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W niniejszym artykule przedstawię, poczynając od 2. połowy XIX w., ogólny zarys
historii, a następnie teraźniejszości językoznawstwa polonistycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podstawą materiałową są tu dawniejsze opracowania traktujące
o przeszłości slawistyki i polonistyki (Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1964; Taszycki
1964; Karaś 1974; Urbańczyk 1974, 1993), artykuły poświęcone poszczególnym językoznawcom (Złota Księga) oraz informacje, jakie otrzymałem z istniejących na Wydziale Polonistyki obecnie katedr językoznawczych.

1

Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki UJ 29 IV 2016 r. Serdecznie dziękuję prof. M. Skarżyńskiemu za cenne uwagi,
które w znaczący sposób wpłynęły na kształt niniejszego tekstu.
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1. Katedry i ludzie
1.1. Początków językoznawstwa polonistycznego można szukać już w działalności Karola Mecherzyńskiego, który w latach 1854–1864 jako wykładowca Katedry
Historii Języka i Literatury Polskiej zajmował się (choć czynił to bez przekonania)
także historią polszczyzny. Po nim należy wymienić Henryka Sucheckiego, profesora na Katedrze Porównawczej Lingwistyki Słowiańskiej. W roku akademickim
1865/1866 podjął on wykłady z gramatyki języka polskiego. Jako pierwszy z wykładających na UJ filologów zajął się także językiem ludowym (wykład „Mowa pieśni
ludu polskiego praktycznie z wykazaniem różnic dialektycznych”) oraz tym, co dziś
nazywamy kulturą języka (wykłady i ćwiczenia, m.in. „O błędach w polszczyźnie
potocznych…”, „Rozmowy naukowe o wątpliwych i spornych kwestiach w zakresie
polszczyzny piśmiennej…”, „Poprawa błędów, osobliwie germanizmów zakorzenionych w dzisiejszej polszczyźnie literackiej”).
Po śmierci Sucheckiego w 1872 r. przez cztery lata szukano następcy na jego
miejsce. Brano pod uwagę Lucjana Malinowskiego z Warszawy i bliżej nieznanego
obecnie J. Radwańskiego z Krakowa. O opinię o kandydatach poproszono Franza
Miklosicha; ten uznał, że żaden z kandydatów nie jest wystarczająco przygotowany.
W 1874 r. zwrócono się do Jana Baudouina de Courtenay, który nie mógł przyjąć
propozycji ze względu na konieczność odpracowania stypendium rządu rosyjskiego.
Myślano też o Władysławie Nehringu i Józefie Przyborowskim (byłym profesorze
Szkoły Głównej Warszawskiej). W 1875 r. Miklosicha poproszono ponownie o opinię
o L. Malinowskim oraz o Emilu Kałużniackim. Pod wpływem opinii wiedeńskiego
slawisty Wydział Filozoficzny UJ postanowił zatrudnić Kałużniackiego, ale Ministerstwo Oświaty skierowało go na katedrę slawistyki uniwersytetu w Czerniowcach.
W ten sposób w 1876 r. profesorem na Katedrze Filologii Porównawczej Słowiańskiej
(a wkrótce: Katedrze Filologii Słowiańskiej) został Malinowski.
Malinowski jest uznawany za twórcę polskiej dialektologii i onomastyki,
a w pewnym stopniu również historii języka. W odróżnieniu od Mecherzyńskiego
i Sucheckiego umiał on skupić wokół siebie grupę studentów i zachęcić ich do badań
językowych. Byli to: Jan Biela, Jan Bystroń, Gustaw Blatt, Wojciech Grzegorzewicz,
Stanisław Dobrzycki, Jan Hanusz, Władysław Kosiński, Roman Zawiliński i Kazimierz Nitsch.
W 1893 r. zaproszono do Krakowa uwolnionego już od rosyjskich zobowiązań
Baudouina de Courtenay. Początkowo objął on Katedrę Językoznawstwa Porównawczego i Sanskrytu, a po śmierci Malinowskiego Katedrę Filologii Słowiańskiej, co
prawda tylko na rok. Baudouin wniósł zupełnie nowe i oryginalne podejście do językoznawstwa i języka, a choć wykładał krótko, to miał wpływ na kształtowanie się
poglądów naukowych Jana Rozwadowskiego, a w pewnym stopniu także K. Nitscha.
Ze znanych na ogół powodów politycznych ministerstwo nie odnowiło w 1899 r.
kontraktu Baudouina.
