerwony) oraz Twardemu Upłazowi (Kunicki, Szczerba 1996: 238).
20 Por. ap. gw. upłoz ‘rozległe, trawą porośnięte, dość równe, pochyłe zbocze w górach’ (ZborSG: 401).
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Motywowana działalnością człowieka jest być może również nazwa przełęczy Spalone Siodło, zawierająca informację na temat charakteru gospodarki leśnej prowadzonej w tym rejonie.
Ciekawy przypadek stanowi oronim, którego podstawą jest zestawienie czarcie
ślepia. Opis autorstwa W. Cywińskiego21 wskazuje, że motywacja ma charakter metaforyczny, a kluczową rolę być może odegrał kształt formacji i stosunkowo odległe
skojarzenie z oczyma diabła.
1.2.2.2. Zestawienie wieloczłonowe, por. n. sz. Czerwony Wirch Upłaziański22.
2. Oronimy powstałe w procesie transonimizacji
2.1. Oronimy powstałe w procesie „czystej” transonimizacji, por. n. sz. Saturn.
Według Cywińskiego (ibid.: 148) „nazwa góry pochodzi z czasów prac górniczych.
Astrologowie przypisywali […] metale […] planetom. Z […] Saturnem wiązano ołów,
a […] szczypty tego pierwiastka wydobywano powyżej Pisanej”. Nazwa może więc
wskazywać na obecność złóż naturalnych w pobliżu desygnatu. Z kolei w słowniku
Lindego Saturn to ‘najwyższy między planetami’ (SL III: 197), a turnia, do której nazwa się odnosi, jest opisywana właśnie jako „wyższa i większa z dwóch turni sterczących zaraz nad lasem” (WET: 1060). Być może jest to więc nazwa wielomotywacyjna.
2.2. Oronimy powstałe w procesie transonimizacji rozszerzonej z użyciem formantów nazwotwórczych
2.2.1. Oronim odtoponimiczny, por. n. sz. Małołączniak od n. d. Małołąka.
2.2.2. Oronim odantroponimiczny, por. n. sz. Gubalec od nazwiska Gubała.
2.2.3. Oronimy komponowane.
2.2.3.1. Zestawienia z odtoponimicznym członem wyróżniającym, por. n. f. s.: Depresja Dziurawego od n. zb. Dziurawe, Czerwony Filar od n. g. Czerwony Gronik, Fi21 Por. „Od »Lewej Kazalnicy« aż po filar […] znajduje się szereg małych nyż o wspólnej nazwie
Czarcie Ślepia” (Cywiński 1996: 118).
22 Jest to dawna nazwa Ciemniaka i Twardego Upłazu łącznie z Twardym Grzbietem (Kunicki, Szczerba 1996: 238–241). Warto również wspomnieć, że w XIX-wiecznych publikacjach na określenie
szczytów znanych dziś pod wspólną nazwą Czerwone Wierchy stosowano także nazwy jednostkowe, z których każda zawierała informację na temat rozmaitych właściwości poszczególnych
obiektów. W nazwie Czerwony Wirch Upłaziański zawarto informacje dotyczące flory obecnej
w pobliżu desygnatu (tu: barwa situ skuciny), charakteru topograficznego obiektu (por. ap. gw.
wiérk) i ukształtowania terenu (por. ap. gw. upłoz) (ibid.: 238; WET: 193).
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lar Zdziarów od n. f. s. Zdziary, Mnichowa Galeria od n. sz. Mnich Małołącki, Kobylarzowa Igła od n. pł. Kobylarz, Zbójnicka Igła od n. sz. Zbójnicka Turnia, Kazalnica
Miętusia od n. d. Dolina Miętusia, Kazalnica Mnichowa od n. sz. Mnich Małołącki,
Komin Karczemny od n. zb. Karczma, Czarny Mur od n. sz. Czarna Turnia, Próg
Mułowy od n. d. Dolina Mułowa, Próg Litworowy od n. d. Dolina Litworowa, Twarda
Ściana od n. zb. Twardy Upłaz, Dziurawy Zachód od n. zb. Dziurawe, Kobylarzowy
Zachód od n. pł. Kobylarz, Litworowy Zachód od n. d. Dolina Litworowa, Upłazkowy Ząb od n. sz. Upłazkowa Turnia, Zagonny Ząb od n. ż. Zagon; n. g.: Miętuskie
Góry23 od n. h. Miętusia Hala, Wysoki Grzbiet od n. sz. Wysoka Turnia; n. p.: Czarny
Przechód od n. sz. Czarna Turnia, Karczmarski Przechód od n. zb. Karczma, Kolisty
Przechód od n. f. s. Kolisty Kocioł, Mnichowy Przechód od n. sz. Mnich Małołącki, Ratuszowy Przechód od n. sz. Ratusz, Upłazkowy Przechód od n. sz. Upłazkowa Turnia, Wolarski Przechód od n. ł. Wolarnia, Wysoki Przechód od n. sz. Wysoka
Turnia, Chuda Przełączka od n. sz. Chuda Turnia, Upłazkowa Przełączka od n. sz.
Upłazkowa Turnia, Kondracka Przełęcz od n. h. Hala Kondratowa lub od n. sz. Kopa
Kondracka, Litworowa Przełęcz od n. d. Dolina Litworowa, Małołącka Przełęcz od
n. d. Dolina Małej Łąki, Mułowa Przełęcz od n. d. Dolina Mułowa, Zagonna Przełęcz od n. ż. Zagon, Kobylarzowe Siodełko od n. pł. Kobylarz, Siwarowe Siodełko od
n. p. Siwarowa Przełęcz, Lodowe Siodło od n. j. Jaskinia Lodowa, Małołąckie Siodło
od n. d. Dolina Małej Łąki, Mnichowe Siodło od n. sz. Mnich Małołącki, Niskie Siodło od n. sz. Niska Turnia, Skoruszowe Siodło od n. g. Skoruśniak, Stanikowe Siodło
od n. d. Staników Żleb, Upłazkowe Siodło od n. sz. Upłazkowa Turnia, Wysokie Siodło od n. sz. Wysoka Turnia, Żarskie Siodło od n. sz. Żar, Upłazkowa Szczerbina od
n. sz. Upłazkowa Turnia, Wysoka Szczerbina od n. sz. Wysoka Turnia, Upłazkowe
Wrótka od n. sz. Upłazkowa Turnia, Zagonne Wrótka od n. ż. Zagon; n. sz.: Dziurawa Baszta od n. zb. Dziurawe, Lodowa Baszta od n. j. Jaskinia Lodowa, Upłazkowa
Baszta od n. sz. Upłazkowa Turnia, Kondratowe Baszty od n. d. Hala Kondratowa,
Goryczkowa Czuba od n. h. Goryczkowa Hala (WET: 350–351), Machajowa Czuba
od n. p. Machajówka (ibid.: 699), Góra Kondratowa od n. h. Hala Kondratowa, Kopa
Kondracka od n. h. Hala Kondratowa, Twarda Kopa od n. zb. Twardy Upłaz (Cywiński 1996: 84), Upłaziańska Kopa od n. h. Hala Upłaz (WET: 1300), Upłazkowa
Kopa od n. sz. Upłazkowa Turnia, Upłazkowy Kopiniak od n. sz. Upłazkowa Turnia, Kobylarzowa Kopka od n. pł. Kobylarz, Mnich Małołącki24 od n. d. Dolina Małej Łąki, Mniszki Małołąckie od n. sz. Mnich Małołącki, Koprowe Mniszki od n. ż.
Koprowy Żleb, Ratusz Litworowy od n. d. Dolina Litworowa, Ratusz Mułowy od
23 Notowane również jako Miętuskowe Hory. Obydwie nazwy stosowane były niegdyś na oznaczenie
dzisiejszych Czerwonych Wierchów (Kunicki, Szczerba 1996: 238).
24 Z ustaleń W.H. Paryskiego wynika, że prawdopodobnie nazwą Mnich oznaczano dawniej „turnię zwaną obecnie Babka lub jakąś inną w sąsiedztwie”, Siodłową Turnię lub Dziadka (Paryski
1957: 78).
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n. d. Dolina Mułowa, Gmińska Turnia od n. ż. Gmiński Żleb, Kobylarzowa Turnia
od n. pł. Kobylarz, Siodłowa Turnia od n. s. Siodło, Zagonna Turnia od n. ż. Zagon (ibid.: 1379), Czarna Turniczka od n. sz. Czarna Turnia, Dziurawe Turniczki od
n. zb. Dziurawe, Miętusie Turnie od n. d. Dolina Miętusia, Mnichowe Turnie od n. sz.
Małołącki Mnich, Upłaziański Wierszyk od n. p. Polana Upłaz. Podstawami nazw
utworzonych przez zestawienia są apelatywy wskazujące na charakter i wygląd
desygnatu albo w sposób dosłowny (czuba, gzyms, komin, kopa, kopka, kopiniak,
próg, przechód, przełączka, przełęcz, siodełko, siodło, szczerbina, rysa, ściana, turnia,
turniczka, wierszyk), albo metaforyczny, ale czytelny (baszta, brama, depresja, filarek, filar, galeria, igła, kazalnica, mnich, mniszek, mniszki, rampa, ratusz, wrótka,
zachód, zacięcie, ząb). Kilka nazw ma w podstawie deminutivum, a więc znacznik
rozmiaru (np. mniszki, turniczka), są też nazwy pluralne (baszty, turniczki). Człony
wyróżniające tych oronimów motywowane są z kolei nazwami innych pobliskich
obiektów (np. Filar Zdziarów od n. sz. Zdziary). Jak widać z powyższego zestawienia,
jest to najliczniejsza grupa nazw (77), w której udział onimów odnoszących się do
poszczególnych form terenu jest zbliżony (30 n. p., 29 n. sz., 18 n. f. s.). Ten model nazewniczy oddaje praktyczne podejście nazywających do rzeczywistości i być może
właśnie z tego powodu jest on tak produktywny. Wymienione onimy mają charakter
lokalizujący i służyły (lepszej) orientacji w terenie.
2.2.3.2. Zestawienie z odtoponimicznym członem utożsamiającym, por. n. sz.
Mały Giewont.
2.2.3.3. Zestawienia z odantroponimicznym członem wyróżniającym, por. n. f. s.:
Brama Kantaka, Brama Kraszewskiego, Depresja Bilskiego, Depresja Malczyka,
Depresja Mazika, Depresja Mroza, Depresja Strzebońskiego, Depresja Zaruskiego,
Depresja Serwy, Filarek Bubona, Filar Wolfa, Gzyms Nowińskiego, Gzyms Olczyka,
Komin Flacha, Rampa Jagiełły, Rysa Konopki, Rysa Malczyka, Zachód Bilskiego, Zacięcie Mroza oraz n. sz. Eliaszowa Turnia. Człony wyróżniające wymienionych tu
nazw są motywowane nazwiskami typu przymiotnikowego, np. Nowiński, Strzeboński, oraz rzeczownikowego, np. Eliasz (Eljasz), Mazik. Nazwy te mają charakter
pamiątkowy, informują o osobie, która jako pierwsza (znana) dotarła w dane miejsce
lub w inny sposób jest z nim związana25. Wśród zgromadzonych tutaj nazw są też
takie, których motywacja nie jest w pełni jasna. Problem ten dotyczy oronimów Ptakowy Przechód i Ptakowa Turnia. Jeżeli ich człony określające w swoich podstawach
zawierają współcześnie notowane na Podhalu nazwisko Ptak26, wówczas nazwy te
miałyby charakter odantroponimiczny. Jeżeli jednak tylko jedna z nich zawiera
25 Por. Depresja Zaruskiego to miejsce, którędy „prawdopodobnie zjeżdżał w 1912 roku Mariusz Zaruski, szukając zaginionej Aldony Szystowskiej” (Cywiński 1995: 46).
26 Nazwiska tego nie notuje jednak Józef Bubak (1970, 1971, 1991).
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człon motywowany nazwiskiem, to w takim wypadku człon określający drugiej nazwy zawierałby komponent odtoponimiczny i należałoby ją zaklasyfikować do innej
grupy onimów.
2.2.3.4. Zestawienia zawierające wyrażenie przyimkowe ze składnikiem odtoponimicznym, por. n. f. s.: Filar nad Krzyżem, Okap nad Świętymi, Piargi pod Matką
Boską, Piargi pod Zagonem, Przełączka za Upłazkową Basztą; n. p.: Przechód za Rękawicą, Przełączka pod Chudą Turnią, Przełączka przy Kopie, Przełączka za Ratuszem, Przełęcz w Grzybowcu, Przełęcz za Ratuszem, Przełęcz za Saturnem, Siodło za
Babką, Siodło za Zawiesistą oraz n. sz.: Kopa nad Śnieżną. Człony charakteryzujące
powyższych nazw informują o cesze desygnatu istniejącej obiektywnie (w sposób
dosłowny, por. piargi, przechód, przełączka, przełęcz, siodełko, siodło, szczerbina,
wrótka, lub metaforyczny, por. filar, okap). Oddają one naturalny charakter, a niekiedy także wygląd czy funkcję formacji. Natomiast człony wyróżniające tych onimów dzięki wykorzystaniu wyrażeń przyimkowych w precyzyjny sposób wskazują
położenie obiektu względem innego, najpewniej dużo łatwiejszego do identyfikacji
przestrzennej (np. Przechód za Rękawicą od n. sz. Rękawica). Wybór przyimka jest
tutaj uzależniony od położenia przełęczy względem obiektu, który pełni funkcję
lokalizatora, oraz od miejsca, z którego nazywany obiekt był obserwowany. Tym
samym przyimkowe nazwy przełęczy pokazują, które obiekty były na tyle charakterystyczne, że nie tylko otrzymały własną nazwę, lecz także stały się podstawą do
utworzenia kolejnego onimu. Nie dziwi więc fakt, że wśród piętnastu zaklasyfikowanych do tej grupy toponimów znalazła się tylko jedna nazwa szczytu. Znamienne
jest jednak, że Kopa nad Śnieżną, bo o niej tutaj mowa, wznosi się nad otworem
Jaskini Śnieżnej należącej do najgłębszego systemu jaskiniowego Tatr, czyli Jaskini
Wielkiej Śnieżnej. W tym wypadku to jaskinia pełni funkcję lokalizatora. Wśród
nazw powstałych na drodze transonimizacji rozszerzonej, których podstawą jest
wyrażenie przyimkowe, są też takie, których człony konstytutywne wskazują na
rozmiar desygnatu (por. nazwy motywowane ap. przełączka).
2.2.3.5. Zestawienia wieloczłonowe
2.2.3.5.1. Zestawienia z dwoma członami wyróżniającymi: odapelatywnym i odtoponimicznym, por. n. f. s.: Niżnia Kościeliska Brama i Pośrednia Kościeliska Brama od n. d. Dolina Kościeliska; n. p.: Niżnie Stanikowe Siodło od n. d. Staników Żleb,
Niżni Zbójnicki Przechód od n. sz. Zbójnicka Turnia, Pośrednie Małołąckie Siodło od
n. p. Pośrednia Małołącka Turnia, Wyżnia Kondracka Przełęcz od n. p. Kondracka
Przełęcz, Wyżni Zbójnicki Przechód od n. sz. Zbójnicka Turnia, Wyżnie Stanikowe
Siodło od n. d. Staników Żleb oraz n. sz.: Niżnia Zawiesista Turnia od n. sz. Zawiesista Turnia, Pośrednia Małołącka Turnia od n. sz. Wielka Turnia Małołącka, Skrajna
Małołącka Turnia od n. sz. Wielka Turnia Małołącka, Wielka Turnia Małołącka od
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n. d. Dolina Małej Łąki, Czerwony Wierch Małołączniak27 od n. d. Dolina Małej Łąki,
Czerwony Wierch Kondracki od n. h. Hala Kondratowa. Wymienione tutaj oronimy
są przykładem onimów wieloczłonowych, które uznawane są za charakterystyczne
dla nazewnictwa tatrzańskiego i które wyróżniają je na tle zbioru nazw innych grup
górskich (Mrózek 1998: 265). Zakrzepłe w ich językowych strukturach informacje
dotyczą charakteru topograficznego nazywanego obiektu (człon konstytutywny),
a także jego położenia i/lub rozmiaru (człony wyróżniające). W analizowanym materiale nie ma wielu tego rodzaju nazw, bo zaledwie piętnaście, ale już nawet na tych
przykładach można zaobserwować kierunek zainteresowań ich twórców. Nazwa
miała być przydatna i służyć orientacji przestrzennej. Nazwy wieloczłonowe mogą
też uwidaczniać inny „problem” związany z przestrzenią Tatr. Jak już wspominano, korzystają z niej rozmaite środowiska, których uwagę przykuwają różnorodne
obiekty. „Pomnażanie Tatr” (Nyka 1977: 45) mogło być powodowane działalnością
sportową. Taternicy, wytyczając nowe drogi wspinaczkowe, wprowadzali nazwy, za
pomocą których mieli możliwość tworzenia coraz bardziej dokładnego opisu terenu
swojej działalności.
2.2.3.5.2. Zestawienia z dwuelementowym członem utożsamiającym, por. n. sz.
Mały Czerwony Wierch od n. sz. Czerwony Wierch.
Problematyczne jest natomiast przyporządkowanie nazwy szczytu Kondratowy
od n. h. Hala Kondratowa do którejś z powyższych grup ze względu na eliptyczny
charakter onimu. Pełna nazwa mogłaby brzmieć *Kondratowy Wierch lub *Wierch
Kondratowy, jednak w żadnej z tych postaci onim ten nie został odnotowany. Tym
samym człon, który mógłby zostać uznany za wyróżniający, stał się członem konstytutywnym. Dziś nazwę Kondratowa zastąpił onim Kopa Kondracka.
Podsumowanie
Z powyższego zestawienia wynika, że wśród 207 przywołanych tutaj nazw dominują onimy oddające konkretne ujmowanie rzeczywistości przez nazywających, co
jest widoczne zarówno w leksemach tworzących człony utożsamiające oronimów
i informujących o charakterze topograficznym obiektu, jak i w leksemach będących
podstawą członów wyróżniających. Warto też zauważyć, że nawet jeżeli człon konstytutywny ufundowany został na apelatywie, który charakter danej formacji ujmuje w sposób metaforyczny28, to przenośnia ta jest czytelna (np. baszta, igła). Podobnie
27 Notowany również jako Czerwony Wirch Małołączniak (Kunicki, Szczerba 1996: 238).
28 Szerzej na temat strategii tworzenia tatrzańskich oronimów metaforycznych pisał Krzysztof Kosecki (2014).
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rzecz się ma w przypadku członów wyróżniających. W 108 nazwach (bez względu na
typ formacji) człony te informują o położeniu obiektu względem innego, najpewniej
bardziej charakterystycznego, dostrzegalnego lub z różnych powodów ważniejszego
dla nadającego nazwę.
Człony wyróżniające 20 (lub 22, jeśli uwzględnimy nazwy Ptakowy Przechód
i Ptakowa Turnia) nazw formacji skalnych motywowane są nazwiskami i informują o działalności człowieka w pobliżu desygnatu (pierwsi zdobywcy, np. Depresja
Serwy, osoby istotne społecznie, np. Brama Kantaka) i mają charakter nazw pamiątkowych. Takie toponimy pokazują, że pierwotnie dzika, obca, trudno dostępna
przestrzeń staje się oswojona w dosłownym znaczeniu tego słowa. Co ciekawe, przywołane tu nazwiska odnoszą się do osób, dla których Tatry były lub są miejscem
uprawiania rekreacji, a nie pracy fizycznej. Ponadto model nazewniczy apelatyw +
antroponim jest najczęstszy właśnie wśród nazw formacji skalnych, czyli onimów
nadawanych przez środowisko wspinaczkowe, traktujące góry między innymi jako
miejsce sportowej rywalizacji, a nazwy własne jako wartość, która pozwoli zachować pamięć o ludzkich dokonaniach.
Jedną z cech tatrzańskich nazw, na którą również warto zwrócić uwagę, jest ich
wieloczłonowość (Mrózek 1998: 265). Można więc sądzić, że jeżeli obiekt jednoznacznie nasuwa dane skojarzenie, powstaje nazwa jednoczłonowa, jeżeli natomiast
desygnat nie kojarzy się z niczym konkretnym (oprócz samego typu formacji), wówczas rodzi się potrzeba doprecyzowania informacji na jego temat, aby można go było
wyróżnić spośród pozostałych. Ma to oczywiście wymiar praktyczny – dla taternika
istotne jest, czy (korzystając ze środowiskowego określenia) „zrobił” Dwoisty Komin
czy Wielki Komin, a dla ratownika, czy ktoś „utknął” na Dolnych czy na Górnych
Półkach.
Oronimy rejonu Czerwonych Wierchów to nazwy endogenne, wykreowane
przez ludzi blisko z nim związanych, ale tworzących środowisko niejednorodne29.
Wśród tych, którzy mieli (i nadal mają) „władzę nazewniczą” (Włoskowicz 2021:
152), wymienić można bowiem nie tylko autochtonów (posługujących się i nieposługujących się gwarą), ale także turystów, taterników, kartografów i badaczy naukowych. Kwestia charakteru grup społecznych związanych w rozmaity sposób
(emocjonalnie, zawodowo, hobbystycznie) z Tatrami i ich wpływu na kształtowanie
się systemu nazewniczego tego pasma górskiego jest złożona. Dziś na tatrzańskich
halach nie ma już bowiem pasterzy (z wyjątkiem kilku miejsc, gdzie prowadzony
jest tzw. kulturowy wypas owiec), nie ma też górników i hutników. Są natomiast
29 Ludzi w rozmaity sposób związanych z Tatrami postrzegam tutaj jako wspólnotę osób „będącą
grupą dowolnej wielkości posiadającą poczucie wspólnej tożsamości, której poszczególni członkowie nie muszą jednak wchodzić ze sobą w bezpośrednie relacje” (Włoskowicz 2021: 144). Grupa
ta jest „podmiotem procesu nominacyjnego”, który „zajmuje określoną część przestrzeni geograficznej i mentalnie dzieli ją na obiekty, przy czym w tym podziale istotna jest kultura danej
wspólnoty i jej interesy (np. ekonomiczne)” (ibid.).
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ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, są speleolodzy, narciarze uprawiający ski-touring
i przewodnicy. Możemy tu zatem mówić o swoistej wymianie grup społecznych
związanych z tym terenem. Proces ten, zapoczątkowany u progu XX w., trwa nadal,
a jego opis dla badających tatrzańskie nazewnictwo mógłby być niezwykle istotny.
Ludzie blisko związani z daną przestrzenią zaznaczają bowiem swą obecność, m.in.
kreując nazwy tworzących ją obiektów i dokonując w ten sposób jej „środowiskowego strukturyzowania”30 (Rutkowski 2001a: 15–18).
Spojrzenie na nazewnictwo geograficzne z uwzględnieniem perspektywy socjo
logicznej wpływa zatem na zmianę optyki i pomaga w zrozumieniu potrzeb, poznaniu wyobrażeń o świecie, a może nawet systemu wartości kreatorów nazw. Interpretując nazwy terenów górskich, warto również mieć na uwadze wskazówki
Aleksandry Cieślikowej (1999), która pisała, że nieodzowne jest „rozpatrywanie nazwy w łączności z obiektem, a także zwrócenie uwagi na tekst, z którego nazwa się
wywodzi” (ibid.: 21). Tylko taka praktyka może pozwolić na dotarcie do źródła motywacji nazewniczej, a więc m.in. na poznanie mechanizmów myślenia ludzi, którzy
w nazwach zawarli właściwy sobie ogląd świata.
Skróty
adi. – adiektyw; ap. – apelatyw; ap. gw. – apelatyw gwarowy; n. d. – nazwa doliny; n. f. s. –
nazwa formacji skalnej; n. g. – nazwa grzbietu; n. h. – nazwa hali; n. j. – nazwa jaskini;
n. ł. – nazwa łąki; n. p. – nazwa przełęczy; n. pł. – nazwa płaśni31; n. sz. – nazwa szczytu;
n. zb. – nazwa zbocza; n. ż. – nazwa żlebu
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Motivation and Methods of Selecting Names for Chosen Oronyms
of the Czerwone Wierchy Area in the Polish Part of the Western Tatra Mountains
Abstract
The purpose of this article is to show various ways of expressing the reality which is characteristic of
people who have given names of places in the mentioned area. In this article, the attempt was made to
reach to the motivational meaning of 207 oronyms from the Czerwone Wierchy area which is located
in the Polish part of the Western Tatra Mountains. These names origin from two detailed mountain
guides of the Czerwone Wierchy area and they have been assigned to two different groups. The first
group is made up of names that have been formed during the onimization process, and the second – of
names that have been formed during the transonimization process. Within these groups further subcategories have been distinguished. In this article multipart names were highlighted. They are characterized by complex motivation. The study showed that a large part of the collected names is a group
of oronyms, which have been formed during the onimization process with a part of them that origin
from other toponyms (77 oronyms). They are localized names and they show a practical approach to
the reality. It can be concluded that this feature caused a high popularity of this naming model. In
this article, attention has been paid to the necessity of conducting the socio-onomastics survey.
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Wstęp
Przedmiotem artykułu są dokumenty rękopiśmienne Wandalina Szukiewicza zdeponowane w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie (Lietuvos
valstybės istorijos archyvas, LVIA, fond 1135). Pokażę ich specyfikę i określę przydatność naukową do badań nad kontaktami językowymi w peryferyjnym areale dialektalnym pogranicza bałtycko-słowiańskiego2.