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W Katedrze Filologii Słowiańskiej nastąpił stan prowizorium. Stanowisko profesora tymczasowo objął Rozwadowski. Rada Wydziału Filozoficznego zobligowała
go do znalezienia kandydata stricte polonistycznego. Początkowo myślano o Aleksandrze Brücknerze, który odmówił, wymawiając się złym stanem zdrowia. Później
zwrócono się do Wiktora Porzezińskiego, profesora na Uniwersytecie Moskiewskim. Nie był on polonistą, lecz indoeuropeistą, a głównie bałtystą. Także on odmówił. Dopiero trzeci językoznawca – docent Uniwersytetu Petersburskiego Jan Łoś –
zgodził się i w 1902 r. objął katedrę slawistyki.
1.2. W 1920 r. utworzono odrębną Katedrę Języka Polskiego i powierzono ją Łosiowi, natomiast na Katedrę Filologii Słowiańskiej powołano K. Nitscha, w latach
1916–1920 profesora filologii słowiańskiej na uniwersytecie we Lwowie. Po śmierci
Łosia w 1928 r. Katedrę Języka Polskiego objął właśnie Nitsch2.
Nitsch kierował katedrą do przejścia na emeryturę w 1939 r. Na swego następcę
rekomendował Witolda Taszyckiego (wówczas we Lwowie), a ponieważ ten się wycofał, Nitsch polecił Zenona Klemensiewicza.
1.3. W początkach lat 20. Nitsch zaproponował zreformowanie slawistyki (dotąd było to właściwie samo językoznawstwo) i utworzenie zespołu katedr obejmującego także katedry literaturoznawcze i nauk pomocniczych (na wzór Seminarium
Słowiańskiego Uniwersytetu Karola w Pradze). Myśl tę częściowo zrealizowano
w 1925 r. Powstało wówczas Studium Słowiańskie składające się początkowo z katedr: Językoznawstwa Słowiańskiego (Nitsch), Języków Wschodniosłowiańskich
(Iwan Ziłyński), Literatury Rosyjskiej (Wacław Lednicki), Literatury Ukraińskiej
(Bohdan Łepki), Etnografii Słowiańskiej (Kazimierz Moszyński) i Historii Sztuki
Narodów Słowiańskich (Vojeslav Molè). Później włączono Katedrę Filologii Południowosłowiańskiej (Mieczysław Małecki), a po wojnie Katedrę Języka Polskiego
(Klemensiewicz). Kierownictwo Studium Słowiańskiego sprawowali kolejno: Nitsch
(1925–1937), Molè (1937–1939), Małecki (1945–1946) i Lehr-Spławiński (1946–1950).
1.4. Rozwadowski, Nitsch i Łoś stworzyli, jeszcze przed I wojną, prawdziwą szkołę naukową. To właśnie uczniowie „krakowskiej trójcy” po 1918 r., gdy potrzebne
były kadry naukowe dla innych ośrodków uniwersyteckich, czy to „starych” (Lwów)
czy właśnie tworzonych (Poznań, Wilno), objęli na nich katedry.
Druga wojna światowa zahamowała badania, ale nauczanie trwało – działał bowiem podziemny Uniwersytet Jagielloński. Pracowali w nim (po zwolnieniu z obozu
koncentracyjnego) K. Nitsch, M. Małecki i Stanisław Urbańczyk oraz Z. Klemensiewicz i Franciszek Sławski.
1.5. W 1945 r. powstał Wydział Humanistyczny UJ, w którego strukturze znalazła się też kierowana przez Z. Klemensiewicza Katedra Języka Polskiego. W 1947 r.
utworzono dla Taszyckiego Katedrę Onomastyki Słowiańskiej, którą dwa lata później przekształcono w Katedrę Filologii Staropolskiej.
2

Na katedrę slawistyczną powołano po Nitschu Tadeusza Lehra-Spławińskiego.
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W 1950 r. rozwiązano (oficjalnie w trosce o jednolitość metodyczną i tematyczną)
Studium Słowiańskie, a na jego miejsce powołano Instytut Językoznawstwa. Za tymi
niekorzystnymi i, jak się okazało, nie ostatnimi zmianami stały czynniki polityczne.
Rok później Wydział Humanistyczny zmienił się w Wydział Filologiczny.
W 1952 r. powstała zbiorowa Katedra Języka Polskiego, obejmująca Zakład Języka Polskiego i Zakład Filologii Staropolskiej (wcześniej katedry). Kierownikami
zakładów pozostali Klemensiewicz i Taszycki. Ten drugi był ponadto kierownikiem
całości (do przejścia na emeryturę w 1968 r.).
1 X 1962 r. zakłady przemianowano: Zakład Języka Polskiego na Zakład Współczesnego Języka Polskiego (pod kierownictwem Mieczysława Karasia), a Zakład Filologii Staropolskiej na Zakład Historii Języka (Taszycki).
Instytut Językoznawstwa UJ składał się ostatecznie z trzech dużych katedr: Językoznawstwa Ogólnego (Jerzy Kuryłowicz), Języka Polskiego (Taszycki) i Filologii
Słowiańskiej (Lehr-Spławiński).
Po marcu 1968 r. na polskich uczelniach zaczęto przeprowadzać zmiany nie tylko
kadrowe, ale i strukturalne, w których rezultacie 1 VI 1970 r. Katedra Języka Polskiego i Katedra Historii Literatury Polskiej połączyły się w Instytut Filologii Polskiej.
Językoznawcza część nowej struktury składała się z Zakładu Gramatyki Synchronicznej i Dialektologii Języka Polskiego (M. Karaś) i Zakładu Gramatyki Diachronicznej (Ewa Ostrowska). Po śmierci Karasia i Ostrowskiej w 1977 r. nastąpiła
reorganizacja, powstały: Zakład Historii Języka i Dialektologii (Bogusław Dunaj)
i Zakład Współczesnego Języka Polskiego (Zofia Kurzowa). W 1996 r. zakłady zostały przekształcone w katedry. Z czasem naturalnym biegiem rzeczy zmieniło się
też ich kierownictwo. Następczynią Z. Kurzowej została w 2001 r. Janina Labocha,
a B. Dunaja – w 2010 r. Renata Przybylska.
1.6. 1 V 2005 r. z Katedry Historii Języka i Dialektologii wydzielono Katedrę Ling
wistyki Kulturowej i Socjolingwistyki (Halina Kurek), a z Katedry Współczesnego
Języka Polskiego Zakład (później Katedrę) Teorii Komunikacji (Jolanta Antas). Do
tych czterech katedr po utworzeniu Wydziału Polonistyki dołączyła Katedra Języka
Polskiego jako Obcego (Władysław Miodunka, od 2015 r. Iwona Janowska). Wcześniej (od 1980 r.) był to Zakład Językoznawstwa Stosowanego do Nauczania Języka
Polskiego jako Obcego w Instytucie Badań Polonijnych UJ. To wszystko działo się
już na nowo powołanym Wydziale Polonistyki.
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2. Dyscypliny i ludzie
2.1. Dialektologia. Krakowskie językoznawstwo zaczęło się od dialektologii. Pierwszą naukową polską pracą dialektologiczną, autorstwa L. Malinowskiego, były
Beiträge zur slavischen Dialectologie. Ueber die Oppelnsche Mundart (1873)3. Najwybitniejszy uczeń Malinowskiego, K. Nitsch, prowadził badania terenowe, które
przyniosły opisy większości polskich dialektów, m.in. w pracach Mowa ludu polskiego (1911) i Dialekty języka polskiego (1915), a także opracował koncepcję Słownika
gwar polskich. Dialektologią zajmował się również (choć w nieporównanie mniejszym stopniu niż Nitsch) Łoś, który zredagował trzy tomy Słownika gwar polskich
Jana Karłowicza.
Do pierwszego pokolenia uczniów Nitscha należeli m.in. S. Urbańczyk (1953),
Zdzisław Stieber (badacz dialektów pogranicza – wschodniej Słowacji, Łemkowszczyzny i Łużyc), W. Taszycki (1934) i M. Małecki. Ostatni z nich wspólnie z Nitschem opracował Atlas językowy polskiego Podkarpacia (Nitsch, Małecki 1934), uznawany za jedną z najważniejszych prac dialektologicznych okresu międzywojennego.
Do drugiego pokolenia uczniów można liczyć M. Karasia i Alfreda Zarębę.
Pierwszy z nich podejmował zagadnienia ogólniejsze, miał przy tym umiejętność
organizowania prac zespołowych. Był redaktorem Małego atlasu gwar polskich oraz
Słownika gwar polskich PAN. Z kolei Zaręba skupił się na dialektologii śląskiej (Atlas
językowy Śląska (1969–1996) i Słownik Starych Siołkowic w powiecie opolskim (1960)).
Wspólnie badali gwary Polskiej Orawy.
Uczniami Karasia byli także m.in. Józef Bubak i B. Dunaj. Wokół Dunaja powstała szkoła dialektologiczna, do której należą Józef Kąś i Kazimierz Sikora. Pierwszy zajmuje się przede wszystkim leksykografią podtatrzańską. Opublikował Słownik gwary orawskiej (2003) oraz trzy pierwsze tomy Ilustrowanego leksykonu gwary
i kultury podhalańskiej (2015–2016). Słowniki te stanowią wzór opracowań nowego
typu, łączących opis językowy z opisem etnograficznym. K. Sikora zainteresowania
skupił na wiejskiej etykiecie językowej (2010).