1
2
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Artykuł powstał w wyniku działania naukowego przeprowadzonego w ramach programu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 4, 2020/04/X/HS2/00306.
Artykuł jest pilotażową publikacją zapowiadającą projekt, który mam zamiar zrealizować na
podstawie odnalezionych materiałów archiwalnych. Będzie on dotyczył kontaktów językowych
na słabo zbadanym obszarze pogranicza bałtycko-słowiańskiego.
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Specyfika badań przełomu XIX i XX w. sprawiła, że cenny materiał gwarowy
znajduje się nie tylko w pracach językoznawców, lecz także historyków i etnografów, w tym niezawodowych (por. Rak 2021). Przykładem tego są rękopisy W. Szukiewicza, uczonego samouka z Naczy w powiecie lidzkim. Mimo że w kręgu jego
zainteresowań znajdowała się głównie archeologia, zgromadzone przez niego materiały3 są cenne także dla etnografów, historyków i językoznawców. Co więcej, zarejestrowany przez uczonego materiał gwarowy jest unikatowy, ponieważ pochodzi
ze słabo zbadanego obszaru pogranicza bałtycko-słowiańskiego, z miejscowości,
których większość nie była uwzględniana w znanych atlasach gwarowych. Materiał ten nie tylko może dostarczyć nowych informacji o gwarach i ich rozwoju, lecz
także służy do weryfikowania dotychczasowych ustaleń o kontaktach językowych
w peryferyjnych strefach dialektalnych pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Stanowi
również nieocenioną bazę, w tym metajęzykową, do prowadzenia badań interdyscyplinarnych w zakresie komparatystyki slawistycznej, historycznej wielojęzyczności,
antropologii kulturowej i tożsamości mieszkańców pogranicza. Pozwala też włączyć historyczną analizę socjolingwistyczną do badań nad kontaktami językowymi
i dziedzictwem językowym. Ponadto jest źródłem nowych informacji o polszczyźnie inteligencji wileńskiej przełomu XIX i XX w., jak również o ówczesnym życiu
społeczno-naukowym4.
Wandalin Szukiewicz – badacz zapomniany?
W. Szukiewicz (1852–1919) herbu Odrowąż (ród pochodzący ze Żmudzi) urodził się
i większą część życia spędził w Naczy na historycznej Wileńszczyźnie, obecnie jest to
północno-zachodnie pogranicze białorusko-litewskie5. Kierując się postawą patriotyczną, rodzice nie oddali go do szkół rosyjskich, wykształcenie zdobywał w domu,
jak to było przyjęte wówczas u szlachty, a następnie pod opieką Józefa Jundziłła,
emerytowanego profesora botaniki Uniwersytetu Wileńskiego6. Trudna sytuacja
finansowa rodziny nie pozwoliła Wandalinowi wyjechać na studia za granicę, dlatego postanowił wstąpić do Szkoły Głównej Warszawskiej. Jednak wówczas przekształcono ją w Uniwersytet Cesarski z wykładowym językiem rosyjskim, którego
3
4
5
6
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Część opublikowanej spuścizny naukowej Szukiewicza jest ogólnie dostępna w formie elektronicznej w bibliotece Polona.
Zygmunt, syn Wandalina Szukiewicza, w 1933 r. napisał o korespondencji prowadzonej przez ojca,
iż ona „daje dosyć dokładny obraz życia kulturalnego i patriotycznego u nas do czasów wojny
światowej (LVIA, 1135/6/10: 76).
Szukiewicz szczegółowo przedstawił historię swego rodu Michałowi Brensztejnowi w liście datowanym na styczeń 1909 r. (ibid.: 35–35a).
To dzięki Jundziłłowi Szukiewicz wybrał ścieżkę naukową: „Rozbudził we mnie zamiłowanie do
nauk przyrodniczych i do rzeczy dawnych” (ibid.: 35a).
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Szukiewicz nie znał. Pozostał w Warszawie, podejmując prywatną naukę po rosyjsku przedmiotów niezbędnych do zdania egzaminów. Po krótkim czasie sytuacja
rodzinna zmusiła go do powrotu do Naczy, gdzie objął gospodarstwo. Od tego czasu systematycznie kształcił się samodzielnie, poznając dorobek uczonych światowej
sławy. Szczególnym zainteresowaniem darzył archeologię. Był jednym z założycieli
wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN) i aktywnym jego działaczem.
W miejscu swego zamieszkania angażował się w pracę oświatową na rzecz społeczności wiejskiej, m.in. założył komitet, który się zajmował organizacją szkół, sprowadzaniem podręczników, zatrudnieniem nauczycieli.
Szukiewicz prowadził badania w niezbyt sprzyjających okolicznościach. Najczęściej na eksploracje wydawał własne pieniądze, co spowodowało nieporozumienia
małżeńskie i odejście drugiej żony, która nie akceptowała jego naukowych fascynacji. Ponadto nie zawsze był rozumiany przez prowincjonalną społeczność, często
traktującą uczonego, rozkopującego kurhany i wypytującego włościan o różne rzeczy, jako dziwaka. W liście do Seweryna Udzieli, ówczesnego dyrektora Muzeum
Etnograficznego w Krakowie, Szukiewicz stwierdził:
Trzeba tu wszystko odkrywać, zdobywać krok za krokiem teren do badań, nie mając
nie tylko żadnej pomocy, lecz najmniejszego poparcia. Jedyne, co mię podtrzymuje,
broniąc od zniechęcenia, to przekonanie, że bądź co bądź ratuję od zupełnego unicestwienia ślady naszej przeszłości, które zacierają się, nikną z dniem każdym (MEK
I 1892).

Pozyskane w trakcie badań eksponaty Szukiewicz przekazywał nieodpłatnie do
placówek w Warszawie, Krakowie, Wilnie i Lwowie, gdzie często stanowiły podstawę kolekcji muzealnych7. Sprawozdania z działalności badawczej składał do licznych
instytucji naukowych, m.in. do Akademii Umiejętności w Krakowie i Cesarskiego
Towarzystwa Archeologicznego w Sankt Petersburgu. Popularyzował naukę, aktywnie pisząc do ówczesnej prasy polskiej na tematy archeologiczne i etnograficzne8.
Był prawdziwym tytanem pracy, ale jednocześnie bardzo skromnym człowiekiem.
Szersze publikacje kreślące jego sylwetkę ukazały się tylko z okazji trzydziestolecia
pracy naukowej (Brensztejn 19149) oraz jako nekrolog. W artykule jubileuszowym
7

8

9
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„Zbiory Szukiewicza stanowią najważniejszą część w dziale przedhistorycznym Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” – czytamy w artykule Heleny Cehak-Hołubowiczowej
(1936/1937: 9–14). W trakcie kwerendy w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie (MEK) ustaliłam, że w 1913 r. Szukiewicz przekazał tam kolekcję przedmiotów zebranych
w okolicznych wsiach, jedną z najliczniejszych ofiarowanych przez pojedynczych darczyńców
muzeum w okresie jego powstania.
Pierwsza jego publikacja ukazała się w 1885 r. w „Tygodniku Ilustrowanym”. Maksymalnie pełna bibliografia artykułów publicystycznych Szukiewicza została opracowana w dwudziestoleciu
międzywojennym w Bibliotece Wróblewskich w Wilnie, obecnie jest to Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, LMAVB).
Jubileusz przypadał w 1913 r., jednak artykuł z tej okazji pojawił się dopiero w 1914 r. w „Kurierze Litewskim” (Brensztejn 1914: 2) i w skróconym wariancie został przedrukowany w tygodniku
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z 1914 r. Michał Brensztejn podkreślał: „Pan Szukiewicz nie należy do rzeszy tych
»uczonych«, co za pomocą umiejętnej autoreklamy nieustannie o sobie przypominają lub też łokciami torują dla się drogę do zaszczytów i uznania swych zasług” (ibid.:
2). Po II wojnie światowej o zasługach Szukiewicza dla badań archeologicznych terenów nadniemeńskich jako pierwsza napisała Frida Gurevič (1962). W późniejszych
latach pojawiały się tylko krótkie wzmianki o uczonym, przeważnie jako archeologu, rzadziej etnografie, w białoruskich, polskich i litewskich wydaniach zbiorowych
poświęconych historii archeologii oraz w pozycjach popularnonaukowych10. Jedyna
monograficzna synteza jego życia i dokonań11 ukazała się w popularnonaukowej serii „Znani Lidzianie” (Blombergowa 2010). Wybraną korespondencję Szukiewicza
wykorzystywano dotychczas przeważnie jako źródło wiedzy o historii wileńskiego
TPN (Zasztowt 1990: 259–284; Blombergowa 1992: 69–87; Ilgiewicz 2008). Henryka
Ilgiewicz (2016: 71–164) przygotowała do druku i opatrzyła komentarzami listy uczonego do Lucjana Uziębły i Władysława Zahorskiego w kontekście ich działalności
kulturowej – była to pierwsza i jak dotychczas jedyna edycja jego korespondencji.
Warto zwrócić uwagę, że mimo znacznych zasług dla nauki i społeczeństwa
W. Szukiewicz jest praktycznie nieznany nie tylko szerokiemu gronu polskiego,
litewskiego i białoruskiego społeczeństwa, lecz także naukowcom. Jego nazwiska
brakuje zarówno na wystawie archeologicznej Litewskiego Muzeum Narodowego
w Wilnie, jak i w biogramach serii Etnografowie i ludoznawcy polscy.
Obszar objęty badaniami Wandalina Szukiewicza
Eksplorowane przez Szukiewicza tereny są słabo zbadane, a większość penetrowanych przez niego miejscowości nie została uwzględniona w atlasach dialekto
logicznych12. Powodem tego może być fakt, że areał obejmujący jego rodzinną
Naczę oraz sąsiednie wsie znajduje się na trudno dostępnym i słabo zaludnionym
obszarze Puszczy Nackiej, który po II wojnie światowej znalazł się w ścisłym pasie
granicy białorusko-litewskiej, co praktycznie uniemożliwiło prowadzenie badań.
Ten obszar to pojaćwieskie tereny pogranicza bałtycko-słowiańskiego o skomplikowanym przebiegu osadnictwa powstrzymywanego przez rozległą puszczę i bagna.
„Ziemia” (1914, nr 5 (15): 225–226). Michał Brensztejn wykorzystał w nich informacje autobiograficzne przekazane mu przez Szukiewicza, ale niektóre z nich błędnie, co później Szukiewicz
prostował.
10 Najbardziej pełną ich bibliografię do 2000 r. przedstawił Gintautas Zabiela (2002: 9–28).
11 Opracowanie o W. Szukiewiczu autorstwa Aleksandra Śnieżki, znakomitego krajoznawcy i redaktora przedwojennego periodyku „Ziemia Lidzka”, najbardziej jednak znanego jako pierwszy
dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, pozostało w formie rękopisu.
12 Lietuvių kalbos atlasas (Grinaveckienė, Morkūnas 1977) uwzględnia tylko trzy z nich: Koniawę
(Kaniava, p. 690), Rudnię (Rudnia, p. 698) i Dubicze (Dubičiai, p. 699), Dyâlektalagìčny atlas belaruskaj movy (Avanesaǔ, Krapìva, Mackevìč 1963) nie odnotowuje żadnego.
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W IX–XI w. następował tu proces slawizacji zatrzymany w XII w. przez ekspansję
litewską, w XV–XVI w. dotarł prąd osadniczy budników mazowieckich i mazowiec
kiej drobnej szlachty zagonowej; do Puszczy Nackiej sprowadzano także Mazurów
do pracy przy wydobywaniu rud. Skutkiem procesów osadniczych była niejednorodna, złożona sytuacja socjolingwistyczna, spotęgowana późniejszymi procesami
historyczno-politycznymi. W czasach, kiedy Szukiewicz rozpoczął badania, tereny
te należały administracyjnie do gminy koniawskiej. Julian Talko-Hryncewicz, który
kilkakrotnie odwiedzał Szukiewicza w jego majątku w celu wspólnego prowadzenia
badań archeologicznych, stwierdził na temat terenu pomiędzy Naczą a Koniawą, iż
jest to „odwieczna etnograficzna granica białorusko-litewska dwóch kultur, często
spleciona z tradycjami polskimi” (Talko-Hryncewicz 1919: 81–83). Starostwo koniawskie od 1569 r. znajdowało się w powiecie lidzkim województwa wileńskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W dwudziestoleciu międzywojennym gmina Koniawa
była składową powiatu lidzkiego województwa nowogródzkiego. 1 lipca 1925 r. z jej
części utworzono nową gminę Orany, obecnie na terenie Litwy. 1 lipca 1926 r. gminę
Koniawa przyłączono do powiatu wileńsko-trockiego w województwie wileńskim,
a 3 czerwca 1930 r. ostatecznie zlikwidowano, włączając cały jej obszar do gminy
Orany. Obecnie Nacza i okolice należą do rejonu werenowskiego obwodu grodzieńskiego na Białorusi, są usytuowane przy granicy z Litwą. Część dawnej gminy koniawskiej pozostała na terenie Litwy. Można więc określić obszar badawczy Szukiewicza jako transgraniczny, ponieważ leży obecnie po obydwu stronach granicy
białorusko-litewskiej. Prowadził on poszukiwania także na innych terenach historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, jednak najwięcej materiałów pochodzi
właśnie z okolic Naczy.
Materiały archiwalne Wandalina Szukiewicza
Wstępne badania przeprowadzone przeze mnie pozwalają wnioskować, że spuścizna Szukiewicza jest przechowywana co najmniej w kilku miastach: Krakowie,
Warszawie, Wilnie, Lwowie, Moskwie i Sankt Petersburgu. W Krakowie omawiane
materiały zostały zdeponowane w Archiwum Nauki PAN i PAU; w Warszawie –
w Bibliotece Narodowej w oddzielnym zasobie (BN Rps III 2941–2947) i w zasobach
poszczególnych osób, z którymi Szukiewicz prowadził korespondencję; w Moskwie – w archiwum Rosyjskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego im. D. Lichaczowa13; w Sankt Petersburgu – w archiwum
Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk, w którym są
ulokowane dokumenty Cesarskiego Towarzystwa Archeologicznego (zespół 1). We