Najmłodsze pokolenie dialektologów to: Tomasz Kurdyła, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Anna Piechnik i Maciej Rak.
T. Kurdyłę interesuje głównie słowotwórstwo gwarowe i jego odmienność w stosunku do słowotwórstwa języka literackiego (2011). A. Kwaśnicka-Janowicz jest autorką książki o wpływach leksykalnych polsko-ukraińskich w zakresie obrzędowości weselnej (2005). A. Piechnik zajmuje się gwarowym słownictwem ekspresywnym
(2009), a M. Rak frazeologią gwarową (2005, 2007; Rak, Sikora 2016) i kulturemami
(2015). Prace Kwaśnickiej-Janowicz, Piechnik i Raka należą zarówno do dialektologii, jak i do etnolingwistyki.
3

W tej i dalszej części artykułu z braku miejsca przywołuje się w związku z wymienianymi postaciami tylko niektóre prace.
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Bardzo ważna dla badań dialektologicznych była inicjatywa Janusza Strutyńskiego – Bibliografia dialektologii polskiej (1981–1990). Obecnie pracę tę kontynuuje
H. Kurek.
2.2. Socjolingwistyka. Zajmują się nią H. Kurek i Mirosława Sagan-Bielawa. Kurek (1990, 1995, 2003) przedmiotem badań uczyniła zmiany, jakie w ostatnim czterdziestoleciu dokonują się na polskiej wsi. Odrębną pracę poświęciła polszczyźnie
mówionej inteligencji (2008). Z kolei M. Sagan-Bielawa zagadnienia socjolingwistyczne ujmuje w perspektywie historycznej (2014). Autorami prac z zakresu socjolingwistyki są także: Dunaj, Kąś (1994) i Sikora.
2.3. Historia języka. Początki historii języka jako dyscypliny są związane z działalnością L. Malinowskiego. Był on inicjatorem powstania Słownika staropolskiego,
jednak brak programu (nie określono ram czasowych słownika ani kanonu źródeł)
sprawił, że materiały zebrane do tego opracowania zostały po śmierci pomysłodawcy uznane za bezużyteczne i zniszczone. Nową instrukcję przygotował Baudouin
de Courtenay, a wdrożył ją Łoś. Wydawanie słownika ukończono dopiero w 2002 r.
(SStp).
Po Malinowskim historią polszczyzny zajmowali się Rozwadowski (w pewnym
zakresie) i Łoś. Ich działalność szła dwutorowo – wydawali zabytki języka polskiego, tym samym przygotowując bazę materiałową, oraz opracowywali poszczególne działy polszczyzny do Encyklopedii polskiej AU (t. 2–3: Język polski i jego
historia). Rozwadowski (1915) skupił się na fonetyce historycznej, a Łoś na składni.
Należy dodać, że odnośne językowe artykuły z Encyklopedii polskiej złożyły się (po
dokonaniu koniecznych zmian) na pierwszą akademicką gramatykę języka polskiego (GJP 1923).
W różnym stopniu historią języka polskiego zajmowało się kolejne pokolenie badaczy: Lehr-Spławiński (1946), Klemensiewicz (1961–1972), Tadeusz Milewski (1927),
Taszycki (1933) i Ostrowska (1967). Szczególne miejsce zajmują tu Historia języka
polskiego Klemensiewicza (1961–1972) oraz Gramatyka historyczna języka polskiego
Klemensiewicza, Lehra-Spławińskiego i Urbańczyka (1955).
Do następnego pokolenia historyków języka należą: B. Dunaj (1975), Aleksander
Zajda (1970, 1979, 1990, 2001; Urban, Zajda 2004), Jan Godyń (2009) i Zofia Cygal-Krupa (1979). Obecnie mimo kilku pojedynczych prac (Mycawka 2012, Przęczek-Kisielak 2012) trzeba zauważyć, że badania historycznojęzykowe faktycznie zamarły – w tym zakresie tradycja szkoły krakowskiej została przerwana.
2.4. Onomastyka. Największy wkład w rozwój badań onomastycznych wnieśli:
Rozwadowski, Taszycki, a w późniejszym czasie Karaś, Bubak i Strutyński. Rozwój
badań onomastycznych, prowadzonych intensywnie już w okresie międzywojennym
(np. Rozwadowski 1948), nastąpił głównie z inicjatywy Taszyckiego, który położył
na tym polu największe zasługi (założył czasopismo „Onomastica”, był redaktorem
Słownika staropolskich nazw osobowych (1965–1987) oraz autorem prac z zakresu antroponimii (1924, 1926)).