13 Instytut ten jest spadkobiercą Moskiewskiego Towarzystwa Archeologicznego.
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Lwowie przysyłane przez Szukiewicza materiały mogą się znajdować w bibliotece
uniwersyteckiej, ale tę informację należy dopiero zweryfikować.
Przechowywana w LVIA korespondencja M. Brensztejna z Zygmuntem, synem
W. Szukiewicza, świadczy o tym, że TPN uzyskało jego deklarację o przekazaniu
materiałów ojca14, jednak w kolejnych listach nie ma potwierdzenia, że do tego doszło. W 1938 r. Adam Olechnowicz, opisując w „Kurierze Wileńskim” wizytę w Oranach, gdzie mieszkał wówczas Zygmunt, poinformował o licznych przechowywanych tam rękopisach W. Szukiewicza: „Oczom naszym ukazują się stare, różnego
formatu bruliony, notesy, zeszyty, teczki, albumy” (Olechnowicz 1938: 5). Notatkę
kończy patetyczny zwrot: „Opisy czekają… Czekają, aż przyjdzie do nich znawca, kufer otworzy na zawsze i zawartość jego, ku powszechnemu pożytkowi, ogłosi
drukiem” (ibid.).
Analiza literatury przedmiotu dowodzi, że do tej pory tego nie dokonano, a urzeczywistnienie zamiaru wymagałoby najpierw zgromadzenia spuścizny Szukiewicza
rozsianej po różnych archiwach. Znaczna jej część nie została nawet skatalogowana.
LVIA nie ma oddzielnie skompletowanego podzespołu dokumentów Szukiewicza.
Moja wstępna kwerenda wykazała, że należy ich szukać we wszystkich 24 podzespołach zespołu 1135, obejmującego dokumenty TPN. Poszukiwania utrudnia fakt,
że podzespół zawierający dokumenty przechowywane w bibliotece i muzeum
TPN (LVIA 1135/23), które stanowią ważne źródło, ma tylko nieopisaną kartotekę
z fiszkami.
W trakcie wstępnej kwerendy w LVIA przeprowadzonej w czerwcu 2021 r.
zidentyfikowałam kilkaset dokumentów autorstwa Szukiewicza, na które składają
się: listy, raporty z badań terenowych, sprawozdania z działalności w TPN i teksty
publicystyczne. Większość rękopisów Szukiewicza nie została opracowana, m.in. autorzy publikacji dotyczących TPN korzystali przeważnie z drukowanych „Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”, tymczasem to właśnie dokumenty
rękopiśmienne, w tym brudnopisy, dostarczają nowych informacji o historii TPN
i jego działaczach oraz pozwalają inaczej spojrzeć na fakty historyczne.
Przydatność materiałów Wandalina Szukiewicza jako źródła do badań językowych15
Znaczną wartość poznawczą mają nie tylko korespondencja, lecz także inne materiały Szukiewicza, które można określić jako egodokumenty16. Ich wstępna analiza
14 Pisał o tym dwukrotnie, 24 marca 1933 r. i 27 lutego 1935 r. (LVIA,1135/6/10: 76–77).
15 W związku z tym, że artykuł stanowi dopiero zapowiedź badań, w tej części wskażę tylko możliwe
interpretacje materiałów archiwalnych Szukiewicza, bez szerszej analizy językowej, która będzie
przedmiotem kolejnych publikacji.
16 Jako egodokumenty rozumiem spectrum dokumentów pisanych: listy, dzienniki, wspomnienia,
autografy tekstów itd. (Presser 1958: 208–210). We współczesnej nauce stanowią one ważną bazę
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świadczy o tym, że zawierają one nowy materiał do komparatystycznych studiów
językowych, szczególnie w zakresie bałtycko-słowiańskiej wspólnoty językowo-kulturowej, wciąż niezbadanej do końca i nadal stanowiącej dylemat naukowy (Vimer 2007: 31–45; Šefčík 2016: 300–315). Wspólnota bałtycko-słowiańska nie była ograniczona wyłącznie do wspólnych procesów rozwoju językowego, lecz obejmowała
także kulturę duchową i materialną ze względu na równomierny antropologiczny
skład ludności na całym obszarze. Egodokumenty Szukiewicza dlatego są cenne, że
zawierają materiał językowy, archeologiczny i etnograficzny z areału, który do tej
pory był białą plamą na mapie badań dotyczących kontaktów bałtycko-słowiańskich.
Biorąc pod uwagę to, że wspomniany areał nie był przedmiotem systematycznych
badań dialektologicznych, analiza językowa egodokumentów Szukiewicza dostarczy
brakujących informacji na temat bałtycko-słowiańskich związków lingwistycznych
w peryferyjnych strefach kontaktowych.
W latach 2012–2017 pod kierunkiem Björna Wiemera (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) zrealizowano projekt „Triangulation Approach for Modelling
Convergence with a High Zoom-In Factor” (TriMCo). Jego celem było kompleksowe badanie bałtycko-słowiańskiej konwergencji językowej na rozległym tle lingwogeograficznym (Vimer, Kožanov, Èrker 2019: 122–143), a korpus źródłowy stanowiły materiały gwarowe z szeroko zakrojonych badań terenowych, w tym nadesłane
z Moskwy, Warszawy i Wilna. Korpus ten nie zawierał jednak materiałów z obszaru
badań Szukiewicza. Ponadto od 2017 r. światowe ośrodki slawistyczne nie prowadzą
już gruntownych badań nad kontinuum dialektalnym bałtycko-słowiańskiej strefy
kontaktowej ani nad zachodzącymi w nim procesami dywergencyjno-konwergencyjnymi, dlatego analiza nowego materiału pochodzącego ze słabo zbadanego dotąd
mikroareału będzie przyczynkiem do uaktualnienia tego tematu badawczego. Zauważę, że badania mikroareałów są kluczowe w ustaleniach dotyczących bałtycko-słowiańskich kontaktów językowych w strefach przejściowych, ponieważ pozwalają
prześledzić kierunki i głębokość infiltracji gwar, ustalić procesy powstawania innowacji i określić substrat językowy.
Szukiewicz nie był językoznawcą, jednak jego rzetelność badawcza17 przejawiła
się także w dokładnym notowaniu leksemów. Wstępna analiza zanotowanego przez
uczonego materiału gwarowego (Konczewska 2020: 82–96) przekonuje o jego wiarydo badań nad językiem (Brown 2019) i metajęzykowe źródło badań nad przeszłością (Greyerz
2010: 273–282). Warto dodać, że są również bazą materiałową wykorzystywaną w badaniach pamięcioznawczych (lingwistyka pamięci, kultura pamięci). Oprócz przytoczonej literatury zachodniej pomocne w opracowywaniu egodokumentów, zarówno pod względem teoretycznym,
jak i empirycznym, są ujęcia polskich badaczy (Szulakiewicz 2013: 65–84; Chorążyczewski, Pacevičius, Roszak 2015).
17 M. Brensztejn (1914: 2) wymieniał następujące walory pracy badawczej Szukiewicza: „posiłkowanie się najnowszą metodą badawczą, ścisłość i sumienność w analizowaniu materiału, ostrożność
w wyciąganiu wniosków”.
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godności i wskazuje na stosowanie przez Szukiewicza spójnej metodologii przejawiającej się przede wszystkim w niezwykłej dokładności i konsekwencji w zapisywaniu
cech fonetycznych i akcentowania leksemów. Jest to bardzo ważne w świetle analizy
bałtycko-słowiańskich kontaktów językowych, ponieważ jednym z podstawowych
kryteriów ustalenia powiązań genetycznych między językami są właśnie innowacje fonologiczne. Znaczące jest także to, że część poświadczonych w egodokumentach leksemów gwarowych nie została zarejestrowana w znanych źródłach leksykograficznych, co daje nowy materiał do badań. Co ważne, uczony bezpośrednio notował wyrazy usłyszane od mieszkańców wsi. To, że Szukiewicz aktywnie działał na
rzecz lokalnej społeczności wiejskiej, a w trakcie poszukiwań badawczych systematycznie odwiedzał wiele okolicznych wsi, w znacznym stopniu podnosi wiarygodność zgromadzonego materiału gwarowego. Niezwykle ważne jest poświadczenie
miejscowości, w której leksem został zarejestrowany. Na podstawie analizy materiału językowego można określić terytorialny zasięg występowania poszczególnych
cech gwarowych i sporządzić mapę izoleks, co jest bardzo istotne w przypadku peryferyjnego areału gwarowego. Pozwoli to prześledzić procesy infiltracji, wytypować innowacje leksykalne i ustalić ich periodyzację, określić konwergencje i dywergencje językowe oraz ich stopień. Ponadto taka analiza pomoże dokładniej ustalić
proces, intensywność, kierunek i typ wpływów językowych w słabo zbadanym dotąd mikroareale, a co za tym idzie przyniesie nową wiedzę o bałtycko-słowiańskich
kontaktach językowych w strefach przejściowych.
Skutkiem skomplikowanych procesów osadniczych w bałtycko-słowiańskiej
peryferyjnej strefie kontaktowej był między innymi niejednorodny substrat językowy (Zdaniukiewicz 1992: 171–176). W eksplorowanym przez Szukiewicza areale
występują toponimy o etymologii zarówno słowiańskiej: Budniki, Budy, Czepiełun,
Kowale, Ogrodniki, Prawda, jak i litewskiej: Drućminy, Ginele, Nacza oraz mieszanej: Hołodziszki, Sołtaniszki. Świadczy to o wzajemnym przenikaniu się żywiołów
bałtyckiego i słowiańskiego. Wstępna analiza części leksemów gwarowych wyekscerpowanych z rękopisów Szukiewicza poświadczyła funkcjonowanie na badanym
obszarze gwary białoruskiej o cechach wpływu kilku języków. Niektóre z tych leksemów mają zasięg ogólnobiałoruski, np.: abóry, baraná, barazná, cepílnia, czepiałá,
czerpák, dúdka, kałýska, kapialúsz, kapszúk, karóbka, kastrýca, kóŭsz, kresiwó,
kudziél, opołónik, palczátki, piarściónki, prásnica, rahácz, rukawícy, sachá, swiétacz,
wierbá, wíły. Oddzielną grupę stanowią leksemy charakterystyczne dla gwar pogranicza północno-zachodniego, np.: ciérlica, cybúch, buláŭka, hrywiéńki, húbka, laskí,
nakrýuka, naróhi, rézgini, skawardá, szniuróŭka, trepáłka, tutún, zapónka, zúby.
Gwary białoruskie regionu, w którym leży Nacza, wchodzą w skład północno-zachodniej białoruskiej strefy dialektalnej (Barszczewska, Jankowiak 2012). Jej
poszczególne obszary w różnym stopniu były poddawane wpływom bałtyckim
(Astrèjka 2010: 1–19; Jankowiak 2020: 139–166). Analiza wyłonionych z egodokumentów Szukiewicza leksemów gwarowych pozwoli ustalić przebieg zmian systemowych,
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wytypować nowe cechy gwarowe i zweryfikować już zarejestrowane (Plygavka 2014:
228–237). Tak przeprowadzone badania pozwolą w dalszej kolejności na skonfrontowanie dorobku ośrodków naukowych różnych krajów (Plygaǔ ka 2015; Èrker 2015;
Grek-Pabisowa, Ostrówka 2018: 141–161; Leskauskaitė 2020: 79–88; Mikulėnienė
2020: 53–63). Osiągnięte w ten sposób wyniki uzupełnią lukę w badaniach dialektologicznych. Wyszczególnienie cech poszczególnych gwar (białoruskiej, litewskiej,
polskiej) pozwoli na określenie substratu językowego badanego obszaru i stworzy podstawy do odtworzenia jego historycznej sytuacji językowej. Ważne jest, że
badania arealne pozwalają wyodrębnić zapożyczenia zarówno w zasobie języków
standardowych, jak i regionalno-gwarowym, a ich analiza pomaga odtworzyć etapy
i proces zapożyczeń. Ze względu na wysoki stopień infiltracji gwar występujących
na tym obszarze sprecyzowanie ich wzajemnych wpływów wymaga poszukiwania
stosownego instrumentarium. Kwantytatywna analiza poszczególnych cech gwarowych pozwoli ustalić stopień wzajemnej interferencji, a lingwogeograficzna interpretacja faktów językowych pomoże zrozumieć procesy infiltracji i ustalić ich przebieg, co wpłynie na wnioskowanie o specyfice tej strefy kontaktowej.
Egodokumenty Szukiewicza są także ważnym źródłem do badań socjolektu
szlacheckiego. Wstępne opracowanie rękopisów uczonego pokazało, że cenne pod
tym względem są także brudnopisy późniejszych publikacji, ponieważ noszą ślady poprawek redaktorskich, zastępujących formy regionalne ogólnopolskimi,
np.: posiłkowanych – zasilanych, moc (przedmiotów) – znaczna ilość, rozprzestrzenione – rozpowszechnione, pogrzebowego (inwentarza) – grobowego, prowadzono
(stosunki) – podtrzymywano.
Szukiewicz znał język polski z domu, zatem jego polszczyzna jest autentycznym
przykładem regionalnej polszczyzny szlacheckiej. Język polski, którym się posługiwała szlachta na tym obszarze Rzeczypospolitej, różnił się od ówczesnego języka
ogólnopolskiego i posiadał określone specyficzne cechy w zależności od regionu występowania (Turska 1930; Sawaniewska-Mochowa 2002; Jaros 2019: 255–268). Rodzina Szukiewicza przeniosła się swego czasu ze Żmudzi do Dzukii; analiza jego języka
domowego pozwoli wytypować i zestawić cechy polszczyzny kowieńskiej i wileńskiej. Konfrontacja wyekscerpowanego materiału z zarejestrowanym przez badaczy
w różnych kresowych skupiskach szlacheckich (Sawaniewska-Mochowa, Zielińska
2007a; Konczewska 2016: 43–57; Grek-Pabisowa, Ostrówka, Jankowiak 2017), a także ze źródłami historycznymi pozwoli na wytypowanie nowych cech polszczyzny
szlacheckiej na historycznej Litwie. Materiał historyczny i współczesny wzajemnie
się uzupełniają, ponieważ język szlachty kresowej ze względu na peryferyjność wobec języka ogólnopolskiego pozostał archaiczny i zachowuje wiele cech polszczyzny
XIX-wiecznej (Sawaniewska-Mochowa, Zielińska 2006: 199–220, 2007b: 235–266;
Konczewska 2018: 355–367). Taka konfrontacja materiału gwarowego z uwzględnieniem aspektu diachronicznego i synchronicznego umożliwi wytypowanie nowych
cech lub weryfikację już zarejestrowanych, co pomoże wzbogacić dotychczasowy
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stan wiedzy o polszczyźnie na historycznej Litwie i przyniesie nowy materiał językowy. Będzie to ważne dla prezentacji całokształtu kontinuum dialektalnego w areale
peryferyjnym i określenia wpływów bałtycko-słowiańskich kontaktów językowych
na jego rozwój.
Ważnym elementem badań nad kontaktami językowymi będzie także analiza
warstwy metajęzykowej egodokumentów Szukiewicza, która pomoże określić mentalność osób żyjących na wielojęzycznym i wieloetnicznym pograniczu, ujawni
ich stosunek do spuścizny bałtycko-słowiańskiej i przyczyny wyborów językowo-tożsamościowych. Przeprowadzę tę analizę z uwzględnieniem kontekstu historycznego, kulturowego i biograficznego, z wykorzystaniem metod lingwistyki pamięci
(Chlebda 2019: 147–164). Takie założenie metodologiczne pozwoli na nieograniczanie analizy tekstów do poglądów, sposobu percypowania świata i uzusu językowego wyłącznie autora egodokumentów, ponieważ Szukiewicz nie tylko przedstawia
w nich własne zdanie, ale też polemizuje z korespondentami i opinią społeczną.
Stwarza to doskonałe przesłanki do odtworzenia historycznej sytuacji socjolingwistycznej i badania tak trudnego zagadnienia, jak wybory językowe i tożsamościowe
na pograniczu bałtycko-słowiańskim (Woolhiser 2007: 371–404; Bednarczuk 2013:
19–39; Konczewska 2019: 183–199, 2021; Kozłowska-Doda 2021).
Wnioski
Wyniki analizy językowej i metajęzykowej egodokumentów Szukiewicza zrealizowanej zgodnie z przedstawionymi założeniami metodycznymi będą istotne zarówno dla badań slawistycznych, jak i rozwoju dialektologii. Wprowadzą do obiegu naukowego nową wiedzę w zakresie wielojęzyczności historycznej, kontaktów
bałtycko-słowiańskich, rozwoju gwar pogranicza, stanu polszczyzny północno-wschodniej przełomu XIX i XX w., a także historii polskiej nauki. Będą ważne
także dla teraźniejszości, ponieważ przyniosą nowe dane o gwarach i dynamice
kontaktów językowych na słabo zbadanym obszarze. Będzie to pomocne w ustaleniach dotyczących aktualnego statusu regionalnych odmian języka polskiego i jego
sytuacji na terenie współczesnej Litwy i Białorusi, a także w określeniu stopnia interferencji w pogranicznych gwarach białoruskich i litewskich oraz w ukazaniu językowych zmian strukturalnych, które dokonały się pod jej wpływem. Opracowanie spuścizny egodokumentalnej Szukiewicza uzmysłowi jej wartość nie tylko dla
badań językowych, ale także dla studiów antropolingwistycznych nad pograniczem
i będzie miało wpływ na rozwój dialektologii, antropologii kulturowej i etnologii.
Należy podkreślić, że dorobek Szukiewicza należy do spuścizny duchowej narodów
polskiego, białoruskiego i litewskiego. Jego wieloaspektowe badanie i wprowadzenie we współczesny krajobraz kulturowy Polaków, Białorusinów i Litwinów pozwoli na zbudowanie płaszczyzny do lepszego zrozumienia się i docenienia wspólnego
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dziedzictwa, a także ukaże rolę polskiego uczonego w ratowaniu tego dziedzictwa
przed unicestwieniem.
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“I am saving the remains of our past, which fade and disappear
with each passing day, from complete destruction”: Vandalin Shukevich’s Manuscripts
as a Novel Source for the Study of Language Contacts at the Balto-Slavic Borderland
Abstract
The paper is a pilot publication of a project on language contacts in a poorly studied area of the
Baltic-Slavic border. The author presents the specifics of the egodocuments of Vandalin Shukevich
(1852–1919), an autodidact scientist from the Nacha of the Lida district. The egodocuments were identified in the national historical archive of the Republic of Lithuania in 2021. The author presents their
research potential in the study of linguistic contacts in the peripheral dialectal area of the Balto-Slavic
border. She proves that the analysis of the dialectal material extracted from the manuscripts will
introduce new knowledge about historical multilingualism, the Balto-Slavic language contacts, the
development of local dialects, the state of the north-eastern Polish language at the turn of the 19th
and 20th centuries, and about the history of the Polish science. The results of the analysis will also be
relevant for the present, introducing novel data on geolects and the dynamics of the development of
cross-border language contacts in the poorly studied area of the Balto-Slavic borderland.
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Teraz wypada nam zestawić wybitne różnice, dające się spostrzegać pomiędzy filologią i lingwistyką w celu dokładniejszego jeszcze zrozumienia istoty lingwistyki,
aby zaś móc to uczynić, potrzeba nasamprzód wiedzieć, co to jest filologia.
Filologia podług pierwotnego swego pojęcia jest właściwie nie jedną w sobie
zamkniętą umiejętnością, ale jest ona uczonym, naukowym zajęciem obu tak nazwanych klasycznych języków i literatur starożytnościa jako środek ukształcenia dla
indywiduum i dla ogólnych celów oświaty i cywilizacji w celu zadosyćuczynienia
żądaniom humanitatis (stąd też studia humanitarne).
W pierwszem periodzie filologii klasycznej od środka wieku XV wyższym celem
tego studium był praktyczny humanismus. Chciano naiwnym sposobem odtworzyć
1
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starożytność i przez bezpośrednie naśladowanie kontynuować, czyli dalej ją prowadzić. Chciano pisać jak Cicero i Livius, śpiewać jak Virgili i Horacy.
W najbliższem periodzie XVI i XVII stulecia, który można nazwać polimatycznym i polihistorycznym, objawia się usiłowanie zdobycia sobie obszernej znajomości naukowej starożytności klasycznej, o ile ją sobie można zdobyć ze studium dawnych literatur.
Dopiero w nowszych czasach, szczególniej od Wolfa2, całą masę należących tu
dzisiaj dyscyplin ukształtowano w jednę obiektywną umiejętność, uporządkowano podług jednej zasady i zaczęto ujmować pod jedno spólne, w samem materiale
tkwiące pojęcie. Tak filologia staje się umiejętnością starożytnościb, jest ona umiejętnością historyczną, której obiektem jest cała ogólna istota, charakter i życie (Wesen und Leben) obu ludów klasycznej starożytności we wszystkich swych duchowych
uzewnętrznieniach i płodach. Literatura dla swej materialnej części składowej jest
niewyczerpanym źródłem dla tej umiejętności; dla swej idealnej (estetycznej) osnowy (czyli treści, a jeszcze inaczej wątku) tylko jedną częścią uzewnętrznień życia
i płodów starożytnego ducha ludowego i narodowego; ale nie jak w dawnej filologii
jedynym obiektem tej umiejętności.
Podług tej samej metody jednakże i z tego samego stanowiska możemy teraz
oprócz starożytności klasycznej także i inne dziejowe, powszechno-historyczne
epoki i inne narody poddać pod umiejętne rozważanie, i tak rozszerzyło się w naszych czasach pojęcie filologii3 w tym względzie, że rozumiemy pod nią umiejętność
historyczną, której zadaniem jest poznanie duchowych stanów (Zustände), dążeń,
czyli usiłowań i płodów duchowych pewnego narodu albo kilku pokrewnych narodów w pewnej oznaczonej epoce ze stanowiska historycznego rozwoju (nie zaś:
wzrostu). Stąd może być wiele filologii, nie podług pojęcia, ale podług historycznej
sfery obiektu, np. obok filologii klasycznej – filologia chińska, indyjska, semicka,
germańska, romańska, słowiańska itd., których obiektem nie jest tylko sam język
i literatura wymienionych ludów lub plemion, lecz cały kompleks uzewnętrznień
ich duchowego życia; takim filologiem niemieckim był śp. Jakub Grimm, filologami
słowiańskimi byli Dobrovský4, Šafařík5, a jest jeszcze dziś sławny Miklošič6.

2
3
4
5
6
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Friedrich August Wolf (1759–1824) – niemiecki filolog i badacz starożytności.
Warto przypomnieć, że postulowane przez Baudouina metodologiczne rozróżnienie filologii
i lingwistyki zostało przejęte przez kolejne pokolenie psychologistów polskich, a wśród nich głównie przez Karola Appla.
Josef Dobrovský (1753–1829) – czeski slawista i filolog, badacz języka cerkiewnosłowiańskiego. Był
recenzentem Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego.
Pavol Jozef Šafařík (1795–1861) – słowacki pisarz, etnograf, slawista i językoznawca. Był jednym
z pionierów badań nad dziejami słowiańszczyzny.
Franc Miklošič (1813–1891) – językoznawca i slawista pochodzenia słoweńskiego, uważany jest za
twórcę gramatyki porównawczej języków słowiańskich.
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Do filologii w tym znaczeniu zostaje język w dwojakiem stosunku. Ma on: 1) formalne znaczenie narzędzia, za pomocą którego torujemy sobie drogę do świątyni
literatury; 2) ale także jest on sam w sobie materialnym obiektem filologii, o ile jest
właściwym płodem i organem życia narodowegoc, a więc jednym z najważniejszych
uzewnętrznień duchowych. Za pomocą jednakże historycznej zasady filologii język
musi być ujętym w całkowitem, zupełnem związku z ogólnym życiem rozpatrywanego narodu i w swym odpowiednio, równolegle z tym życiem postępującem, historycznem rozwoju.
Gramatyka więc filologiczna nie może być niczym innym jak tylko gramatyką
historyczną, ograniczoną na pewien zakres dziejów powszechnych i życia narodowego. Jest więc ona co do treści bardziej ograniczoną niż ogólna historyczna i porównawcza znajomość języka, a także zasadniczo od tej ostatniej różną, ponieważ
jej przedmiotem nie jest język sam w sobie, nie jest historyczny rozwój i genetyczny
związek całego plemienia, czyli szczepu, ale właściwy charakter pewnego ducha narodowego i czasowego, któremu poddał się język jako jedna z jego manifestacji7. Co
wykracza poza ten zakres, to leży poza sferą gramatyki filologicznejd.
Poznawszy teraz istotę filologii, przystąpmy do szczegółowego zestawienia różnic
zachodzących pomiędzy tą nauka a językoznawstwem, a to w celu dokładniejszego
pojęcia obu tych umiejętności.
Długi czas podlegał język rozbiorowi ze stanowiska tylko filologicznego i jak
wszystkie umiejętności naturalne, tak też i lingwistyka, czyli językoznawstwo, obcym było starożytności i wiekom średnim; należy ono do najnowszych czasów, zaledwie w przeszły wiek sięga. Polega ono, jak i inne umiejętności przyrodzone, na
spostrzeganiu, a spostrzeganiee jest właściwym najmłodszej dopiero epoce. Prawdziwa, dobra i dokładna metoda, porównanie języków podług ich gramatycznej budowy zachowanym zostało dla naszego stulecia, gdy tymczasem ku końcowi zeszłego
ograniczano się głównie na porównywaniu [sic] pojedynczych wyrazów. Filologia
(rozumie się tylko klasyczna, bo idea innych filologii jest także płodem XIX wieku)
zaś, jak i w ogóle umiejętności historyczne, jest nierównie starszą i na tej zasadzie
uważała się za uprawnioną do potępienia z góry młodszej swej siostry, a przynajmniej do przeciwstawienia się jej wszystkimi siłami. Rozdzielono się niby na dwa
różne, wrogie sobie i na swą zgubę sprzysiężone obozy; i jak to podobne zjawisko
miało miejsce w dziedzinie pedagogiki, gdzie kierunki realny i humanitarny w wychowaniu przez pewien czas zawziętą z sobą toczyły walkę, wzajemnie się wypierając, choć nie bez szkody dla ogólnej oświaty, tak też i tu filologia i lingwistyka
pragnęły się wzajemnie zadławić i pochłonąć. W końcu jednak zdołano przyjść do
wzajemnego porozumienia się; i filologia zrzekła się monopolu w badaniu języka,
przekonawszy się, że pod tym względem o wiele ją przewyższa lingwistykaf. Ling
wistyka znowu musiała skłonić głowę przed wiekowym doświadczeniem filologii,
7
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zachowawszy tylko dla siebie posuwanie naprzód swych badań, nie obrażając się
jednak tym, że ten lub ów filolog, nie dowierzając wynikom lingwistyki, poddaje je
pod krytykę historyczną i pragnie z dyplomatyczną ścisłością, oparłszy się na źródłach, coś stanowczego w tym względzie orzec. Ponieważ te nauki zostawały niegdyś
w tak nieprzyjaznem do siebie stosunku, poznajmy, co je mogło dzielić, co sprowadzić tę długą, bezowocną walkę, tj. poznajmy wybitne różnice obu tych dyscyplin.
Naprzód więc, jak to już wiemy, w filologii mowa uważa się jeno za środek (jakkolwiek z drugiej strony język jest także sam w sobie obiektem tej naukig, podlega także jej specjalnemu badaniu jako jedna ze stron urzeczywistniania się ducha
narodowego, jako płód ducha narodowego, ale to wszystko ze stanowiska rozwoju
historycznego ducha narodowego). Filolog używa języka za klucz do zrozumienia
literackich pomników pozostałych nam z dawnych wieków jako drogocenna spuścizna po zamarłych narodach (nie ludach, bo aby być przedmiotem badania filologii,
trzeba koniecznie wyrobić się w naród czynny we wszystkich swych organach) albo
też jako żywe świadectwo o życiu umysłowem narodów żyjących; a więc jako środek
śledzenia wszelkich socjalnych, moralnych, intelektualnych i religijnych postępów
rodu ludzkiego. W ten sam sposób, ucząc się języków żyjących, zaznajamiamy się
z gramatyką i zapasem, czyli materiałem tychże, wcale nie dla nich samych jako
takich. Studiujemy je dla ich pożyteczności praktycznej. Używamy je jako listy polecające, które mają nas wprowadzić do najlepszych towarzystw i do najlepszych dzieł
literackich pierwszych przodowniczych w cywilizacji i oświecie [sic] narodów Europy. Słowem, filologia, mając wprawdzie język za obiekt badania, uważa go jednak
przeważnie tylko za środek h, aby za jego pośrednictwem wniknąć w duchową istotę
i życie jednego lub kilku plemion; i dlatego należy też do historii, do nauk historycznych; w historii zaś działa wolna wola ludzka. Z filologią porównawczą, czyli raczej
z językoznawstwem albo lingwistyką, ma się rzecz zupełnie inaczej. W językoznawstwie języki traktują się nie jako środek, język sam jest tu jedynym i wyłącznym
obiektem umiejętnego badania. Dialekty, które żadnej literatury nie mają, paplanina dzikich pokoleń, głosy prawie jasne, naturalne Hotentotów i modulacje głosowe
Indo-Chińczyków są dla nas równie ważne, co więcej, dla rozwiązania niektórych
z naszych problemów daleko jeszcze ważniejsze, przedstawiają daleko więcej interesu niż poezja Homera, język tragików i mówców greckich lub proza Cycerona i Tacyta. Chcemy się uczyć nie języków, lecz mowy [pogląd na całość jest tu podstawą]8;
chcemy zgłębić i zbadać dostatecznie, czym jest język i jak on może być środkiem,
organem udzielania sobie wzajemnego myśli naszych; pragniemy poznać jego początek, jego naturę, jego prawa, i tylko aby zawładnąć tym poznaniem, zbieramy,
porządkujemy, klasyfikujemy wszystkie fakta językowe, którymi tylko w jakikolwiek sposób zawładnąć możemy; słowem, umiejętna gramatyka dąży do świadomego wejrzenia w fakta językowe i poglądu na prawa służące im za podstawę oraz do
8
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świadomości zasad użycia języka; nie jest ona środkiem do celu, lecz sama sobie celem, znajdując swe zadowolenie w wiedzeniu [sic], czyli rozpoznawaniu swego obiektu. Można tu nawiasem natrącić, że badacz mowy ludzkiej nie potrzebuje wcale władać wszystkimi języki, które bierze za przedmiot swego rozbioru, co więcej, może się
ograniczyć na prawach nimi władnących jako przedmiocie gramatyki i na pewnem
zasobie materiału językowego, który słownik podać powinien. Gdyby potrzeba było
wtajemniczyć się w najgłębsze subtelności i szczegółowości badanych języków, to
lingwistyka byłaby czystym niepodobieństwem, byłaby urojeniem. Z tego, cośmy
wyżej powiedzieli, wynika, że lingwistyka, mając za obiekt język (mowę ludzką)
jako taki i nie mając wprost do czynienia z historycznym życiem ludów mówiących
tymi języki, tworzy część historii naturalnej człowiekai; ta zaś leży poza zakresem
woli i samowoli jednostkowej, każdy musi mówić, jak mu natura każe, podobnie jak
np. słowikowi trudno pomieniać się na śpiew ze skowronkiem; a to, w czem wolna
wola człowieka tak mało może w organiczny sposób coś zmienić, jak i w obrębie
owych funkcji i potrzeb cielesnych, należy nie do dziedziny wolnego ducha, ale do
dziedziny natury j.
Z powyższego bezpośrednio wynika, że filologia tylko tam znajduje materiał,
gdzie jest literatura, język jest dla niej organem, którego używa, aby ująć duchowe
życie danego narodu; w lingwiście przeciwnie, i ten język wzbudzić może jak największy interes, któremu się nie śni nawet o sztuce pisania, dla niej (tj. lingwistyki)
jest literatura jeno bardzo pożądanym środkiem do dokładniejszego badania stosunków językowych. Może być więc filologia, jak już wyżej mówiliśmy, klasyczna,
chińska, indyjska, romańska, germańska, słowiańska itd. Każde z tych ciaśniej lub
szerzej objętych kół obejmuje w sobie historyczne życie jednego lub kilku z sobą pokrewnych, w czyny ducha bogatych narodów (nie zaś ludów)9; filologia przeciwnie,
np. Indian amerykańskich lub Hotentotów nie jest możliwą, ponieważ tu nie ma
żadnej historii, żadnej literatury, gdy tymczasem dla lingwistyki języki tych ludów
jak największy mają powab, lingwistę zaciekawia taki zwłaszcza język, który żyje
pośród samej przyrody i stąd zupełnie unika wszelkich wpływów woli i swywoli
[sic] człowieka.
Filolog podobny jest do rataja, który parą wołów uprawia żyzne i bogate pole;
zadawalnia się, jeżeli tymi dwoma wołami dobrze umie kierować we wszystkie strony, musi więc jak najdokładniej z ich wszystkimi przymiotami i narowami być obeznanym, choć znajomość tę można nabyć tylko czysto z praktyki. Lingwista przeciwnie, podobnym jest do zoologa, który potrzebuje zupełnie innej niż wieśniak
znajomości rodzaju i gatunku, pod który te woły podciągnąć należyk, a umiejętną tę
9
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znajomość zdobyć może tylko przez studium wielu gatunków zwierząt, a nie potrzebuje przeto być świadomym praktycznego użycia tych zwierząt. Nie studium jednego lub dwu języków bierze sobie za cel ta umiejętność, ale studium wielu, a w końcu
nawet wszystkich języków.
Podług tego, cośmy powyżej powiedzieli, jest też i metoda lingwistyki zupełnie
różną od metody wszystkich umiejętności historycznych i przystaje w istocie do
metody pozostałych umiejętności naturalnych (o czem mieliśmy już sposobność
nieco obszerniej pomówić). Rezultaty więc, czyli wypadki lingwistyki, są w ogóle
pewniejsze jak wypadki umiejętności historycznych, ponieważ subiektywna samowola nie występuje tu tak utrudniająco jak taml. Jak umiejętności naturalne, tak też
i ona (tj. lingwistyka) ma za zadanie zbadać owę dziedzinę, w której daje się rozpoznać działalność niezmiennych praw natury, w których wola i samowola człowieka
nic zmienić nie są w stanie.
Wiarogodność, a właściwie niemożność sfałszowania źródeł poznaniał jest wielką korzyścią, którą podziela lingwistyka z innymi umiejętnościami naturalnymi.
Przy umiejętnościach historycznych (a więc i przy filologii) krytyka jest główną
rzeczą, a krytyka historyczna polega właśnie na niedokładności danych źródeł poznaniam i znów ma podstawę w świadomej woli albo przynajmniej we wpływie, jaki
ludzka czynność wywiera na owo dane źródło poznania. Ten rodzaj krytyki jest
obcy lingwistyce jako takiej, podobnie jak i wszystkim umiejętnościom naturalnym;
tylko przy wymarłych językach bywa krytyka źródeł i dla lingwistyki niezbędną,
jak i w ogóle umiejętności naturalne potrzebują krytyki, o ile mają wstąpić na pole
badań historycznych. To jednak pozostaje zawsze jak najpodrzędniejszym momentem; tylko pojedyncze przypadki fragmentarycznych podań językowych wymagają
tej krytycznej czynności, której ojczyzną jest pole historyczne; ma to miejsce tylko
tam, gdzie należy odtworzyć z zabytków całkowitą budowę jakiego języka, przy żyjących zaś językach ustaje wszelki skrupułn. Przeciwnie filologia, jako umiejętność
historyczna, nie może się obejść bez krytyki.
Z tego wszystkiego, cośmy powiedzieli, wypływa także bardzo wybitna różnica
pomiędzy lingwistyką a filologią. Pierwsza z tych nauk ma pretensją do uniwersalności, jak i każda inna gałąź umiejętności naturalnych. Zoolog musi mieć dokładny
i ścisły pogląd na całe królestwo zwierzęce, jednym rzutem oka powinien objąć je
całe, choćby miał wziąć za obiekt swych studiów jeno pojedynczą familią; podobnie
lingwista nie może się wyrzekać jak najrozciąglejszej znajomości mowy, on potrzebuje mieć jasny pogląd na cały obszar języków, aby tylko choć jeden język zbadać tak,
jak tego wymaga stanowisko prawdziwej umiejętności. Podobnie jak naturao, tworzą też i języki pewne stopniowanie, każdy wyższy stopień zawiera w sobie wszystkie niższe, zawiera je jako zniesione momenta; w jakiż więc sposób możebnym jest
wskazać pewnemu językowi miejsce mu przynależne i ująć dokładnie jego istotę, nie
mając przed oczyma całej skali rozwoju językowego? Nie tak filolog, jego zadawalnia zupełne obeznanie i spoufalenie się z kilkoma, a nawet jednym tylko językiemp;
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ten tylko obszar pragnie on poznać, ale poznać go jak najwszechstronniej. Słowem,
lingwistyka nosi na sobie charakter, piętno uniwersalne, kosmopolityczne, filologia
zaś piętno narodowe lub plemienner.
Że jednak mimo to obie te dyscypliny wielokrotnie się stykają i jedna drugiej wyrzec się żadną miarą nie może, wynika z samej istoty rzeczy, jedna służy drugiej jako
umiejętność pomocnicza. Lingwista używać będzie z wdzięcznością zdobytych
przez filologa rezultatów i odwrotnie; lecz w obu dyscyplinach być produktywnym
jest niepodobieństwem dla zwykłych, bynajmniej nie genialnych zdolności; mogłoby to już dlatego przechodzić miarę ludzkich sił, że obie umiejętności przypuszczają,
jak wiemy, zupełnie różne metody, co więcej, zupełnie rozszczepiające się kierunki
ducha. Sam zakres teraz, na którem się filologia i lingwistyka spotykają, daje się
podzielić na dwie części, z których jedna należy więcej do jednej, druga do drugiej
dyscypliny. To mianowicie w języku, co bierze swój początek z naturalnej istoty człowieka i zupełnie wyjętym jest spod wpływu woli, to jest morfologia (słowologia10,
fleksja i etymologia), przypada całkiem lingwistyce; a już więcej od myśli i woli zależna składnia skłania się więcej na stronę filologii. Do ostatniej należy całkowicie
nauka stylu, od wolnej woli jednostki zawisłego sposobu pisania.
***
Obroniwszy tak, o ile nam sił stało, samodzielność lingwistyki i wykazawszy jej
wzajemny stosunek do filologii, przystępuję teraz do kwestii najważniejszej, tj. do
stosunku lingwistyki do filozofii, a mianowicie do kwestii: czy w ogóle lingwistyka
ma się oprzeć na filozofii, czy też może się bez niej zupełnie obejść? Jaka to mianowicie część filozofii służy lingwistyce za podstawę? O ile uwzględniać należy pierwiastek filozoficzny przy badaniu lingwistycznem?
Co się tyczy pierwszej kwestii, to na nią tak odpowiemy: ponieważ lingwistyka
jest jedną tylko z gałęzi nauk przyrodzonych, przeto tak jak i tamte oprzeć się musi na
zasadach filozoficznych. Inaczej zgubić się może pod nawałem szczegółowych faktów, nie dobrawszy się do żadnej ogólniejszej prawdy. I jakkolwiek metoda lingwistyki musi być czysto induktywną, to jednakże, ponieważ wyniki jej niepodobna, aby
były sprzeczne z ogólnymi prawami naszego myślenia oraz z ogólną prawidłowością
ducha i natury, przeto skorzystać należy z ustalonych już w tym względzie pojęć, spożytkować skutecznie uznane tu powszechnie prawdy, a następnie przy świetle tych
pewników filozoficznych utworzyć sobie jasny obraz całej budowy jednego lub kilku
z sobą pokrewnych albo też na koniec wszystkich języków kuli ziemskiej. Ponieważ
język należy do państwa natury, przeto służyć mu powinna za podstawę filozofia naturys; że mimo zasadniczych cech życia naturalnego (mianowicie rozwój naturalny,
10 Tu w znaczeniu ‘słowotwórstwo’.
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wzrost, w przeciwieństwie do historii, do postępu historycznego) wewnętrzna, substancjalna jego istota zupełnie jest różną od istoty np. zwierząt, roślin, przeto najważniejszą podstawą językoznawstwa nie może być filozofia natury, uwzględniająca
kształty, wymiary i wagi, których wszystkich w języku nie ma, bo ten ma daleko
idealniejszą naturę, byt jego jest bez porównania bardziej duchowymt, ale jakaś inna
część filozofii, i to mianowicie tak zwana filozofia języka, która służy za podstawę lingwistyce, nigdy zaś filologiiu; i dlatego też już i co do rozmaitych sposobów
traktowania języka różni się ona najbardziej, najistotniej od gramatyki filologicznej,
wyrzekającej się z rozmysłem wszelkich roszczeń do jakiejś bądź obszerniejszej ogółowości. Filozoficzna umiejętność języka nie jest, jak owa filologiczna, historyczną
czy raczej tylko częścią historycznej umiejętności, ale samodzielną umiejętnością
filozoficzną, której obiektem jest mowa ludzka w ogóle. Ma ona wyjść z idei mowy
ludzkiej samej w sobie podług jej istotnego uzasadnienia, czyli ugruntowania w naturze ludzkiejw, i podług w niej samej leżących i koniecznych momentów, śledzić
urzeczywistnianie się tej idei we wszystkich językach kuli ziemskiej i ująć je jako
jeden system istotnie, prawdziwie uzasadnionych form urzeczywistniania się owej
idei, tak że w ogólnem zbiorze tych ukształceń idea mowy w swej całości się objawia,
występuje na zewnątrz. Stąd widoczna, że jak lingwistyka musi koniecznie czerpać
zasiłek z filozofii w ogóle, a z filozofii języka w szczególności, tak odwrotnie i filozofia języka uwzględniać musi wszelkie szczegółowe wyniki badań lingwistycznych,
jeżeli chce, aby ogólnym jej prawom nic zarzucić nie było można i ze strony szczegółowości; inaczej wpaść może ona na tor jedynie subiektywnych uwidzeń i mrzonek, bardzo pięknie niby to usprawiedliwić się dających w krainach bezwzględnego
ducha, lecz niezdolnych wytrzymać najmniejszej krytyki ze strony szczegółowych
prawd i prawdek, do których po bardzo mozolnem i sumiennem badaniu dotarła
na koniec lingwistyka. Bardzo to zaprawdę łatwo, schwyciwszy jakieś pojedyncze
zjawisko językowe, generalizować je, podnosić do ogólnej zasady, lekceważąc zupełnie uczciwą, a nie tak jaskrawą pracę biednych szperaczy i gramatyków, łamiących
sobie głowę nad drobnostkami, nad bagatelami, na które nie warto nawet spojrzeć
i które nie zrozumiawszy ich, godzi się z czystym sercem i umysłem obojętnością
pominąć, aby dotrzeć do swoich ponakręcanych i ubrdanych nieraz z dziwnym uporem poglądów i poglądzików; ale w każdem razie zjawisko takie jest dowodem lekkiej i wcale nie myślącej, nie filozoficznej głowy, która nie chcąc pobrukać się nieco
z trudnościami, woli bez sumiennego ich przezwyciężenia roić sobie ogólne, niby to
filozoficzne rzuty oka, poglądy i wglądy, na które i żaden nawet prawdziwy, sumienny filozof zgodzić się nie jest w stanie; boć zresztą i filozofia jako taka nie może się
cała wysnuć a priori, ale uwzględnić musi koniecznie szczegółowość, i owszem jest
ona właśnie połączeniem badania ogółowego z badaniem szczegółowym; co więcej,
przecież nawet owa filozofia absolutnego idealizmu stworzyła metodę genetyczną,
łączącą w sobie analizę i syntezę, badanie szczegółowe z ogółowym, bo pragnęła i ta
filozofia widzieć swe aprioryczne prawdy urzeczywistnionymi w realnej dziedzinie
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natury i ducha11. Takie niedojrzałe pretensje uogólniających filozofków, twórców
przygotowań do wiedzy mowy, zupełnie są podobne do stwierdzeń znowu pseudofilozofów natury, którzy zobaczywszy, że fosfor zapala się w chlorze, dochodzą bez
dalszego trudzenia się grubą, niewdzięczną empirią do wniosku, że chlor posiada tę
własność, że w niem wszystkie ciała się palą; co więcej, ponieważ chlor jest gazem
zielonym, przeto dumnie twierdzić będą, że wszystkie gazy koloru zielonego tę samą
własność posiadają, a stąd dalej naturalny wniosek, że kot dlatego ma tak bystre,
ogniste oczy, iż te oczy są barwy zielonawej i że kolor zielony jako najjaskrawszy jest
najszkodliwszy na oczy itp. a priori ukute pojęcia pseudoogólney. Co się tyczy języka
jeszcze, to największy filozof tegoczesny pod tym względem Steinthal12 nigdy się nie
puszcza na podobne abstrakcje antyfilozoficzne; co więcej, on pierwszy podniósł
ważność psychologicznego pierwiastka przy tworzeniu mowy, który wiele mniemanych dotychczasowych nieforemności wyjaśnia bardzo zrozumiale i w sposób, na
który tylko zgodzić się potrzeba; pierwiastek ten psychologiczny dodał on do dwóch
już uznanych: logicznego, którego trzymając się zanadto, generalizowano i stąd spisywać musiano listy nieforemności, i fizjologicznego, na który znowu szczególną
zwracając uwagę, wszystko przypisywano przypadkowi i stąd nie zdołano dobrać
się do żadnego ogólniejszego prawa; lecz o tym nieco jeszcze przy końcu tej pracy pomówimy. Zadaniem więc filozofii mowy jest poznać ogólne prawa rządzące
wszystkimi językami, a następnie śledzić dalszy rozwój tych praw w postępie życia
językowego i tym sposobem poznać zasadnicze różnice pojedynczych mów i języków, ugruntowane w najtajniejszych życia ludzkiego głębinach.
Tyle o zadaniu filozoficznej umiejętności mowy (mowoznawstwa). Można się teraz spytać, czy to zadanie da się rozwiązać?
Umysł ludzki ma nieprzezwyciężoną, nieprzełamaną i niczym nieprzepartą wiarę w możność ujęcia i poznania prawdy. Kto filozoficzne językoznawstwo według
naszego rozumienia uważa za rzecz niemożliwą, za pia desideria13, które się spełnić nigdy nie będą w stanie, ten musi albo zwątpić o filozofii w ogóle, tj. odmówić
duchowi ludzkiemu owej zdolności (uzdolnienia) i uprawnienia (prawa) do poznawania prawdy i istoty rzeczy, i w ogóle abdykować ze stanowiska istoty myślącej
i dociekającej przyczyn, albo też musi uważać mowę za przedmiot nienadający się
pod filozoficzne roztrząsanie, tj. za coś nieprawidłowego, bezpojęciowego, czysto
przypadkowego, czyli samowolnego; albowiem tylko rzeczy bezrozumowe i bezpo11 Prawdopodobnie mowa tu o racjonalizmie genetycznym, który w swych nieradykalnych wersjach
postrzega rozum jako główne, lecz nie jedyne źródło poznania. Przyjmuje się tu ponadto, że istnieje obszar wiedzy o charakterze wrodzonym, który wyprzedza i de facto umożliwia poznanie
empiryczne (np. kartezjańska koncepcja idei wrodzonych czy też aprioryzm Kanta).
12 Warto nadmienić, że również w późniejszym okresie swej działalności naukowej Baudouin de
Courtenay traktował Heymanna Steinthala przede wszystkim jako filozofa języka (a nie jako
lingw istę sensu stricto).
13 Łac. pobożne życzenia.
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jęciowe nie mogą być pojętymi, nie mogą być filozoficznie ujętymi i zbadanymi.
Ponieważ jednak duch jest samą prawidłowością i pojęciowością, to jakżeż może
być nieprawidłowym i bezpojęciowym język, ów organ ducha, który on sam z siebie wytwarzaz, dla manifestowania się, dla objawiania się w świecie zewnętrznem,
w rzeczywistości.
Choć jednakże jesteśmy przekonani o absolutnej, istotnej możliwości filozofii
mowy samej w sobie i przeniknięci wysoką ważnością tej umiejętności, to pozostaje
przecież kwestia co do względnej i subiektywnej możliwości, tj. co do zewnętrznych
warunków rozwiązalności tego wielkiego zadania. Naprzód zauważmy, co następuje. Wielka filozofia jest zadaniem nieskończonym, które może być rozwiązanym
tylko względnie podług tegoczesnego stanowiska inteligencji; jest to wieczna praca ducha ludzkiego, który z każdym osiągniętym stopniem coraz wyżej posuwa się
(pomyka) ku swemu celowi. Tak samo rzecz się ma i z filozofią mowy. Dalej życie
i postęp umiejętności spoczywają także na tym, że empiria, jeżeli teoria sądzi, że ją
już doścignęła, natychmiast robi krok naprzód i tym sposobem daje umiejętności
nowe zadanie do rozwiązania. To szczególnie dotyczy tak młodej umiejętności, jak
umiejętność języka (uważana jako połączenie lingwistyki i filozofii mowy) wedle
naszego rozumienia. Jeszcze tu istotnie dotąd bardzo mało zrobiono. Jest jeszcze
wiele pojedynczych rzeczy do odkrycia, do spostrzeżenia, do uzasadnienia i do wyjaśnienia; należy wiele dopiero zaczętych prac przedwstępnych do końca doprowadzić; i niczego bardziej strzec się nie należy, jak przedwczesnego, zupełnie wyczerpującego systematyzowania jeszcze niedojrzałego materiału, przez co zeszlibyśmy
na stanowisko subiektywnego rozumu, na stanowisko uogólniania rzeczy niewyjaśnionych (o czym powyżej szerzejeśmy [sic] się rozwiedli). Inna jeszcze przeszkoda do dopięcia ostatecznego celu naszej umiejętności leży w ograniczonej sile
i uzdolnieniu subiektywnego ducha. Im wyższym i większym pokazuje się nam nasz
przedmiot, tym mniejsze mamy wyobrażenie o swych siłach. Wszelka wiara w moc
i godność ogólnego ludzkiego rozumu harmonizuje (zgadza się) bardzo dobrze z jak
najskromniejszym ocenieniem własnego subiektywnego ducha, który bardzo łatwo
może wpaść na tor rozbierania własnych swoich indywidualnych poglądów i pomysłów, podczas gdy mniema, że jest organem ogólnego rozumu i poznaje istotę i prawdę w rzeczach zawartą.
Otóż więc ta dopiero co rozwinięta filozofia języka jest zasadniczą umiejętnością
dla lingwistyki, nie zaś dla filologii, która opiera się na estetyceaa i psychologii ludów
(która także dla lingwistyki ma pewne znaczenie), podobnie jak historia na tejże
psychologii ludów (Völkerpsychologie) i filozofii historii.
Pozostaje nam jeszcze rozwiązać pytanie: o ile filozofia uprawnioną jest rządzić
lingwistyką?
Pytanie to dosyć trudnym jest do rozwiązania; a to dlatego, że w tak ściśle z sobą
spojonych naukach trudno postawić pewne odgraniczenia, trudno je decydująco,
stanowczo w tym a tym punkcie rozdzielić i rozgraniczyć, i powiedzieć: tu a tu koń-
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czy się lingwistyka, a zaczyna się filozofia mowy. Dwie te nauki zachodzą ściśle jedna na drugą; filozofia języka są to niby nerwy po całem olbrzymiem ciele lingwistyki
rozgałęzione. Jednakże choć w przybliżeniu dadzą się tu ustanowić pewne prawa
co do wzajemnego tych nauk względem siebie stosunku, spróbujmy więc dokonać
tej trudnej pracy, o ile to będzie w naszej mocy. Przy badaniu szczegółów lingwistycznych, przy zaciekaniu się w drobne fakta językowe bytność zasady filozoficznej
zaledwie czuć się daje; możemy tu przy pomocy jeno prostego rozumu i ogólnego
ukształcenia dojść do pewnej doskonałości, poznać cały ustrój języka w szczegółach,
a jednakże działania filozoficznego nie będziemy tu wcale świadomi, stąd też mamy
tu takich badaczy, jak Miklošič, Malinowski, Böhtlingk14, a nawet sam mistrz tego
kierunku Bopp, znakomitych jako lingwistów, nieuznających się jednak wcale za filozofów mowy; pierwiastek atoli filozoficzny w ich pracach koniecznie występować
musi, tylko w jednych mniej, w drugich więcej, i zwłaszcza u Boppa takie np. rozdzielenie wszystkich pierwiastków językowych na materialne i formalne polega na
głębokich zasadach filozoficznych, jakkolwiek Bopp nic o tym nie mówi. Dopiero
gdy opuszczając szczegółowe badania lingwistyczne jako cel naszej pracy i uważając
je tylko za środek [właściwy cel]15 i biorąc z nich tylko tyle, ile nam potrzeba do innego celu, właściwy ten cel upatrujemy w dobieraniu się do jak najogólniejszych praw
i zasad językiem rządzących, do pojęcia odtworzenia życia, które tętni w języku, i do
poznania wzajemnego na prawdziwych zasadach opierającego się stosunku między
wszystkiemi języki, dopiero wtedy wstępujemy na pole filozofii mowy, filozofii języka. W ogóle przeto lingwistyka, podobnie jak i każda inna umiejętność w zakresie
faktów szczegółowych znajduje właściwe sobie zajęcie, a filozofii tej nauki zadaniem
jest dojść do poznania i ujęcia jak najogólniejszych i najbardziej zasadniczych praw
szczegółowymi faktami władnących. Nie można przeto żadnym sposobem poddawać lingwistyki pod zupełną zwierzchność pojedynczej części filozofii, która pozornie może być z nią nawet identyczną. Nie można np. mięszać logiki z gramatyką,
jak to bardzo błędnie uczynił Becker16 w swym dziele Organismus der Sprache, wychodząc z tego oklepanegoab zdania, że myślenie jest cichą mową, a mowa głośnym
myśleniem. Na tym to opierając się, doszedł on do zupełnego zidentyfikowania rzeczonych nauk, które wypadałoby tedy tylko o tyle odróżniać, o ile są ony odwrotnymi stronami jednego i tego samego medalu; jedna z tych stron zwróconą jest na
wewnątrz, druga zaś na zewnątrz, dla objawienia się w świecie zewnętrznem. Lecz
14 Otto von Böhtlingk (1815–1904) – niemiecki lingwista i indolog, badacz języka jakuckiego, tłumacz gramatyki sanskryckiej Paniniego na język niemiecki, autor siedmiotomowego słownika
Sanskrit-Wörterbuch.
15 Niejasne jest, czy fragment ten został skreślony (na co wskazywałby kontekst) czy podkreślony
przez autora rękopisu (co wydaje się jednak mniej prawdopodobne).
16 Karl Ferdinand Becker (1775–1849) – niemiecki fizyk, pedagog i filolog. Uważał, że wszystkie języki podlegają zasadom logiki, dzięki czemu można uprawiać naukę o języku (filologię porównawczą) jako naukę dedukcyjną.
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Becker nie pojął dobrze rzeczy, nie pojął on wcale istoty ani gramatyki, ani logiki.
Uważał on bowiem, że mowa jest tylko wiernym odbiciem prawidłowego myślenia
w naszej duszy, że zatem17 nie ma ani jednej kategorii logicznej, która by nie znalazła w języku odpowiedniego wyrazu, i że odwrotnie wszelki dźwięk jakiegokolwiek
języka musi mieć pojęciowe, rozumowe znaczenie, dające się nagiąć pod tę lub owę
kategorię logiczną. Tymczasem Becker grubo się pomylił, uważając mowę za odblask tylko logicznego myślenia; rzecz bowiem ma się zupełnie inaczej i mowa nigdy
nie jest wiernym obrazem logicznego myślenia, ale tylko myślenia zwykłego, nieporządnego, kierującego się po największej części czystą asocjacją idearum18, jakie to
myślenie jest udziałem największej liczby śmiertelnikówac; może tylko Becker tak
szczęśliwie miał ułożone komórki mózgu, że mu się nigdy nie zdarzyło myśleć inaczej jak podług kategorii logicznych i sylogizmów; ależ znowu gdyby tak było, gdyby
to był tak szczęśliwy, taką niezwykłą bogów łaską obdarzony śmiertelnik, toby może
nieco głębiej w tę rzecz wejrzał i dostrzegł prawdziwych przyczyn nieprawidłowości językaad. Oprócz tego zauważyć należy, że logika jest umiejętnością estetycznąae,
tj. podającą prawidła i przepisy, których obiekt tej nauki koniecznie słuchać się
powinien, jeżeli nie chce zadać kłamu własnej istocie; gdy tymczasem przeciwnie,
gramatyka jest nauką li-tylko percepcyjnąaf, badającą i ujmującą prawa i zasady,
którymi się obiekt tej nauki niezależnie od niej samej rządzi, i zauważa wszelkie
wdzieranie się w te jego atrybucje, wszelkie narzucanie prawideł i recept ukutych
subiektywnie poza jego sferą za gwałtag, za grzech nie do darowania, za występek
pociągający za sobą odpowiedzialność wobec sądu zdrowej i nieskażonej umiejętności. A właśnie Becker i jego zwolennicy cierpią tę chorobę, narzucając językowi
z zewnątrz recepty, pod które go koniecznie nagiąć usiłują; taki punkt zapatrywania
się na gramatykę wyradza czczy formalizm i kategoryzowanie naciągane wszystkich
pojedynczych faktów językowych, upatrywanie przeciwstawień tam, gdzie ich nie
ma, a znów podobieństw tam, gdzie panuje największa niezgodność i różnica, a to
tylko, aby wyrządzić bałwochwalczą cześć raz przyjętej i wielką powagą uświęconej
zasadzie. Dłużej się nad tym rozwodzić nie będę i wspomnę tylko, że całą tę pajęczą
budowę organizmu Beckera gruntownie rozebrał i następnie po wszechstronnem
i sumiennem ocenieniu na wiek wieków zgruchotał głęboki badacz mowy ludzkiej
dr Steinthal w dziele pod tytułem Grammatik, Logik und Psychologie: ihre Prinzipien
und ihr Verhältniss zu Einander.
Ten także dopiero co wspomniany badacz pierwszy zdaje się jasno uwydatnił
ważność trzech różnych działaczów przy tworzeniu mowyah, a mianowicie: działacz
logiczny, działacz psychologiczny i działacz fizjologiczny, które wszystkie znaleźć
17 W rękopisie za tym.
18 Łac. kojarzenie pojęć. Henryk Struve ustosunkowywał się polemicznie do zagadnienia istnienia
prawidłowości w kojarzeniu pojęć, opowiadając się raczej za samowolnością i przypadkowością
tego mechanizmu psychicznego.
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powinny zupełne równouprawnienie w oczach każdego gruntownego lingwisty.
Pierwiastek logiczny o tyle występuje w języku, o ile każda rzecz, czy to ze świata ducha, czy materii, w życiu swym ulegać musi pewnym ogólnym prawom logicznym,
od których odstąpić niepodobieństwo bez zniesienia własnego swego bytu; zdaje się,
że prawa te logiczne są to właśnie prawa spólne mniej więcej metafizyce i logice,
a więc prawa myślenia i istnienia. Pierwiastek psychologiczny bardzo ważną odgrywa tu rolę; jest on podstawą całej rozmaitości i nieforemności logicznej językaai; on
tłumaczy nam niektóre twory w języku niedające się żadną miarą usprawiedliwić ze
stanowiska logicznego, ze stanowiska myśli; aleć bo też i dusza nie jest wypełnioną
jedynie myślą, na nię składają się w równej mierze myśl, uczucia i wolaaj; i właśnie
mowa jest tłumaczem wszystkich tych trzech części składowych myśli naszej, nie zaś
tylko myśleniaak. Pierwiastek na koniec fizjologiczny jest głównym utworem przy
kształtowaniu się języka, przy przyoblekaniu się jego w formy głosowe, które jako
płód narzędzi mownych w zasadzie swej poznane być mogą tylko po gruntownem
zbadaniu praw fizjologicznych, którym też narzędzia mowne podlegają.
Na tym kończę tę nieco przydługą gadaninę swoję, streszczając się w następujących tezach:
Tezy:
1.	 Lingwistyka, czyli językoznawstwo, jest nauką samodzielną, a wcale nie częścią
filologii, co więcej, nie należy ono do zakresu nauk historycznych jak filologia,
ale tylko do nauk fizycznych, naturalnych.
2.	 Filozofia języka jest podstawą lingwistyki, nie zaś filologii, która opiera się na
psychologii ludów i estetyce, podobnie jak historia na filozofii historii i psychologii ludów.
3.	 Filozofia języka i lingwistyka wzajemnie wspierać się powinny (podobnie jak filozofia natury i nauki naturalne w ścisłem znaczeniu tego wyrazu): pierwsza bada
ogólne prawa rządzące językami i w ogóle mową ludzką i jest kierownikiem dla
lingwistyki, która wnika w najdrobniejsze szczegóły i analogizuje język jak najzupełniej, podając tym sposobem bardzo pożądany, a nawet konieczny materiał
dla filozofii języka, mającej przeważnie charakter syntetyczny.
4.	 Nie można mięszać logiki z gramatyką, ponieważ obie te nauki na zupełnie
innych gruntują się podstawach.
5.	 W utworzeniu języka odróżnić należy wybitnie trzy działacze: logiczny, psychologiczny i fizjologiczny.
D. 10 marca 1864 r. J. Baudouin
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***
Wyznać należy, że autor poprzedzającej rozprawy z wielką żywością i z wielkiem
zajęciem broni swego poglądu. Ale w umiejętności sam zapał, choćby i był najwznioślejszy i najprawdziwszy, jeszcze nie doprowadza do celu. Sumienna krytyka
powyższej rozprawy przedstawić musi autorowi dwie zasadnicze wady. Pierwsze,
brak systematycznego układu rzeczy, drugie, brak poszanowania przeciwnych zdań
i poważnego ich rozbioru w krytyce. Co do pierwszego, widocznem jest, iż autor
bez jasnego planu i bez dyspozycji przystąpił do swej rozprawy, pozostawiając jej
rozwój co do treści i formy przypadkowi i natchnieniu. Dowodem tego nader częste powtórzenia i w ogóle pewna chaotyczność w treści rozprawy. O stosunku ling
wistyki do filologii mowa jest na początku, środku i końcu rozprawy. Język znajduje
swoje uwzględnienie dopiero przy końcu, ale jednak już na samym początku mowa
o wzroście języka w różnicy od rozwoju historycznego. W ogóle autor to sam poczuje, że treści swojej nie ułożył systematycznie. Rozprawa z sześćdziesięciu stronic
powinna się dać rozłożyć na pewne rozdziały; tymczasem taki podział byłby niemożliwym w powyższej rozprawie. Sama treść da się ująć w trzy następne rozdziały:
1. istota języka, 2. filologia i lingwistyka, 3. filozofia i lingwistyka. Ale w powyższej
rozprawie o tym wszystkiem wszędzie mowa, bez należytego porządku, przez co
żadna z tych kwestii wyczerpniętą [sic] nie została. Co się tyczy drugiej wady, to ona
z czasem popchnąć może autora na zupełnie niewłaściwe pole, sprzeczne z umiejętnością, na pole osobistych waśni i kłótni, bezkorzystnych zawsze dla nauki. Niech
autor sobie broni zdanie, jakie chce, ale niech szanuje i zdań [sic] obcych, chociaż
im kontruje. Kto się nie umie postawić na stanowisku owego przeciwnika, nigdy nie
będzie rozważnym krytykiem. Obowiązkiem krytyka jest wyszukiwać zalet zdania
przeciwnego, a zbić zdanie przeciwne tylko wtedy, gdy wszystkie dobre jego strony
wykazał. Już ze stanowiska honorowego zwycięstwo nad bezbronnym jest hańbą;
sumienna krytyka sama stać musi w obronie zdania przeciwnego o tyle, o ile tylko bronionem być może. A jeżeli jest bezbronnem samo w sobie, jeżeli nie może
być obronionem, to też19 z niem wcale nie walczy, przynajmniej nie bez zaczepki ze
strony bezbronnego, a wtenczas okazuje też tylko jego bezbronność, ale go nie bije.
Co się zaś tyczy samej rzeczy, to uwagi uczynione w samej rozprawie zwrócą uwagę
autora na poglądy, których dotychczas, zdaje się, nie uwzględnił. Niech je sumiennie
krytykuje!
Dr Struve