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Toponimią zajmował się Karaś (1955, 1968), antroponimią terenów południowej
Małopolski Bubak (1970–1971, 1992), a Strutyński urbozoonimią (1996). Obecnie badania onomastyczne na Wydziale Polonistyki zostały zarzucone.
2.5. Historia polskiego językoznawstwa. Jest przedmiotem zainteresowania
Mirosława Skarżyńskiego, który przygotował trzy tomy źródeł (Skarżyński, Smoczyńska 2007; Czelakowska, Skarżyński 2011; Skarżyński 2016), edycje wspomnień
Henryka Ułaszyna (2010) i dawnych prac (Baudouin de Courtenay 2007; Ułaszyn
2009), a także książki o gramatykach polskich XIX i XX w. (2001) i o kształtowaniu
się metodologii słowotwórstwa opisowego (1999).
2.6. Językoznawstwo opisowe. W tym zakresie na czoło wysuwają się osiągnięcia
Klemensiewicza, badacza składni (1937, 1967–1969) i autora gramatyki (1939). Znacznie później składnia polszczyzny była też przedmiotem zainteresowania J. Labochy
(1995) i Kingi Tutak (Labocha, Tutak 2005).
W drugiej połowie lat 70. i na początku lat 80. językoznawcy z IFP UJ podjęli
nowe kierunki badań. Wyznacznikiem tych zmian stało się przezwyciężenie ograniczeń związanych z dominacją metody filologicznej i przesunięcie punktu ciężkości z problematyki historycznojęzykowej na zagadnienia współczesnego języka
mówionego.
Z inicjatywy M. Karasia powstał Słownik wymowy polskiej (Karaś, Madejowa
1977), a także plan badań polszczyzny mówionej Krakowa. Nagła śmierć pomysłodawcy nie przekreśliła tych planów. Kontynuował je B. Dunaj i jego zespół (Aleksy
Awdiejew, Krystyna Data, Halina Kurek, Józef Kąś, Jadwiga Kowalikowa, Janina Labocha, Kazimierz Ożóg, później dołączyli Renata Przybylska, Ewa Horwath, Kazimierz Sikora i in.).
W tym samym czasie Z. Kurzowa realizowała ze swoimi uczniami (Wacław
Cockiewicz (1988; Cockiewicz, Śliwiński 1989), Bronisława Ligara, Zofia Kubiszyn-Mędrala, Monika Szpiczakowska, Władysław Śliwiński (Cockiewicz, Śliwiński
1989), Justyna Winiarska (2001)) badania nad językiem telewizji polskiej. Efektem
prac obydwu zespołów były między innymi tomy zbiorowe (Dunaj 1981, 1984; Dunaj,
Ożóg 1991; Kurzowa, Śliwiński 1994).
Zmianami w leksyce i językiem polityki zajmowała się Danuta Wesołowska
(1978), a W. Miodunka (1980) rozwinął teorię pól językowych. W ostatnich zaś latach
nurt kognitywny reprezentuje R. Przybylska (2002, 2006; Borowicz, Hobot, Przybylska 2010).
Słowotwórstwem opisowym w odniesieniu do materiału polskiego, współczesnego i dawniejszego, a także słowiańskiego oraz metodologią opisu zajmowała się
Z. Kurzowa (1970, 1976), później badał je M. Skarżyński (1999, 2000, 2004a, b). Obecnie słowotwórstwo współczesnej polszczyzny oraz paronimia są przedmiotem zainteresowania Donaty Ochmann (2004).
Agnieszka Sieradzka-Mruk (2003, 2016) prowadzi badania teolingwistyczne,
Barbara Batko-Tokarz (2008) zajmuje się dyskursem politycznym oraz metaleksykografią, a Patrycja Pałka (2009) dyskursem publicznym.

14

Maciej Rak

Słownictwo tematyczne języka polskiego zostało opracowane przez Z. Cygal-Krupę (1986, 1990).
Szczególne miejsce zajmuje leksykografia. W 1996 r. ukazał się Słownik współczesnego języka polskiego pod redakcją B. Dunaja (1996). Trzy lata później wyszedł
Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego… Z. Kurzowej (1999).