19 Ze względu na możliwość dwojakiej interpretacji (to też; toteż) pozostawiam zapis zgodny z oryginalną ortografią.
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Komentarze H. Struvego do rozprawy J. Baudouina de Courtenay:
a

To nie jest pojęcie filologii jako takiej, lecz tylko oznaczenie przedmiotu filologii klasycznej. Zdaje
się, że z zupełnem uprawnieniem mówimy i o filologii słowiańskiej, germańskiej itp.
b Filologia sama w sobie nie jest bynajmniej przywiązaną do jednego narodu lub czasu, ona w istocie swej jest badaniem ducha narodowego na podstawie wszelkich jego objawów. Każdy naród,
który ma być gruntownie i wszechstronnie poznany, musi mieć swoją własną filologię.
c Objawem jego ducha.
d Jak historia pewnego narodu z natury rzeczy porównać musi dany naród z wszystkimi innemi,
aby wskazać jego właściwości w różnicy od innych, tak też i gramatyka filologiczna z natury rzeczy musi być porównawczą. Stosunek gramatyki filologicznej do lingwistycznej jest stosunkiem
szczegółu do ogółu. Stosunkiem jednego narodu do całej ludzkości. Filologia, badając duch narodowy, ma za obowiązek zbadać i język, jak zbadać musi wszystkie inne zabytki duchowego życia;
lingwistyka bada wszystkie języki jako takie i wciąga w swój zakres badania filologii, ale istotnej
różnicy pomiędzy badaniami filologicznemi i lingwistycznemi co do języka nie ma, podobnie
jak nie ma istotnej różnicy pomiędzy badaniami nad szczegółową historią sztuki jednego narodu
a badaniami nad ogólną historią sztuki.
e Czy można spostrzegać formy językowe przeszłości? Czy w ogóle język jako taki spostrzeżonym
być może w tym samem znaczeniu, jak mówimy o spostrzeganiu natury? Jeśli tak, to i historia na spostrzeganiu polega i staje się nauką fizyczną, bo i ona rozbiera fakta z teraźniejszości
i przeszłości.
f Rzeczywiście, bo lingwistyka bada całość językową, filologia zaś tylko jedną jej część.
g Właśnie jako część szczegółowa ogólnego języka, stanowiącego przedmiot lingwistyki.
h Autor wyżej sam uznał, że język sam w sobie jest także obiektem filologii. Z tego także i przeważnie widoczne, że autor nie miał jasnego pojęcia o tym, o ile filologia bada język sam w sobie. Jeżeli
filologia język bada w celu istotnym, nie używając go tylko za środek, to to badanie nie może być
różnem od badania lingwistycznego, bo jeden i ten sam przedmiot tylko w jeden i ten sam sposób
badać można. Różnica polegać tu może tylko na obszerniejszym lub szczuplejszym zakresie owego przedmiotu, nigdy zaś na metodzie.
i Tylko wtenczas, jeżeli język, mowa, jest tylko fizjologicznym objawem człowieka, czego autor
wcale nie dotknął.
j Jak już wyżej wzmiankowano, wszystkie objawy ducha mają także niezmienną prawidłowość.
Samą historię w tym rozumieniu można by nazwać koniecznym wypadkiem natury. Trzeba było
okazać, iż język sam w sobie jest czysto fizycznym, iż mowa sama w sobie jest objawem natury.
Fizyczną podstawą nazwy jest język cielesny; językoznawstwo fizyczne jest zatem objawem bardzo grubego materializmu, bo z cielesnego języka chce poznać mowę, podobnie jak materialiści
z mózgu chcą poznać duch ludzki, objawiający się przez organ mózgu. Konsekwencje fizycznego
językoznawstwa znaczą wszystko, co sam autor o języku mówi.
k Porównanie to, gdyby było właściwe, zniosłoby pojęcie filologii jako umiejętności.
l W żadnej poważnej umiejętności samowoli nie ma, lecz porządek i prawo; o ile samowola w ogóle
do umiejętności wkraść się może, o tyle i w fizyce ma miejsce.
ł Z źródła poznania lingwistyki trudno będzie sfałszować [sic], ale dlatego jeszcze lingwistyka [nie]
jest nauką przyrodzoną.
m Czy lingwista bezkrytycznie wszelkie formy, jakie mu się przypadkowo narzucają, przyjmuje?
n Więc nie należy uzgodnić, czy pewne formy językowe są organiczne lub nie? Autor zapomina, że
krytyka jest żywiołem umiejętności jako takiej.
o To wszystko są znamiona właściwe i innym umiejętnościom, którym autor [tytułu] przyrodzonych, fizycznych nie uznaje. Trzeba było wyszukać znamiona specyficzne, ale autor tego nie czyni,
bo w takim razie nie mógłby znaleźć swej szukanej odpowiedniości pomiędzy lingwistyką a naukami przyrodzonemi.
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A zatem różnica nie jest istotna, tylko różnica co do obszaru.
Jak badanie drzewa nie może być przedmiotem nauki fizycznej, kiedy badanie jabłoni ma być
przedmiotem nauki historycznej, tak też i lingwistyka nie może być co do języka nauką fizyczną,
kiedy filologia w tym samym względzie ma być historyczną. Część i całość są subordynowane
i nigdy w niczem sobie przeciwstawiane być nie mogą.
Filozofia natury z mową nie ma nic do czynienia; jako objaw ducha, nie natury, mowa jest przedmiotem [psychologii], a nie filozofii natury.
To ma raczej znaczyć: nie jest wcale fizycznym.
Filologii o tyle, o ile i ona językiem się zajmuje.
Właśnie nie w fizycznej, lecz w duchowej naturze człowieka.
Umiejętne rozprawy nie powinny szukać przedmiotu dla objawu bądź humoru, bądź żółci w rzeczach szpecących samą umiejętność. Co jest tak złem, iż nie dosięga elementarnych wymagań
umiejętności, wcale uwzględnionem być nie powinno. Prawdziwa umiejętność, czująca swoją
godność, walczy tylko z nieumiejętnością. Gdyby ona chciała uwzględnić wszystkie dzieciństwa
i dziwactwa półgłówek [sic], toby nie doszła do celu i sama by się w takim towarzystwie zepsuła. Jeżeli zaś już uwzględnia obce zdanie, jeżeli je zaszczyca swojem uwzględnieniem, walcząc
z niem, to przez to samo bierze na się obowiązek poważnego przedstawienia poglądu sprzecznego.
Niewielka jest rzecz wydrwić głupotę. Tylko w bardzo rzadkich i widocznie umotywowanych wypadkach umiejętna rozprawa przymuszoną być może uwzględnić natrętnych szyderstwem. Ale
to tylko wskutek przymusu moralnego, a nigdy z własnej woli i z zamiłowania. Autor nad tem
czuwać winien i w swych rozprawach dążyć do tego, aby i przeciwników szanował, szczególnie
jeżeli nie jest zaczepionym. Kłótliwe zaczepki są zawsze oznaką umiejętnej ograniczoności. Autor
zaś oniemal [sic] szuka swego umiejętnego zadowolenia w kłótni. Błędy łatwo przezwyciężyć,
póki małe.
Jeżeli duch sam z siebie wytwarza język, to ten ostatni koniecznie musi być przedmiotem duchowej, a nie fizycznej umiejętności.
Estetyka zupełnie tak samo do filologii należy, jak i filozofia języka, ponieważ sztuka w filologii
koordynowanym jest przedmiotem z językiem.
Często prawdy „oklepane” są najgłębsze, jeśli się bliżej nad niemi zastanawiamy.
Autor ma, zdaje się, bardzo słabe zaufanie do owego zdrowego rozsądku narodu, według którego
naród instynktowo niejako myśli według zasad logicznych.
Znowu niewłaściwe [drwinki]! Tak się nie godzi rozbierać zdań innych. Kwestia poruszona przez
Beckera nader jest ważną w filozofii; a autor jej żarcikami umiejętnie nie rozwiąże.
Estetyczną!
Rozróżnienie to umiejętności estetycznej od percepcyjnej jest zupełnie samowolnem i nie ma żadnej umiejętnej zasady, bo w istocie swej jest tautologią. Wszelkie zasady są w naturze rzeczy, tj. są
takimi, których się obiekt nauki słuchać musi i niemi się rządzić. Logika również nie dozwala na
żadną dowolność, jak i gramatyka.
To bez takiego krzyku i o logice, i o gramatyce, o „estetycznej”, jak i o „percepcyjnej” umiejętności
powiedzieć można.
[dopisane ołówkiem – M.K.]: Heyse!
[komentarz dopisany ołówkiem – M.K.]: Sprzeciwia się to zaliczaniu językoznawstwa do nauk
przyrodzonych.
Tu sam autor przyznaje ową językową dowolność, której dawniej tak stanowczo zaprzeczał. Pierwiastki psychologiczne zawarte w języku już przez [to same] wyłączają językoznawstwo z nauk
fizycznych.
Kwestia ta bez psychologii rozstrzygniętą być nie może. Owszem, przy bliższym rozbiorze łatwo się przekonać, że uzmysłowioną myślą jest mowa nasza, uzmysłowionem uczuciem sztuka,
a uzmysłowioną wolą czyn. Tylko myśl mówi wyrazami, bo wyrazy są uzmysłowione pojęcia. Dla
objawienia uczucia zaś wyrazów nie potrzeba, lecz tylko estetycznych znaków i form. Uczucie
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mówi bezpośrednio [minami], dźwiękiem, farbą itd. Wola zaś nie potrzebuje bynajmniej języka,
owszem, kto mówi, ten nie chce; wola mówi dobitniej przez czyn, działanie jak przez wyrazy.
Tylko o tyle, o ile uczucie i wola przez pośrednictwo myśli się objawiają, tylko o tyle potrzebują
języka, mowy.