Ze słowników specjalistycznych należy wymienić: Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej Stanisława Jodłowskiego i W. Taszyckiego (1951); Słownik synonimów polskich Z. Kurzowej, Z. Kubiszyn-Mędrali, M. Skarżyńskiego, J. Winiarskiej (Kurzowa 1998); Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców
M. Skarżyńskiego (1989); Słownik semantyczno-syntaktyczny przymiotników polskich W. Śliwińskiego (1993).
2.7. Tekstologia. Tekst, jego struktura, spójność i funkcjonowanie w procesie
komunikacji są domeną J. Labochy (1990, 2008) i K. Tutak (2003, 2013). Z kolei zagadnienia stylu i języka artystycznego na tle typów i gatunków tekstów bada W. Śliwiński (2000, 2012, 2014).
2.8. Język pisarzy i utworów. Wybrane aspekty języka Pana Tadeusza opisała
M. Szpiczakowska (2001), językiem Zygmunta Krasińskiego zajęła się B. Ligara (1987),
a Stanisława Wyspiańskiego – W. Śliwiński (ostatnio grant: Słownictwo dyferencjalne
w dramatach Stanisława Wyspiańskiego – studia leksykologiczno-leksykograficzne).
2.9. Lingwistyka komunikacyjna. Jest rozwijana w Katedrze Teorii Komunikacji w czterech tematach badawczych:
1) Werbalne i niewerbalne składniki aktu komunikacyjnego: J. Antas (2013), Aneta
Załazińska (2000, 2006, 2016).
2) Strategia, rytuał, gra jako językowe sposoby uczestniczenia w życiu społecznym:
J. Antas, A. Załazińska, Beata Drabik (2004, 2010), Anna Chudzik (2002) i Izabela Kraśnicka-Wilk.
3) Międzykulturowe badania porównawcze skryptów zachowań komunikacyjnych:
J. Antas, B. Drabik, A. Chudzik i I. Kraśnicka-Wilk.
4) Sposoby konceptualizacji języka dokonywane na gruncie językoznawstwa kognitywnego: J. Winiarska.
Do semantyki i pragmatyki językowej należą dwie wcześniejsze książki J. Antas
(1991, 1999).
2.10. Kontakty polszczyzny z innymi językami. W tym zakresie szczególne
miejsce zajmują prace Z. Kurzowej poświęcone polszczyźnie Lwowa (1983) i Wilna
(1993). Sytuację języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim opisywała J. Labocha (1997).
Bilingwizm pisarzy był przedmiotem badań B. Ligary (1987).
Wielojęzyczność i bilingwizm polsko-obcy są podejmowane przez pracowników
Katedry Języka Polskiego jako Obcego: W. Miodunkę (np. 2003), Roberta Dębskiego
i Przemysława Gębala.
2.11. Glottodydaktyka. Glottodydaktyka jest domeną Katedry Języka Polskiego
jako Obcego. Kręgi badawcze, które są tu rozwijane, to:
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1.
2.
3.
4.
5.	

Językoznawstwo stosowane do nauczania języka polskiego jako obcego.
Metodyka i dydaktyka języka polskiego jako obcego.
Glottodydaktyka polonistyczna.
Glottodydaktyka porównawcza.
Kontakty językowe polsko-obce w krajach osiedlenia Polonii.
Do glottodydaktyki należy też praca B. Ligary (Ligara, Szupelak 2012).
Katedra Języka Polskiego jako Obcego publikuje w utworzonej w 2011 r. serii
„Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka”, w której dotychczas wydano 11 tomów.
Osobną serię stanowią podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego.
3. Podsumowanie
Nawet tak skrótowy przegląd przeszłości polonistycznego językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim pozwala zauważyć wyraźnie rysujące się najogólniejsze linie ewolucyjne: a) od polonistyki „slawistycznej” ku polonistyce „autonomicznej”
i „wyemancypowanej” (z oczywistą szkodą dla językoznawstwa4), b) od dominującej
diachronii do dominującej synchronii oraz c) (w ostatnich 30–40 latach) od opisów
systemowych do badań tekstowych i komunikacji. Pierwsza linia ewolucyjna była
ogólnopolska, dwie pozostałe także nie są charakterystyczne dla środowiska krakowskiego, ale wiążą się z wymianą paradygmatów w lingwistyce w ogóle.
W tym procesie zgubiono, niestety, diachronię, a jedna czy druga pojedyncza
praca z tego zakresu w ostatnich latach nie daje powodu do tego, by dobrze rokować
na przyszłość. Zwłaszcza że od dłuższego już czasu wśród najmłodszego pokolenia
potencjalnych badaczy (doktorantów) nie widać zainteresowania językoznawstwem
historycznym. Tak więc o krakowskiej szkole diachronicznej raczej myśleć na bliższą przyszłość nie można.
Jeśli pozwolić sobie teraz na spojrzenie „czysto synchroniczne” na sytuację językoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, to – opierając się na danych bibliograficznych z ostatnich dziesięciu, piętnastu lat – można zauważyć ogromną różnorodność
podejmowanych wątków badawczych. Z jednej strony jest to zjawisko pozytywne,
z drugiej jest ono wynikiem rozejścia się dróg naukowych pracowników katedr językoznawczych, co niekoniecznie sprzyja podejmowaniu prac zespołowych. Na tym
tle wyjątkami są Katedra Teorii Komunikacji, konsekwentnie od początku realizująca dokładnie określone zakresy badawcze, i Katedra Lingwistyki Kulturowej i So4

A to dlatego, że owa emancypacja przyniosła w programach studiów wyeliminowanie takich
przedmiotów jak wstęp do filologii słowiańskiej, podstawy (choćby) gramatyki porównawczej języków słowiańskich, co w oczywisty sposób zawęża perspektywę spojrzenia na język polski. Jest
to zresztą zjawisko ogólnopolskie, którego źródła tkwią, jak się wydaje, w dawniejszych decyzjach
ministerialnych.
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cjolingwistyki. Są to najmłodsze katedry językoznawcze, które zostały w pewnym
momencie zorganizowane na zasadzie: profesor – jego uczniowie. „Stare” Katedry
siłą rzeczy muszą pozostać zróżnicowane w swych składach osobowych, choćby dlatego, że są (w uproszczeniu) nie dwupokoleniowe, jak owe dwie wymienione, ale
„wielopokoleniowe”. Reszta należy do przyszłości.
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Polish linguistics at the Jagiellonian University then and now
(on the tenth anniversary of the creation of the Faculty of Polish Studies)
Summary
The paper presents a synthesis of the history and achievements of Polish linguistics cultivated at the
Jagiellonian University since the second half of the 19th century till this day. The beginnings are the
first lectures which discussed the Polish language, followed by the creation of chairs, then the institute, and finally a separate Faculty of Polish Studies. The author interweaves the institutional and
personal threads, and indicates the most important figures of old professors whose works were central
to the development of Polish linguistics and its various fields.
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4.2. Dyskurs transcendentny
Istnieje też inny typ tekstów nieweryfikowalnych. Na pozór są to teksty formalnie
poprawne, napisane skonwencjonalizowanym i czytelnym językiem, ale napiętnowane istotną wadą: ich autorzy skupiają się na obiektach idealnych, wykreowanych,
czyli na intelektualnych konstruktach, do których nie mamy dostępu przy zastosowaniu tradycyjnych metod weryfikacyjnych i interpretacyjnych. Jak wiadomo,
t r a n s c endent ny znaczy wymykający się zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu,
wykraczający poza zasięg ludzkiego poznania za pomocą zmysłów. Właśnie taki
1

Druga część artykułu, którego cz. I została opublikowana w „LingVariach” 2016, nr 1 (21).
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charakter ma wiele tekstów postmodernizmu, co uniemożliwia ich funkcjonowanie
jako źródeł wiedzy naukowej2.
W naukach humanistycznych (w szczególności w językoznawstwie) rozpowszechniła się idea, że ujęcie opisowe obiektów należy zastąpić ujęciem interpretacyjnym,
wyjaśniającym (zob. Kibrik 1999). „Wyjaśnienia” jednak często przybierają postać
swego rodzaju i n s ajtów: coraz częściej mamy do czynienia z subiektywistycznym
i pseudonaukowym operowaniem kategoriami o charakterze intuicjonistycznym.
W taki sposób Witold Doroszewski oceniał mitologiczno-poetyckie (na pozór teoretyczne) rozważania Adama Mickiewicza. W Uwagach o języku można przeczytać:
Ł – wpływ na świat zewnętrzny, l – zlanie się z nim. Czym jest k względem ch, tym
s względem r, znaczy już oddziaływanie ducha ludzkiego na zewnątrz […] (Mickiewicz 1955: 254).

Doroszewski zdecydowanie krytycznie postawił się wobec podobnego „usensowienia” fonetyki, pisząc, że mamy tu do czynienia z romantyczno-literackim sposobem traktowania języka, z „czystą fantazją”, z „pojmowaniem języka jako sfery
nieobliczalnego działania ducha” (1982: 26 i n.)3.
Warunkiem owocności pracy nad językiem jest rozumienie tego, że język to we
wszystkich swoich przejawach rzeczywistość ludzka i społeczna, a nie zawieszona
nad życiem i skądś spoza życia społecznego biorąca początek emanacja ducha, które
to słowa nic określonego właściwie nie znaczą, ale tchną nastrojem charakterystycznym dla mistycznego kultu słowa (zwłaszcza w okresie romantyzmu) i łączącym się
z wiarą w odkrywczą siłę natchnionej intuicji […] (Doroszewski 1982: 26).