Jan Baudouin de Courtenay:
Can History and Philology Competently Address Their Task without a Close Connection
with Philosophy, Namely Philosophy of History and Philosophy of Language?
Abstract
The thesis by Jan Baudouin de Courtenay published here is probably the oldest of the texts by the
Polish linguist. The text was submitted in 1864 as a part of the logic and philosophy course taught at
the Warsaw Main School by Henryk Struve. It clearly shows an attempt by the young researcher to
embark on a scholarly path, which turns out to be far from the one Baudouin de Courtenay took later
in his academic activity. The future linguist argues here in defence of linguistics as a so-called physical science (a natural skill, as he often calls it in his dissertation), thus contrasting it with philology
and history.
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NEW SPEAKERS VERSUS OLD SPEAKERS.
O AKWIZYCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO DWÓCH POKOLEŃ NA MAZURACH 1
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Wstęp
Artykuł prezentuje dwie, różniące się od siebie, sytuacje językowe związane z odmiennym procesem akwizycji języka niemieckiego mieszkańców mazurskich miejscowości. Materiał, na bazie którego sporządzony został niniejszy tekst, zebrano
podczas badań terenowych prowadzonych wśród rozmówców dwujęzycznych na
Mazurach latem 2018 r. w ramach międzynarodowego projektu naukowego Beetho
ven 2 poświęconego zmianom w morfologii i składni w języku polskim i niemiec
kim w mowie osób dwujęzycznych na przestrzeni pokoleń. Projekt – finansowany
ze środków Narodowego Centrum Nauki i Deutsche Forschungsgemeinschaft – jest
afiliowany przy Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i realizowany we
1
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Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 2016/23/G/HS2/04369 „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy
w mowie osób dwujęzycznych”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, afiliowanego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
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współpracy z Instytutem Slawistyki na Uniwersytecie w Ratyzbonie. W projekcie
biorą udział badacze z Niemiec pod kierownictwem prof. Björna Hansena i eksploratorzy z polskich uczelni: Instytutu Slawistyki PAN, Uniwersytetu Opolskiego,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Warszawskiego, którymi kieruje prof. dr hab. Anna Zielińska. Badania terenowe były prowadzone w Polsce, gdzie nagrano 77 rozmów, oraz w Niemczech, gdzie wykonano 44 nagrania, zawsze w dwuosobowych zespołach, które rejestrowały wywiady
z dwujęzycznymi osobami po polsku i po niemiecku. Wywiady podlegały następnie szczegółowej selekcji, transkrypcji oraz anotacji cech wskazujących na wpływ
języków znajdujących się w kontakcie, a także anotacji socjolingwistycznej opartej
na biografiach językowych respondentów. Celem projektu jest utworzenie korpusu
digitalnego umożliwiającego wyszukiwanie zjawisk kontaktu językowego oraz ich
korelacji z czynnikami socjolingwistycznymi. Ponadto zostanie opublikowany tom,
który przygotowali członkowie zespołu badawczego.
Rozmówcy mieszkający w Polsce urodzili się przed 1945 r. na terenach należących wówczas do Niemiec, a przyłączonych po II wojnie światowej do Polski. Osoby
mieszkające w Niemczech urodziły się na wyżej wymienionych terenach po przyłączeniu ich do Polski i wyjechały po 12 roku życia do Niemiec. Pierwsza grupa
osób dwujęzycznych była socjalizowana w otoczeniu języka niemieckiego, a druga
polskiego. W trakcie badań terenowych zostały pozyskane również nagrania z respondentami, którzy urodzili się na Mazurach po przyłączeniu tego regionu do Polski i nie wyjechali do Niemiec, pozostali do dziś w swoich miejscowościach. Jedno
z nich zostanie uwzględnione w niniejszym artykule ze względu na biografię językową rozmówczyni.
Jako ważną przyczynę wydarzeń omawianych w zarejestrowanych wywiadach
można potraktować opublikowanie poufnego okólnika Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Ziem Odzyskanych2 w dniu 24 czerwca 1947 r. Ten
dokument prawny został skierowany do wszystkich wojewodów na wspomnianym
obszarze i, jak podaje Paweł Kacprzak (2010: 230), zwracał uwagę, iż wielu Niemców
stara się uchylić od wyjazdu z Polski. „Aby temu przeciwdziałać, władze i urzędy
oraz całe społeczeństwo powinny współdziałać w celu:
1.	 reagowania na posługiwanie się językiem niemieckim;
2. zatrzymywania do wyjaśnienia osób posługujących się językiem niemieckim;
3. odstawiania Niemców do najbliższego punktu zbiorczego dla wysiedlanych”
(ibid.).
Okólnik był podstawą do wrogiego zachowania wobec rozmawiających po niemiecku rdzennych mieszkańców terenów przyłączonych do Polski, co znalazło
2
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Robert Traba objaśnia proces utworzenia i zastosowania pojęcia Ziemie Odzyskane oraz wskazuje
czynniki, które zagwarantowały powodzenie propagandy komunistycznej (Traba 2006: 96 i n.).
W niniejszym artykule stosuję pojęcie tereny przyłączone do Polski w 1945 r.
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odbicie w opowieściach naszych respondentów zarejestrowanych podczas badań
terenowych.
Old speakers versus new speakers
Materiał, który prezentuje niniejszy artykuł, opiera się na rozmowach z respondentami mieszkającymi w Polsce, wśród których uwzględniono również osoby
urodzone po wojnie. Intencją autorki jest przedstawienie różnic w akwizycji języka niemieckiego przez new speakers3 w odniesieniu do tego procesu u old speakers
z uwzględnieniem uwarunkowań socjolingwistycznych niezależnie od zmian granic
państwowych. Ciekawym zjawiskiem są również wzajemne relacje obydwu typów
rozmówców oraz używanych przez nich języków.
Pierwsza z przedstawionych w artykule sytuacji językowych wiąże się z okolicznościami nabywania znajomości niemczyzny w warunkach naturalnych w otoczeniu rodzinnym rozmówców urodzonych na terenie byłych Prus Wschodnich przed
II wojną światową lub w czasie wojny. Druga sytuacja dotyczy akwizycji niemieckiego, który nie został już przekazany rozmówcom w rodzinie. Osoby te urodziły się na
wymienionych wyżej terenach w tym samym okresie lub po 1945 r. W analizie informacji pochodzących z wywiadów z osobami dwujęzycznymi zastosowanie znalazły
biografie językowe, które Rita Franceschini (2002: 20) nazywa także autobiografiami językowymi, czyli przeżyciami i wydarzeniami związanymi z akwizycją i używaniem języków w życiu danego rozmówcy. Właśnie ze względu między innymi
na różniące się biografie językowe osób bilingwalnych pierwsze z nich mogą zostać
określone mianem old speakers, druga grupa zostałaby natomiast zaklasyfikowana jako new speakers, którą tak charakteryzują Bernadette O’Rourke, Joan Pujolar
i Fernando Ramallo:
The “new speaker” label is used here to describe individuals with little or no home
or community exposure to a minority language but who instead acquire it through
immersion or bilingual educational programs, revitalization projects or as adult language learners4 (O’Rourke, Pujolar, Ramallo 2015: 1).
3

4
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Pojęcie new speakers jest stosowane w literaturze przedmiotu w odniesieniu do nowych użytkowników języków mniejszościowych o statusie języków zagrożonych lub będących obiektem programów rewitalizacyjnych, np. łużycki w Niemczech, wilamowski lub kaszubski w Polsce czy baskijski w Hiszpanii. Ze względu na zbieżności związane z sytuacją socjolingwistyczną rozmówców
oraz niemczyzny na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej pojęcie to zostało
w niniejszym artykule użyte w stosunku do osób uczących się w ramach edukacji szkolnej niemieckiego i nieużywających tego języka jako prymarnego w warunkach naturalnych czy w domu
rodzinnym.
Określenie new speaker jest używane przy opisie osób, które miały nikły kontakt z językiem
mniejszości lub nie miały takiego kontaktu w warunkach domowych lub wspólnotowych,
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Old speakers5 jest pojęciem skonstruowanym na potrzeby niniejszego artykułu,
aby uwypuklić różnice w obrębie biografii językowych w stosunku do new speakers, którzy są przedmiotem badań socjolingwistycznych. Pojęcie pokolenia zawarte
w tytule artykułu nie musi odnosić się do różnic w ujęciu diachronicznym, lecz może
uwzględniać uwarunkowania występujące synchronicznie, ponieważ old i new speakers mogą być przedstawicielami różnych pokoleń tej samej rodziny lub członkami
tej samej społeczności w relacji rówieśniczej. Pojęcia generacja i new speakers opierają się bowiem na różnych kryteriach i można zaobserwować między nimi ciekawe
zależności.
Badacze zachowań językowych new speakers zwracają z jednej strony uwagę na
ich kompetencję, analizując złożoność, precyzję i płynność wypowiedzi tworzonych
przez rozmówców6 (Atkinson 2018: 272), z drugiej strony opierają się również na metodach badań socjolingwistycznych, uwzględniając nastawienie do języka i ideologie
językowe, które uwidaczniają się w interakcji między obiema grupami rozmówców
(ibid.). Omawiane tu zjawisko jest zatem bardzo złożone i wymaga podejścia interdyscyplinarnego, co niejednokrotnie było już podkreślane w odniesieniu do badań
nad wielojęzycznością i kontaktem językowym.

Warunki akwizycji, użycia i przekazu niemczyzny
Porównując procesy akwizycji języka niemieckiego new i old speakers, warto zwrócić uwagę na uwarunkowania socjolingwistyczne mające na nie wpływ. Rozmówczyni, która nauczyła się w wieku dorosłym niemczyzny i może być określona jako
new speaker, opowiada o niesprzyjających okolicznościach dla komunikacji w tym
języku po wojnie. Na zadane w trakcie wywiadu pytanie „Die Freunde, als Sie in der
Schule waren, haben nur Polnisch gesprochen?”7 odpowiedziała:
Alle nur Polnisch. Wir können nicht sprechen Deutsch. Wir haben Angst8. (BD GIZ9)

5
6

7
8
9
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nauczyły się go natomiast w procesie edukacji dwujęzycznej, w ramach projektów rewitalizacyjnych lub w okresie dorosłości (tłum. – A.J.).
Pojęcie old speakers zastosował David Atkinson (2018: 272) w odniesieniu do relacji z new speakers
języka mniejszościowego.
D. Atkinson odnosi się do pojęcia kompetencji językowej new speakers w zakresie gaelickiego
szkockiego w literaturze przedmiotu: „Carty addresses the key issue of measurement of competence (and perceptions of it) through applying a CAF (complexity, accuracy, fluency) framework
to the oral production of new speakers of Scottish Gaelic” (ibid.).
Przyjaciele, gdy była Pani w szkole, mówili tylko po polsku? – Pytanie członka zespołu, Björna
Hansena (wszystkie cytowane wypowiedzi zostały przetłumaczone na język polski przez autorkę
artykułu).
Wszyscy tylko po polsku. Nie możemy mówić po niemiecku. Boimy się. (BD GIZ)
Wszystkie przytaczane w artykule fragmenty wypowiedzi respondentów oznaczono akronimami, których dwie pierwsze litery odpowiadają inicjałom rozmówców, a trzy ostatnie początko-
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Wypowiedź rozmówczyni świadczy o tym, że niemczyzna nie była językiem komunikacji w dzieciństwie i nastąpiło przerwanie jej przekazu ze względu na strach
wiążący się z mówieniem po niemiecku. W przytoczonej wypowiedzi warto zwrócić
uwagę na stosowanie form gramatycznych przez respondentkę, która używa czasu teraźniejszego w odniesieniu do wydarzeń z przeszłości. Zjawisko to oraz jego
wpływ na komunikację omówię w dalszej części artykułu. Całkowicie odmienną
sytuację dotyczącą przekazu języka prezentuje wypowiedź rozmówczyni, która ze
względu na biografię językową należy do tzw. old speakers. Mimo niekorzystnych
warunków i zakazu mówienia po niemiecku używała tego języka w komunikacji
z matką, która nie znała jeszcze polskiego:
Mit knapp elf war ich hier im Gericht auch. Da sollten wir unterschreiben mit meiner
Mutter, dass wir die deutsche Sprache nicht nutzen werden und drei Tage, drei Nächte
und ich habe nicht unterschrieben, meine Mutter auch nicht. Ich sag: Mutter kann
noch kein Polnisch und wir müssen uns verständigen, das ist eins. […] Mein Vater
kannte keine polnische Sprache, war deutschstämmig aus Gelsenkirchen und ich sag,
einmal werde ich mein’ Vater auch treffen und dann kann ich nur Deutsch mit ihm
sprechen, deshalb werde ich das nicht unterschreiben, weil das falsch wäre10. (CS GIZ)

Rozmówczyni posługiwała się językiem niemieckim w komunikacji ze swoją
matką mimo stosowanej wobec nich przemocy11 ze strony urzędu w roku 1953. W jej
przypadku niemczyzna została przekazana przez matkę.
Porównując czynniki socjolingwistyczne, warto zwrócić uwagę, że obydwie rozmówczynie należą do jednego pokolenia, chociaż new speaker jest starsza, przyszła
na świat w 1940 r., a old speaker w 1942. Kobiety pozostają we wzajemnych relacjach
społecznych, a różnią je ich biografie językowe.
W mowie cytowanej rozmówczyni BD GIZ, określanej jako new speaker, zauważamy zjawisko wariantywności wspomnianego wcześniej zastosowania czasów.
Rozmówczyni używa na przemian czasu teraźniejszego i przeszłego, odnosząc się
do wydarzeń z przeszłości. Formy standardowe czasowników zostały podkreślone
w cytowanych wypowiedziach, natomiast formy ukazujące użycie czasu teraźniejszego w stosunku do wydarzeń z przeszłości są podane wytłuszczoną czcionką:
wym literom nazw miejscowości ich zamieszkania. W trakcie prac nad zebranym materiałem
zespół badawczy opracował klucz stosowany w podawanych oznaczeniach wypowiedzi, aby nie
ujawniać danych osobowych uczestników wywiadów.
10 W wieku zaledwie jedenastu lat byłam też tu w sądzie. Miałyśmy z matką podpisać, że nie będziemy używać języka niemieckiego i trzy dni, trzy noce i ja nie podpisałam, moja matka też nie.
Mówię: matka nie potrafi jeszcze [mówić] po polsku, a my musimy się porozumiewać, to po
pierwsze. […] Mój ojciec nie znał polskiego, pochodził z Niemiec, z Gelsenkirchen, i ja mówię,
kiedyś spotkam swojego ojca i będę mogła wtedy rozmawiać z nim tylko po niemiecku, dlatego
tego nie podpiszę, bo to byłoby niezgodne z prawdą. (CS GIZ)
11 Rozmówczyni opowiada w dalszej części wywiadu, że była wtedy z mamą trzymana jako jedenastolatka w wodzie sięgającej jej po szyję i karmiona chlebem i czarną kawą.
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Denn deutsche Leute kommen hier. Habe ich das immer gehört, nicht, die Sprache,
und denn wenn ich erste Mal bin zum Baumschule nach Neumünster, der Chef weiß,
ich bisken kann, nicht, denn ich war immer mit deutsche Leute, nur mit deutsche
Frauen war zusammen und denn kommt die Sprache zurück, nicht so, wie das soll
sein, aber…12 (BD GIZ)

Ze względu na kontekst przytoczonej powyżej wypowiedzi nie jest możliwe zaklasyfikowanie użycia czasu teraźniejszego do mówienia o przeszłości jako czasu
teraźniejszego historycznego. Dużo bardziej prawdopodobna wydaje się w tym przypadku wariantywność, którą A. Zielińska wymienia jako jedną z cech i jedno ze
zjawisk charakterystycznych dla mowy pogranicza. Analizując wielojęzyczność historycznego pogranicza polsko-niemieckiego w regionie lubuskim, badaczka wnios
kuje, iż cechy mowy w warunkach kontaktu językowego „występują niekonsekwent
nie i są uzależnione od kontekstu pozajęzykowego” (Zielińska 2013: 66).
Poniższa wypowiedź świadczy o tym, że forma czasu przeszłego czasownika
können (pol. móc, potrafić) jest znana rozmówczyni, która jednak używa jej rzadziej
w opowieściach o przeszłości niż formy czasu teraźniejszego:
Nach dem Krieg wir können doch gar nicht Deutsch sprechen. Wir können gut
Deutsch sprechen, nicht, aber nach dem Krieg wir können nicht, denn meine Mutter
hat gesagt, kommen die Russische und13 […] (BD GIZ)
Aber zu Hause haben Sie schon Deutsch…?14
Mutter mit Vater, wenn die will, was wir nicht wissen, nicht, denn15 haben die heimlich Deutsch gesprochen16.
Als Geheimsprache, damit die Kinder das nicht verstehen17.
Ja aber die Kinder hat sowieso gewusst, nicht. Wir können nicht sprechen, aber haben wir gewusst, was die… Von meinem Vater von meine Mutter die Opa und Mut12 Ponieważ Niemcy tu przyjeżdżają. Zawsze to słyszałam, nie, język, i wtedy jak jestem pierwszy raz do szkółki leśnej do Neumünster, szef wie, że ja troszkę potrafię, nie, bo byłam zawsze
z Niemcami, tylko z Niemkami byłam razem i wtedy język wraca, nie tak, jak powinien, ale… (BD
GIZ)
13 Po wojnie nie możemy mówić przecież w ogóle po niemiecku. Potrafimy dobrze mówić, ale po
wojnie nie możemy, bo moja mama powiedziała, przyjdą Ruscy i… (BD GIZ)
14 Ale w domu [mówiła] Pani po niemiecku? – Pytanie członka zespołu, B. Hansena.
15 W mowie mieszkańców regionu, który historycznie należał do obszaru dialektów dolnoniemiec
kich, charakterystyczną cechą jest nierozróżnianie spójnika denn i przysłówka dann. Józef Wiktorowicz (2001: 112) podaje, iż rozróżnienie obu form nastąpiło dopiero w połowie XVIII w. Cecha
ta jest pozostałością z okresu wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego i została zaobserwowana również w mowie trójjęzycznych staroobrzędowców na Mazurach (Jorroch 2015: 215–216).
16 Matka z ojcem, jak chce, co my nie wiemy, nie, to mówili potajemnie po niemiecku.
17 Jako tajny język, żeby dzieci tego nie rozumiały. – Dopowiedzenie członka zespołu, B. Hansena.
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ter, Oma, die haben schon, sind schon tot, nicht, vor dem Krieg, aber von meinem
Vater der Opa konnte, haben die auch immer Deutsch nur gesprochen18. (BD GIZ)

Zaobserwowane zjawiska w mowie osób nabywających znajomość niemczyzny
w wieku dorosłym, które określić można mianem new speakers, pozwalają stwierdzić, że przekaz informacji jest dla nich ważniejszy niż poprawność gramatyczna.
Zgodnie z tezą Uriela Weinreicha poprawność językowa ustępuje komunikacji:
Wenn das verfügbare Material zum größten Teil Fälle umfaßt, wo das eigentlich Gemeinte zumindest als implizit enthalten verständlich wird, so liegt es eindeutig daran, daß der Druck gegen diejenige Relationsinterferenz, bei der unbeabsichtigte Bedeutungen herauskommen, in beträchtlichem Maße größer ist19 (Weinreich 1977: 60).

Analizując zjawiska kontaktu językowego i pisząc o mechanizmach z nim związanych, Sarah G. Thomason twierdzi natomiast, że uczący się nie dostrzegają dystynktywnych różnic między językami, szczególnie w początkowym lub średnio
zaawansowanym stadium nauki, co skutkuje ignorowaniem przez nich cech relewantnych nauczanego języka (Thomason 2001: 148)20. David Atkinson odwołuje się
do wypowiedzi Hanny Lantto21, która zwraca uwagę na dwu- lub wielojęzyczność
new speakers i ich autonomiczność w podejmowaniu rzeczywistych praktyk w procesie mówienia. Badaczka przekonuje, że nie należy skupiać się jedynie na nowym
języku, którego nauczył lub uczy się new speaker, lecz pamiętać o jego znajomości
pierwszego języka czy też innych języków. W odniesieniu do dwu- i wielojęzyczności George Lüdi (1996: 322) i Claudia Maria Riehl (2014: 76 i n.) zwracają również
uwagę na konieczność holistycznego podejścia do kompetencji językowych rozmówców. Zebrane podczas badań terenowych wypowiedzi respondentów potwierdzają
swobodne stosowanie przez nich różnorodnych praktyk, których celem jest przekaz informacji i komunikacja w rozmowie. W procesie mówienia forma standardowa odgrywa wówczas mniejszą rolę, a nawet traci znaczenie. Wniosek taki można
wysnuć na podstawie wypowiedzi innej rozmówczyni urodzonej w 1947 r., której
niemczyzna również nie została przekazana przez matkę:
18 Tak, ale dzieci wiedziały tak czy inaczej, nie. Nie możemy rozmawiać, ale wiedzieliśmy, co oni…
Mojego ojca, mojej matki dziadek i matka, babcia, oni już nie żyją, nie, przed wojną, ale mojego
ojca dziadek potrafił, zawsze rozmawiali tylko po niemiecku.
19 „Gdy dostępny materiał obejmuje w większości przypadki, w których treść jest zrozumiała przynajmniej na podstawie domysłu, to jest to związane z tym, że do interferencji, która jest źródłem
niezamierzonych znaczeń, przywiązuje się znacząco mniej wagi” (tłum. – A.J.).
20 „A final strategy used by second-language learners is to ignore distinctions, especially marked
distinctions, that are present in the TL but opaque to learners at early to middle stages of the learning process” (Thomason 2001: 148).
21 „Lantto […] reminds us, ‘new speakers […] are not only speakers of their “new” language, but bi or
multilinguals’ and the advent of the concept is about, as much as anything else, recognition that
such speakers are, as she puts it, ‘multilingual speakers in their own right’. Hence the vital need
for work which focuses on the actual practices of such speakers” (Atkinson 2018: 273–274).
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A jak Pani się kontaktuje tu z osobami, które pomagają, to po niemiecku, to jak Pani
używa jakiego języka?22
No jak, po niemiecku, muszę po niemiecku mówić.
Tak? (AJ)
Tak.
Dobrze, że wszystko tak… (AJ)
Nie mówię dobrze, ja wiem, że robię błędy, ale jak umiem, tak mówię.
No pewnie, a skąd, jak się Pani nauczyła? (AJ)
Ja do szkoły chodziłam. A w domu to nas nie uczyli, tylko Oma i mama, i Erich,
mamy brat, oni między sobą mówili, jak nikogo nie było, po niemiecku i dużo śpiewaliśmy w domu. (JT ELK)

Rozmówczyni, którą można określić jako new speaker, wyraźnie potwierdza wagę
porozumiewania się w języku niemieckim, którego nie nauczyła się w warunkach
naturalnych, twierdząc: „Nie mówię dobrze, ja wiem, że robię błędy, ale jak umiem,
tak mówię”. Poprawność językowa ustępuje komunikacji i nie stanowi czynnika
powstrzymującego rozmowę lub krępującego rozmówczynię. Respondentka stosuje
również wspomnianą wcześniej praktykę w obszarze werbalnym i kładzie nacisk na
przekazanie zrozumiałego komunikatu, mówiąc po niemiecku:
Aber ich habe Pause mit deutsche Sprache, habe ich nicht gehert23, etwas vierzig Jahren, dann war ich schon heiraten, keine Kontakte, na von Zeit zu Zeit zu Mutti24.
(JT ELK)

Rozmówczyni informuje w swojej wypowiedzi o braku przekazu niemczyzny
w warunkach naturalnych i o rozległej przerwie w kontakcie z tym językiem, używając leksemów Pause czy heiraten bez kongruencji gramatycznej oraz stosując czas
teraźniejszy w odniesieniu do wydarzeń z przeszłości. Wypowiedzi respondentek określanych w artykule jako new speakers posiadają wiele cech wskazujących

22 Pytanie zadane przez autorkę w trakcie wywiadu. W zespołach dwuosobowych jeden z badaczy
rozmawiał po polsku, a drugi po niemiecku. Przy kolejnych zadanych pytaniach podaję inicjały AJ.
23 Gehert odpowiada standardowej formie gehört. Mówczyni realizuje w cytowanej wypowiedzi dialektalną cechę delabializacji [œ] i artykułuje [Ɛ]. W zebranych wywiadach rozmówcy realizowali
wiele cech dialektalnych języka niemieckiego, które badacze oznaczyli w korpusie digitalnym,
mimo iż projekt nie obejmował fonetyki i fonologii. Ponadto cechy dialektalne w mowie respondentów są przedmiotem rozdziału przygotowywanego aktualnie tomu.
24 Ale mam przerwę z językiem niemieckim, nie słyszałam, jakieś czterdzieści lat, potem byłam już
poślubić, żadnych kontaktów, od czasu do czasu z mamą.
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na wpływ kontaktu językowego25, które A. Zielińska w odniesieniu do mowy osób
dwujęzycznych w regionie lubuskim określa jako przechodniość, czyli „przenikanie
elementów z jednego języka do drugiego” (Zielińska 2013: 66). W mowie osób nazwanych pojęciem new speaker – w odróżnieniu od prezentowanych wypowiedzi old
speaker – można zaobserwować odstępstwa od normy językowej w zakresie składni
i morfologii, które nie mają jednak wpływu na zrozumienie wypowiedzi. Komunikat został przekazany i jest zrozumiały. Odbiorca słyszy informacje z przebiegu
biografii językowej rozmówczyni, która kontynuuje swoją opowieść, nie przywiązując wagi do poprawności gramatycznej, ponieważ nie zakłóca to komunikacji
w rozmowie.
Omawiane tu zjawisko wpisuje się w tezę interlanguage, którą Larry Selinker
postawił w 1972 r. w ramach badań nad akwizycją drugiego języka, zakładając, że
uczący się tworzy najpierw specyficzny system językowy oparty na cechach zarówno pierwszego, jak i drugiego języka, ale też zawierający nowe elementy językowe (Schulz 2015: 48). Jana Schulz, pisząc o new speakers uczących się łużyckiego
w ramach projektu rewitalizacji języków zagrożonych, przytacza za Brittą Günther
i Herbertem Güntherem obserwacje badaczy, którzy twierdzą, że wspomniany „indywidualny system językowy zawiera nowe reguły, formy przejściowe, które używane najpierw w ograniczonym zakresie uczący rozszerza następnie na inne obszary,
jeśli się sprawdzą i odniosą sukces” (ibid.), czyli jeśli będą komunikatywne.
Rozważając czynniki wpływające na proces akwizycji języka przez new speakers
na Mazurach, warto zwrócić uwagę na znaczącą motywację respondentów do jego
nauki. Należy uwzględnić fakt, że rozmówcy uczą się po osiągnięciu fazy krytycznej
lub w wieku dorosłym. Osoby, z którymi prowadziliśmy wywiady, są świadome zaniku niemczyzny na przestrzeni pokoleń w swoich rodzinach i podjęły lub podejmują
kroki mające na celu zahamowanie procesu utraty tego języka. Poniższa wypowiedź
cytowanej uprzednio rozmówczyni JT ELK, która uczyła się niemieckiego w szkole,
ukazuje motywację do jego nauki mimo przerwanego przekazu w rodzinie:
Kiedyś nawet na germanistykę zdawałam egzaminy, ale to, jak maturę zdałam, nie?
A to było do Łodzi. Tam było dwadzieścia dwa miejsca chyba.
Malutka była. (AJ)
No, nie było szansy, żeby się dostać. (JT ELK)

Ciekawa sytuacja wystąpiła natomiast u jej mamy LA MIK, która – urodzona
w 1933 r. – może być zaklasyfikowana jako old speaker, ale nie mogła przekazać
25 Zjawiska kontaktu językowego zostały szczegółowo opracowane w ramach prac nad korpusem
lingwistycznym oraz w rozdziale tomu będącego w fazie przygotowań. Konstrukcje tworzone
przez new speakers nie są przedmiotem niniejszego artykułu, ponieważ wymagają obszernej
analizy.

^ LV 33 indb 301

17 05 2022 12:04:07

302

Anna Jorroch

języka swoim dzieciom. W wywiadzie uczestniczyła również jej druga córka i siostra
cytowanej wcześniej rozmówczyni JT ELK, określanej w artykule jako new speaker.
Siostra nie zna niemczyzny i nie może być naszą respondentką, ponieważ nie jest
dwujęzyczna. Potrafiła natomiast naświetlić nam okoliczności procesu zaniku języka, gdy powiedziała podczas nagrań: „Ale… nas mama nie uczyła, bo babcia nie
pozwalała”. Dowiedzieliśmy się, że mama miała osłabioną pozycję wobec polsko
języcznej rodziny swojego męża i nie używała niemieckiego w rozmowach ze swoimi córkami. Podjęła natomiast skuteczną próbę przekazania tego języka swojej
wnuczce:
Und jetzt habe ich noch eine Enkelin in Warschau. Die ist auch mit einer, mit einer
deutschen Firma verbunden in Mü…, nicht in Münster, sondern in München, ne,
[…] a die spricht gut Deutsch und Englisch, […] ich sprech nicht mit ihr Polnisch, ich
bin schon, von klein auf war sie bei mir und da fing ich Deutsch an und mein Mann
sagt, nein, das schaffst du nicht. Aber ich hab weiter gesprochen, nachher kam sie im
Kindergarten, in die Schule und so, da war sie in Lyck. […] Aber sie spricht immer zu
mir Deutsch26. (LA MIK)

Respondentka LA MIK, która nie mogła przekazać niemczyzny swoim córkom,
nauczyła tego języka wnuczkę w warunkach naturalnych – mimo braku wsparcia ze
strony męża – poprzez użycie niemieckiego w komunikacji, czyniąc ją paradoksalnie old speaker. Na przestrzeni pokoleń tej rodziny widoczna jest wzajemna relacja
języków oraz różne warunki ich użycia i akwizycji. Określenia new i old speaker nie
są adekwatne do pojęć młodszego i starszego pokolenia. Nie należy ich zatem ze sobą
utożsamiać. Dwujęzyczność ma w tym przypadku charakter indywidualny i jest
uzależniona od przebiegu biografii językowych, ze względu na które babka i wnuczka mogą zostać zaklasyfikowane do old speakers, a matka – dzieląca te pokolenia –
należy do new speakers.

Podsumowanie
Artykuł opierający się na wywiadach z rozmówcami języka niemieckiego ukazuje
zjawiska i sytuacje językowe wymagające interdyscyplinarnego podejścia. W analizie tak złożonych problemów związanych z akwizycją języka (w tym wypadku
mniejszościowego) czy też z kontaktem językowym (w tym wypadku na pograniczu
26 A teraz mam jeszcze wnuczkę w Warszawie. Jest związana z niemiecką firmą w Mü…, nie w Münster, lecz w Monachium, nie, […] aaa ona dobrze mówi po niemiecku, i po angielsku […]. Nie
rozmawiam z nią po polsku, ja już, od małego była u mnie i ja zaczęłam po niemiecku, a mój mąż
mówi, nie, nie dasz rady. Ale ja dalej mówiłam, potem poszła do przedszkola, do szkoły i tak,
wtedy była w Ełku. […] Ale do mnie mówi zawsze po niemiecku. (LA MIK)
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kulturowo-językowym) należy uwzględniać wiele czynników mających wpływ na
komunikację. Przytoczone w artykule wypowiedzi świadczą o tym, że nastawienie
do języka i motywacja do jego nauki, wpływ najbliższego otoczenia, wydawane dokumenty prawne i nacisk ze strony urzędu lub przedstawicieli administracji państwowej odgrywają znaczącą rolę w porozumiewaniu się danym językiem oraz mogą
przyczynić się do jego zachowania lub utraty. Przydatne wydaje się też podejście
w ujęciu diachronicznym, które precyzuje i uzupełnia wnioski dotyczące procesu
akwizycji języków na przestrzeni pokoleń. W odniesieniu do biografii językowych
naszych respondentów nasuwa się potrzeba szczegółowego rewidowania pojęć. Okazuje się bowiem, że old speaker może być córką new speaker języka mniejszości lub
też mogą one być zbliżone wiekiem, należąc do tej samej społeczności. Ponadto ważnym spostrzeżeniem odnośnie do kompetencji językowych respondentów jest nie
tylko znikome znaczenie poprawności gramatycznej wypowiedzi dla komunikacji,
lecz przede wszystkim świadomość osób dwujęzycznych braku tej zależności. Dzięki
temu prawdopodobnie zarówno old speakers, jak i new speakers porozumiewają się
swobodnie i bez skrępowania po polsku i po niemiecku.
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New Speakers Versus Old Speakers:
About German Language Acquisition in Two Generations in Masuria
Abstract
This article presents part of the results of a field study carried out in Masuria in Summer 2018, in the
framework of the international Beethoven 2 project: “Generational language differentiation: morphosyntactic changes resulting from Polish-German language contact in the speech of bilingual persons”
financed by Narodowe Centrum Nauki (National Science Centre), project no. 2016/23/G/HS2/04369,
affiliated with the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Science. The author focuses on two
different linguistic situations connected with acquisition of German language by new speakers, or
adults who learn a language during organized educational classes, in relation to old speakers, or those
who learnt the language in their childhood, in the context of their homes or families. The members
of both groups were born in Masuria, which was part of East Prussia before World War II, and was
incorporated into Poland after 1945. The language change in that territory has had an important effect
on the acquisition process of the Polish and the German languages, and on the language biographies
of the speakers. However, the notion of generation included in the title of this paper does not necessarily have to refer to changes in the diachronic approach, but can also address synchronically occurring
conditions, as both old and new speakers can be representatives of various generations of the same
family or members of the same community and of similar age.
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CZY (I JAK) WARTO JESZCZE BADAĆ STAROPOLSKIE LATYNIZMY I GRECYZMY?

Słowa klucze: etymologia, zapożyczenia, kontakt językowy, staropolszczyzna, łacina, greka
Keywords: etymology, loanwords, language contact, Old Polish, Latin, Greek

Celem niniejszego artykułu jest krótki krytyczny przegląd obecnego stanu badań
poświęconych staropolskim wyrazom pochodzenia greckiego i łacińskiego oraz,
na jego podstawie, wysunięcie postulatów badawczych dotyczących tego istotnego
problemu. Temat ten – jak mogłoby się wydawać, wielokrotnie omawiany i analizowany przez pokolenia językoznawców – nie doczekał się dotąd opracowania
całościowego, a część związanych z nim informacji, powszechnie funkcjonujących w obiegu naukowym, wymaga rewizji i korekty. Zasadnicza część artykułu
podzielona jest na części odpowiadające poszczególnym aspektom analizowanego
zagadnienia: (1) kwestie definicyjne dotyczące terminów: latynizm/grecyzm, zapożyczenie1 bezpośrednie, zapożyczenie pośrednie; (2) stan opracowania etymologii
poszczególnych wyrazów; (3) problem pochodzenia grecko-łacińskiej terminologii chrześcijańskiej w staropolszczyźnie. Na końcu artykułu znajduje się aneks,
zawierający krótki chronologiczny przegląd najważniejszych prac poświęconych
omawianej tematyce.

1
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1. W polskiej literaturze etymologicznej istnieje pewne zamieszanie związane ze
stosowaniem terminów typu germanizm, bohemizm czy latynizm (względnie: zapożyczenie niemieckie, czeskie, łacińskie) i ich znaczenie może różnić się w zależności
od piszącego o nich autora. Zagadnienie to jest niezwykle ważne i wymaga zapewne więcej uwagi, niż tu zostanie mu poświęcone. By unaocznić sedno problemu,
posłużę się przykładem: termin germanizm może być użyty zasadniczo w dwóch
znaczeniach2: (1) ‘wyraz zapożyczony z języka niemieckiego do polskiego bezpośrednio’ lub (2) ‘wyraz zapożyczony z języka niemieckiego do polskiego bezpośrednio lub pośrednio’3. Zapożyczenie pośrednie jest w rzeczywistości ciągiem kolejnych zapożyczeń bezpośrednich, zatem przyjęcie definicji (2) rodzi od razu problem
terminologiczny: wyraz, który został zapożyczony z łaciny do niemieckiego, stamtąd do czeskiego i wreszcie z czeskiego do polszczyzny, byłby jednocześnie latynizmem, germanizmem i bohemizmem. Ponadto nie ulega wątpliwości, że to źródło
bezpośrednie determinuje postać i znaczenie wyrazu zapożyczonego. W związku
z tym wielu współczesnych badaczy opowiada się za przyjęciem definicji (1), np.: „In
der etymologischen Forschung gilt das Prinzip der direkten Etymologie” (Leschber
2011: 33), „It is an absolute certainty in modern etymology that loanwords should be
classified according to their direct source” (Stachowski 2020: 200). W podobnym
tonie wypowiadają się autorzy EJP (34): „bohemizm (czechizm) to wyraz lub zwrot
językowy zapożyczony z jęz. czeskiego […] np. kościół, pacierz”; „germanizm – element językowy (zwykle wyraz, jego postać lub znaczenie, wyrażenie lub konstrukcja
składniowa) zapożyczony z jęz. niemieckiego […] np. berło, olej” (EJP: 96). Jak widać, w obu definicjach pojawiają się wyrazy, które nie powstały na gruncie czeskim
i niemieckim, zostały jednak zakwalifikowane jako bohemizmy i germanizmy. Na
liście przykładów nie znalazł się natomiast żaden wyraz zapożyczony pośrednio.
Wynika z tego jednoznacznie, że autorzy przytoczonych definicji również przyjmują
zasadę źródła bezpośredniego.
W polskiej literaturze przedmiotu zasada ta nie jest konsekwentnie stosowana
w odniesieniu do wyrazów polskich wywodzących się z łacińskich lub greckich
etymonów. W cytowanej już EJP można znaleźć niejednoznaczne stwierdzenie:
„Z latynizmami wyrazowymi, poza terminologią kościelną, spotykamy się dopiero
w XIV i XV w.” (EJP: 179). Wydaje się z niego wynikać, że autorzy definicji uważają terminologię kościelną (lub przynajmniej jej część) za latynizmy; tymczasem
2

3
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Można się spotkać z trzecim jeszcze znaczeniem tego terminu, będącym zawężeniem znaczenia (1):
‘wyraz zapożyczony z języka niemieckiego do polskiego bezpośrednio, motywowany na gruncie
niemieckim lub germańskim’, zatem taki, który w niemieckim nie jest pożyczką. Takie znaczenie
stosuje np. Gerd Hentschel (zob. np. Hentschel 2017: 121). Tu zostało ono jednak pominięte, ponieważ, o ile mi wiadomo, w odniesieniu do grecyzmów i latynizmów nie jest ono stosowane.
Znaczenie (1) – zob. przytoczona niżej definicja z EJP; znaczenie (2) ilustruje następujący cytat:
„Warto zauważyć, że część germanizmów przedostaje się na grunt polski za pośrednictwem innych języków, zwłaszcza rosyjskiego” (Nowowiejski 2010: 117).
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od czasu powstania pracy Edwarda Klicha (1927) powszechne jest przekonanie, że
bezpośrednim źródłem niemal całej staropolskiej terminologii chrześcijańskiej był
język czeski (szerzej o tym zob. niżej). Sprawę bezpośredniego lub pośredniego pochodzenia omawianych wyrazów zdaje się zaniedbywać Danuta Moszyńska (1975)
w pracy o morfologii latynizmów i grecyzmów w staropolszczyźnie. Autorka we
wstępie pisze:
Celem podjętej przeze mnie pracy jest pokazanie przejmowania przez język polski
i adaptacji fleksyjnej tych grecyzmów i latynizmów, które mogą zostać uznane za
pożyczki bezpośrednie, to jest takie, których struktura fonetyczna i morfologiczna
nie wykazuje obecności struktur języków pośredniczących (ibid.: 6).

Podane przez nią formalne kryterium odróżniania pożyczek bezpośrednich od
pośrednich jest nieprzekonujące, bo wyraz niewykazujący obecności obcojęzycznej
fonetyki i morfologii może być zapożyczony za pośrednictwem innego języka, co
uwidoczni się np. w semantyce czy geografii poświadczeń. W związku z tym wyraz staropolski harchimendryta ‘opat generalny’ ma zapewne pochodzenie ruskie
(na co wskazuje geografia i kontekst poświadczenia w zapiskach sądów lwowskich)
i niesłusznie znalazł się w omawianej pracy; brakuje w niej z kolei wyrazu jardziekon
(< łac. archidiaconus), który wykazuje znaczne zmiany adaptacyjne, ale nie da się
przekonująco udowodnić, że przy zapożyczeniu wystąpiło pośrednictwo jakiegokolwiek innego języka (wśród potencjalnych języków dawców poza łaciną brak możliwego etymonu, a różnice pomiędzy źródłem łacińskim i efektem zapożyczenia mają
analogie w innych latynizmach). Wyrazy, które pośrednio dostały się do polszczyzny,
uznaje za latynizmy Sonia Behrendt-Bartkowska w artykule o morfologii rosyjskich
oraz polskich latynizmów i grecyzmów: „W tym artykule za wspólne zapożyczenia
leksykalne uznaję: […] Wyrazy zapożyczone przy pośrednictwie innych języków europejskich” (Behrendt-Bartkowska 2014: 2). Zasadę źródła bezpośredniego przyjmuje z kolei Bogdan Walczak, który w pracy o dziejach języka polskiego jako „wpływ
łaciny na polszczyznę” omawia jedynie te wyrazy, które trafiły do polskiego bez
pośrednio z łaciny, a te, które przeszły przez pośrednictwo np. czeskie, omawia jako
bohemizmy przy opisie wpływu czeskiego (Walczak 1995: 100–101).
Warto zauważyć, że stosowanie zasady źródła bezpośredniego do wyrazów, które
różnymi drogami przedostawały się do staropolszczyzny, może być problematyczne.
Wiele słów budzi wątpliwości, zwłaszcza jeśli możliwe drogi przenikania to np. łacina > polski lub łacina > czeski > polski. Podobieństwo średniowiecznych języków zachodniosłowiańskich sprawiło, że postać wyrazu nie zawsze potwierdza lub wyklucza ewentualne pośrednictwo; tak jest np. w wypadku wyrazów doktor czy dziekan.
W związku z niepewnym pośrednictwem wyrazy takie należy klasyfikować jako
zapożyczenia o nieustalonym źródle bezpośrednim i można je ewentualnie roboczo
nazywać latynizmami, ale ze świadomością, że w myśl zasady źródła bezpośredniego mogą wcale nie być latynizmami (tylko bohemizmami lub germanizmami),
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a docelowo analiza etymologiczna (tam, gdzie będzie to możliwe) powinna uściślić
ich pochodzenie, a co za tym idzie – używany wobec nich termin. To odróżnienie
latynizmów właściwych (i ewentualnych grecyzmów – o ile istnieją) od zapożyczeń
z innych języków uważam za jedno z podstawowych zadań badań nad staropolskimi
latynizmami i grecyzmami.
2. W ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej dokonałem ekscerpcji wyrazów ze SStp, które prawdopodobnie przeniknęły do staropolszczyzny z łaciny lub
greki (pośrednio lub bezpośrednio). Nie w każdym przypadku udało mi się od razu
potwierdzić lub wykluczyć etymologię grecką bądź łacińską. Ogólną liczbę takich
wyrazów – z wymienionego wyżej powodu mowa tu o wartości przybliżonej – szacuję na ponad 700. Etymologia wielu z nich nigdy nie została opisana. Przykładowo
w SStp jest 18 wyrazów rozpoczynających się na literę d, których bezpośrednie lub
pośrednie pochodzenie z greki lub łaciny można ocenić jako co najmniej prawdopodobne4. Spośród nich słownik etymologiczny Aleksandra Brücknera (SEBr) opisuje
10, Franciszka Sławskiego (SESł) 5, Andrzeja Bańkowskiego (SEBań) 9, Wiesława
Borysia (SEBor) 2, a Witolda Mańczaka (SEMań) 35. Warto zaznaczyć, że nie jest
moim celem krytyka tych prac, ponieważ jest jasne, że podstawowym zadaniem
słowników etymologicznych jest opisywanie współczesnej leksyki (choć np. leksykony A. Brücknera i A. Bańkowskiego zawierają wiele wyrazów, które w czasach powstawania słowników nie były już używane) i że każdy autor słownika musi dokonać
selekcji opisywanego materiału (i np. W. Boryś analizuje przede wszystkim wyrazy
o etymologii słowiańskiej). Niektóre z wyrazów nieuwzględnianych w słownikach
zostały opisane w opracowaniach innego typu, ale z całą pewnością nie wszystkie.
Istotnym celem badań etymologicznych powinno być opracowanie etymologii wyrazów dotąd nieopisywanych, a także korekta dotychczasowych etymologii, o ile
są one błędne lub niewystarczająco precyzyjne – dotyczy to zwłaszcza słownika
A. Brücknera, którego etymologie niejednokrotnie wymagają rewizji opartych na
nowoczesnych postulatach metodologicznych.

4

5
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Są to (wraz z prawdopodobnymi etymonami łacińskimi lub greckimi): daktył (δάκτυλος), damaszek (damascus), data (data), dedominy (de domina), deska (discus), diabeł (διάβολος), dyjak
(diaconus), dyjakon (diaconus), dyjas (διάβολος), dyjamant (ἀδάμας), doktor (doctor), dormitarz
(dormitorium), dryjakiew (θηριακή), duchen (decanus), dupla (duplex), dynia (κυδώνια), dyptan
(δίκταμνον), dziekan (decanus).
Nie da się porównać, ile wyrazów zawierają poszczególne słowniki z ogólnej liczby wyekscerpowanych przeze mnie ze SStp słów, ponieważ słowniki Sławskiego i Bańkowskiego nie zostały ukończone. Nie miałoby również sensu porównywanie liczby opisanych wyrazów na literę A, ponieważ I tom słownika Sławskiego z założenia nie zawierał zapożyczeń (z nielicznymi
wyjątkami).

17 05 2022 12:04:07

CZY (I JAK) WARTO JESZCZE BADAĆ STAROPOLSKIE LATYNIZMY I GRECYZMY?

311

3. Istotną grupę wśród omawianych wyrazów stanowią leksemy z zakresu terminologii chrześcijańskiej. Tej grupie poświęcono dotychczas najwięcej uwagi. W literaturze naukowej w zasadzie obowiązuje sformułowana w ostatnich dekadach XIX
i w pierwszych dekadach XX w. teza o w przeważającym stopniu czeskim pochodzeniu staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (zob. Aneks). Tak przedstawili ją
jej zwolennicy, E. Klich i A. Brückner: „przyszła ona [terminologia chrześcijańska]
z Czech cała, gotowa, z nielicznymi wyjątkami” (Klich 1927: 147), „trzy czwarte jego
[słownictwa związanego z chrześcijaństwem] pochodzą z czeszczyzny” (Brückner
1957: 236). Terminy, o których mowa, wywodzą się oryginalnie z greki i łaciny, skąd
trafiały do czeskiego bezpośrednio lub – najczęściej – za pośrednictwem dialektów
niemieckich i dalej do polszczyzny, zatem zgodnie z zasadą źródła bezpośredniego
powinny być zakwalifikowane jako bohemizmy. Przekonanie o czeskim pośred
nictwie mocno zakorzeniło się w polskim piśmiennictwie naukowym i dziś jest
właściwie uważane za bezdyskusyjne. Zwróciła na to uwagę Maria Karpluk:
Odważna hipoteza Klicha, że całość staropolskiej terminologii chrześcijańskiej nosi
znamiona czeskiego pośrednictwa w proporcji podobnej do przebadanych 70 wyrazów [proporcja ta wynosi 54 bohemizmy na 70 przebadanych wyrazów – J.G.], została w zasadzie przyjęta przez historyków języka polskiego (Karpluk 2001: VIII).

W moim przekonaniu teza ta wymaga jednak pogłębionej analizy i dyskusji, której skutkiem może być przynajmniej częściowe jej zakwestionowanie.
U źródeł myślenia o czeskim pochodzeniu terminologii chrześcijańskiej stoi
powszechnie znana teza o czeskim pochodzeniu polskiego chrześcijaństwa, obecna w licznych opracowaniach szkolnych i akademickich. We współczesnej dyskusji
historycznej coraz częściej kwestionuje się jednak teorię o przyjęciu chrześcijaństwa
z Czech. W swojej pracy o Kościele w Polsce pierwszych Piastów historyk Dariusz
Andrzej Sikorski przeprowadza przegląd i krytykę najważniejszych argumentów,
które mają rzekomo dowodzić tej tezy; jednym z nich jest właśnie przekonanie
o czesk im pochodzeniu polskiej terminologii chrześcijańskiej (Sikorski 2013: 276–
306)6. Brak tu miejsca, aby streszczać cały obszerny wywód D.A. Sikorskiego, ale
warto przytoczyć jego ogólny sąd na ten temat:
6
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Najbardziej istotne spośród pozostałych to: (1) ziemie południowej Polski przynależały w X w. do
państwa czeskiego, a zatem znajdowały się w obrębie czeskiej organizacji kościelnej – w rzeczywistości problem politycznej przynależności Śląska i Małopolski w tym okresie pozostaje nierozstrzygnięty; (2) wczesna polska architektura sakralna nawiązuje do wzorów czeskich – w zdecydowanej większości tego typu budowli wykluczono wpływ czeski, w niektórych zidentyfikowano
natomiast wpływy niemieckie; (3) początki annalistyki polskiej wiążą się z wpływem czeskim
bądź morawskim – szczegółowa analiza zapisków w najstarszych polskich rocznikach nie potwierdza związków z Kościołem czeskim w X w.; (4) Dobrawa i członkowie jej dworu odegrali
istotną rolę w chrystianizacji Polski – najstarsza informacja na ten temat, pochodząca z Kroniki
Galla, wbrew jej dotychczasowym interpretacjom, nie wskazuje wcale na tę rolę, a jedynie na pobożność czeskiej księżniczki (Sikorski 2013: 276–306).
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Analizując nawet powierzchownie dyskusję historiograficzną wokół poszczególnych
problemów, można zauważyć znaczne pomieszanie przesłanek z wnioskami i używanie tych ostatnich jako argumentów mających w wywodach dowieść tego, co się
wcześniej założyło. Konstrukcje te siłą rzeczy proszą o weryfikację zarówno ich podstawy źródłowej, jak i logicznej spójności (ibid.: 276–277).

Ma się to odnosić również do zagadnienia proweniencji polskiej terminologii
chrześcijańskiej. Wspomniany historyk w innej pracy (Sikorski 2012: 223–306) szczegółowo przeanalizował ten problem, wskazując, że analizy E. Klicha bardzo często
opierały się na ustaleniach historyków dotyczących domniemanego przyjęcia chrztu
przez Mieszka I z Czech – zwłaszcza w przypadkach wątpliwych, których jest w omawianym materiale niemało. Tymczasem teza o czeskim pochodzeniu terminologii
kościelnej jest jednym z podstawowych argumentów przemawiających za czeskim
pochodzeniem polskiego chrześcijaństwa. Oczywiście podpieranie się argumentami innych nauk nie jest samo w sobie postępowaniem złym, pod warunkiem że jest
stosowane ostrożnie i ze świadomością, że niesie ze sobą ryzyko powstania błędnego
koła w rozumowaniu. U E. Klicha właśnie – zdaniem D.A. Sikorskiego – brakuje tej
ostrożności i powstaje wspomniane błędne koło.
Czynnikiem, który w istotny sposób utrudnia potwierdzenie lub podważenie
tezy o czeskim pochodzeniu polskiej terminologii chrześcijańskiej, jest chronologia.
Słaby stan zachowania źródeł staropolskich sprawia, że ustalenie, które wyrazy należą do najstarszej warstwy zapożyczeń, a które przeniknęły do polszczyzny później, np. w XIV czy XV wieku, jest nierzadko bardzo trudne lub nawet niemożliwe.
W literaturze często w sposób uznaniowy przyjmuje się, że wyrazy takie jak np. anioł
czy adwent muszą należeć do najwcześniejszych pożyczek, ponieważ zajmują w terminologii chrześcijańskiej bardzo istotną pozycję. Należy jednak pamiętać, że na
poparcie tej tezy trudno przytoczyć argumenty czysto językowe7. Sprawę dodatkowo
komplikuje fakt, na który stosunkowo rzadko zwraca się uwagę: że przenikanie do
polszczyzny wyrazów związanych z chrześcijaństwem niekoniecznie zaczęło się dopiero w momencie przyjęcia chrześcijaństwa. Część omawianego słownictwa mogła
zostać zapożyczona (i zapewne została) jeszcze przed chrystianizacją, jako element
obcych, ale znanych sąsiednich realiów; za przykład może posłużyć cerkiew, zapożyczona przez Słowian od Germanów (ostatnio szczegółowo i przekonująco analizował ten wyraz Jiří Rejzek (2019: 301–304)). Być może przedchrześcijańską pożyczką
7
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Kazimierz Nitsch (1946: 161–164) dowodził dawności pożyczki wyrazu adwent, który – jego zdaniem – miał pierwotnie postać *jadwięt. Używał w tym celu materiału gwarowego. Warto jednak
zauważyć, że (1) materiał gwarowy, na którym się opierał, jest sam w sobie poświadczony znacznie później niż literacka forma adwent, a procesy takie jak palatalizacja czy prejotacja mogły być
żywe w gwarach znacznie później niż w X w.; (2) jedyna poświadczona w staropolszczyźnie postać
brzmi adwent i przy użyciu argumentów językowych nie da się ustalić, czy powstała ona jako relatynizacja wcześniejszego hipotetycznego *jadwięt czy jako nowa pożyczka z łaciny (np. po reakcji
pogańskiej w XI w. albo jeszcze później).
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jest również wyraz kościół (w ten sposób np. Czarnecki 2014: 38). Jeżeli tezy o czeskim pochodzeniu polskiej terminologii chrześcijańskiej i przyjęciu chrześcijaństwa
z Czech miałyby się wzajemnie potwierdzać, musielibyśmy wyselekcjonować z leksyki staropolskiej te wyrazy, których zapożyczenie w – choćby i dużym – przybliżeniu pokrywa się w czasie z chrystianizacją i nastąpiło nie wcześniej ani nie później –
a to nie wydaje się w tej chwili możliwe.
Pomijając problemy związane z chronologizacją zapożyczeń, warto przyjrzeć
się argumentom, jakich używa się w literaturze do potwierdzenia czeskiego pochodzenia leksyki chrześcijańskiej. Nie jest tu moim celem szczegółowa analiza prac
E. Klicha czy Mieczysława Basaja i Janusza Siatkowskiego pod tym kątem, a jedynie zwrócenie uwagi na to zagadnienie, więc przytoczę zaledwie kilka przykładów.
Wyraz kruchta E. Klich wyprowadza z czeskiego na podstawie „ogólnego kierunku
pochodu terminologii kościelnej” (Klich 1927: 79); podobnie argumentuje w przypadku przeora (znowu „ogólny kierunek pochodu terminologii kościelnej” (ibid.:
83)); w wypadku szeregu wyrazów opowiada się za pochodzeniem czeskim, przeciwko któremu nie znajduje argumentów, ale nie zwraca uwagi na to, że brak również
argumentów przeciwko np. pochodzeniu wyrazów bezpośrednio z łaciny (np. dziekan, s. 73, czy apostoł, s. 98) lub dialektów niemieckich (np. kościół, s. 95). Podobny
sposób argumentowania znajdujemy w pracy M. Basaja i J. Siatkowskiego o polskich
bohemizmach, np. przy haśle apostoł: „Wyraz ten zapożyczony został wraz z pozostałą terminologią chrześcijańską za pośrednictwem czeskim” (Basaj, Siatkowski
2006: 22) – nie ma jednak konkretnych argumentów za tym pośrednictwem, czy
dziekan: „W wypadku tego wyrazu brak właściwie wyraźnych kryteriów, które by
wskazywały na czeskie pośrednictwo. Przyjmujemy jednak czeskie pośrednictwo,
opierając się na fakcie, że ogólny kierunek zapożyczeń terminologii kościelnej prowadził przez język czeski” (ibid.: 55). Nadużywanie argumentów historycznych napędza obecne w rozumowaniu błędne koło, którego istnienie sygnalizował D.A. Sikorski. Tymczasem wątpliwości mogą budzić nawet tak „oczywiste” bohemizmy, jak
adwent czy anioł – owszem, ich postać nie sprzeciwia się wyprowadzaniu z czeskiego, ale nie sprzeciwia się również wyprowadzaniu wprost z łac. adventus i angelus
(czytane w średniowieczu jako anjelus). Nie jest moim celem obalenie tezy o czeskim
pochodzeniu wszystkich wymienionych w tym akapicie wyrazów, a raczej zwrócenie
uwagi na to, że oprócz stosunkowo niewielkiej grupy wyrazów, takich jak bierzmowanie, biskup czy diabeł8, nie ma konkretnych argumentów językowych na jej poparcie. Problemu etymologii polskiej terminologii chrześcijańskiej nie należy zatem
8
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Na korzyść twierdzenia, że wyrazy te są bohemizmami, można przytoczyć przekonujące argumenty fonetyczne: (1) w wyrazie bierzmowanie nagłosowe b- odpowiada nagłosowi czeskiemu
biřmovánie, wobec staro-wysoko-niemieckiego firmôn i średnio-wysoko-niemieckiego firmen
czy łac. (con)firmatio; (2) wyraz biskup jest w pełni zgodny fonetycznie z czeskim biskup, wobec
staro-wysoko-niemieckiego biscof czy łac. episcopus; (3) diabeł wywodzi się z czeskiego diábel, na
co wskazuje samogłoska sylaby wygłosowej, wobec -o- w łac. diabolus.
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uważać za rozwiązany; przeciwnie, wymaga on dalszych szczegółowych badań językoznawczych i dopiero ich wyniki mogą być odniesione do danych historycznych
o pochodzeniu polskiego chrześcijaństwa.
4. W artykule omówiłem krótko stan wiedzy o wyrazach pochodzenia greckiego
i łacińskiego w staropolszczyźnie, wskazałem jego główne niedostatki i zaproponowałem przyszłe kierunki badań. Jak sądzę, do najważniejszych zadań, jakie w tym
obszarze stoją przed językoznawcami, należą:
1) określenie drogi przenikania wyrazów greckich i łacińskich do staropolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem źródła bezpośredniego, a co za tym
idzie – podział tej leksyki na grecyzmy, latynizmy, bohemizmy, germanizmy,
rutenizmy etc.;
2) opisanie etymologii wyrazów dotąd niebadanych i rewizja niektórych dotychczasowych poglądów;
3) ustalenie statusu staropolskiej terminologii chrześcijańskiej na podstawie materiału językowego przy użyciu metodologii językoznawstwa historycznego, a następnie odniesienie uzyskanych wyników do danych historycznych w celu eliminacji błędnego koła w rozumowaniu.
Aneks: chronologiczny „rzut oka” na literaturę przedmiotu9
1876–1882
Władysław Nehring publikuje artykuły o wpływie czeskim na staropolszczyznę
(lista artykułów z adresami bibliograficznymi zob. Nehring 2017: 129). Porusza
w nich problem pochodzenia staropolskiej terminologii chrześcijańskiej i opowiada
się jednoznacznie za jej czeską genezą: „przyjęcie chrześcijaństwa za pośrednictwem
Czechów jest udokumentowane terminologią religijną języka polskiego w sposób
dostateczny” (ibid.: 7).
1915–1930
A. Brückner w pracach o wpływie języków obcych na polszczyznę (1915), słowniku
etymologicznym (SEBr) i Dziejach kultury polskiej (1957) opowiada się za czeskim
pochodzeniem staropolskich terminów chrześcijańskich.
1927
Ukazuje się Polska terminologia chrześcijańska E. Klicha (1927); jest to właściwie
pierwsza z zaplanowanych trzech części, pozostałe dwie nie powstały. E. Klich
9

^ LV 33 indb 314

Nie jest to pełny wykaz prac poświęconych omawianym zagadnieniom, bo na taki nie byłoby tu
miejsca; wymieniono te publikacje, które okazały się szczególnie istotne i oddziałały na późniejszych badaczy.

17 05 2022 12:04:07

CZY (I JAK) WARTO JESZCZE BADAĆ STAROPOLSKIE LATYNIZMY I GRECYZMY?

315

jednoznacznie opowiada się za czeskim pośrednictwem zdecydowanej większości
zapożyczeń greckich i łacińskich, bardzo często odwołując się do przesłanek historycznych o czeskim pochodzeniu polskiego chrześcijaństwa.
1964–1980
J. Siatkowski i M. Basaj publikują prace na temat bohemizmów w języku polskim,
w tym bohemizmów staropolskich (teksty te zostały wydane w 2006 r. w formie
słownika). Ze względu na obszerność przeanalizowanego materiału są to bardzo
cenne badania, ale w wielu przypadkach autorzy nadmiernie opierają się na przesłankach historycznych, powtarzając argumentację E. Klicha.
1968
Józef Reczek w pracy Bohemizmy leksykalne w języku polskim do końca XV wieku. Wybrane zagadnienia (1968) przedstawia analizę niektórych wyrazów łacińskich i greckich, które przeniknęły do staropolszczyzny za pośrednictwem czeskim.
Przedstawiony materiał nie jest w żadnym wypadku kompletny, ale rozważania
J. Reczka są bardzo wartościowe ze względu na metodologię badań staropolskich
bohemizmów; skupia się on głównie na argumentach językowych, unikając nadmiernych odwołań do danych historycznych.
1975
D. Moszyńska (1975) w pracy o morfologii latynizmów i grecyzmów przyjmuje nieprzekonujące kryteria uznawania wyrazów za bezpośrednie pożyczki z łaciny i greki; w efekcie znaczna część omawianych przez nią wyrazów jest zaklasyfikowana
jako latynizmy i grecyzmy w sposób wątpliwy.
2001
M. Karpluk publikuje Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (2001) i zauważa w nim, że teza A. Brücknera i E. Klicha o jednoznacznie czeskim pochodzeniu staropolskiej terminologii chrześcijańskiej została przyjęta właściwie bez dyskusji, sama jednak tej dyskusji nie podejmuje. W niektórych przypadkach optuje za
czeskim pośrednictwem jeszcze intensywniej niż poprzednicy.
2012–2013
Historyk D.A. Sikorski (2012, 2013) publikuje prace na temat początków chrześcijaństwa w Polsce, w których zwraca uwagę na problem wzajemnego stosunku danych
historycznych i językoznawczych, prowadzący w przeszłości do powstawania błędnego koła w rozumowaniu. D.A. Sikorski przedstawia również własną krytyczną
analizę prac językoznawczych poświęconych tej tematyce.
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Is It Still Worth Researching Greek and Latin Loanwords in Old Polish?
(and How Should We Do It?)
Abstract
The paper focuses on Greek and Latin loanwords in Old Polish language. It attempts to show what
has already been done and what still needs to be done in this important issue. Three main aspects are
discussed: (1) definitions of the terms loanword, Latinism, Hellenism, and the problem of direct and
indirect borrowing; (2) the current state of investigation of Greek and Latin loanwords in Old Polish;
(3) the Old Polish Christian terminology – the problem of chronology and borrowing channels of
Greek and Latin Christian words to Old Polish. The final part of the paper contains a brief research
history i.e. it describes the most important works in chronological order.
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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 na 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 8-10, 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, https://doi.org/XXXX.
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, https://doi.org/XXXX.
S. Arct: A. Krasnowolski, W. Niedźwiedzki (oprac.), M. Arcta słownik staropolski, Warszawa 1920, [on-line:] https://www.bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3296.
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