Za przykład postmodernistycznej transcendencji może posłużyć monografia
o „zabójstwie Sergiusza Jesienina” autorstwa Grzegorza Ojcewicza, Renaty Włodarczyk oraz Dariusza Zajdla (2009), a także związane z nią późniejsze publikacje (Ojcewicz 2011). Choć „przypadek Ojcewicza” omówiłem w swoich poprzednich publikacjach (Kiklewicz 2012: 105 i n., 2014: 338 i n.), ponownie wrócę do niego – z uwagi
na, jak się wydaje, wyjątkowy woluntaryzm interpretacyjny i lekceważenie wszelkich praw rozumowania naukowego.
2
3

Za jeden z klasycznych przykładów dyskursu transcendentnego należy uznać freudowską interpretację mitu o Prometeuszu – w psychoanalitycznych kategoriach kompleksów erotycznych
(Freud 1968; zob. też: Armstrong 2005).
Różnego rodzaju oparte na domysłach spekulacje są natomiast regularnie spotykane w dziennikarstwie. Na przykład dziennikarz rosyjskiej „Nowej gazety” (18–25 IV 2013) Nikita Pietrow
snuje domysł, że kompleks monumentalnych pomników poświęconych zamordowanym w czasie
II wojny światowej w białoruskiej wiosce Chatyń nie powstał przypadkowo. Było to, zdaniem
dziennikarza, spowodowane zbieżnością fonetyczną dwóch nazw: Katyń – Chatyń, a właściwie
dążeniem radzieckich władz do odwrócenia uwagi od zbrodni katyńskiej. Hipoteza ta nie zostaje jednak podbudowana jakimikolwiek dowodami, a poza tym jako hipoteza nie jest oczywista:
z faktu podobieństwa nazw Katyń – Chatyń może wynikać wręcz odwrotna implikacja, a mianowicie przypomnienie o zbrodni katyńskiej.
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Elementy postmodernistyczne są obecne już w deklaracji dotyczącej stosowanej
przez zespół Ojcewicza metodologii badawczej: chodzi o „nietradycyjne metody pozyskiwania informacji”. W artykule Ojcewicza czytamy:
Prędzej czy później odbiorcze „mechanizmy obronne” jako gwałtowna reakcja zachowawcza wobec innowacji, nie zawsze przecież znajdujących wystarczające wytłumaczenie naukowe i poparte do tego dowodami materialnymi, muszą ustąpić
oczywistym efektom praktyki – niekiedy spektakularnym; praktyka dzięki zgromadzeniu wystarczająco wielu przekonujących doświadczeń bierze w końcu górę nad
sceptycyzmem (Ojcewicz 2011).

Jak widzimy, autor otwarcie przyznaje brak „wystarczającego wytłumaczenia
naukowego” własnych wywodów, jak również brak „dowodów materialnych”. Za
wystarczające uzasadnienie poczynionych „badań” uważa zastosowanie innowacyjnej metody, a mianowicie symulacji kryminalistycznej, mającej na celu odtworzenie okoliczności, w których doszło do śmierci Jesienina. Metoda ta polega na dość
szczegółowym protokołowaniu eksperymentów kryminalistycznych, ale „praktyka”
badawcza dotycząca przedmiotu na tym się kończy: zespół Ojcewicza nie powołuje
się na żadne materiały archiwalne ani na dane szczególne, na przykład wynikające z ekshumacji ciała Jesienina (m.in. z tego powodu, że do takowej nigdy nie doszło). Jak gdyby działając zgodnie z hasłem postmodernistów: „Wszystko wolno”,
Ojcewicz głosi koncepcję, że Jesienin został zamordowany przez współpracowników
OGPU, skądinąd powtarzając teorię spiskową, zawartą w powieści rosyjskiego pisarza Witalija Biezrukowa (na jej podstawie w Rosji nagrano film). Ojcewicz w szczegółach obrazuje całe kalendarium wydarzeń – poczynając od 21 grudnia 1925 r., gdy
„niejaki Jegorow, tajny współpracownik OGPU, namawia Sergiusza Jesienina do samowolnego opuszczenia moskiewskiej kliniki psychiatrycznej, w której przebywał,
ukrywając się przed bolszewickim wymiarem (nie)sprawiedliwości”, a kończąc na
31 grudnia tegoż roku – dniu świeckiego pogrzebu Jesienina w Domu Prasy (Ojcewicz 2011). Cała narracja (choć mamy do czynienia z tekstem pozornie naukowym)
jest bogata w detale i w dużym stopniu przypomina powieść kryminalną4:
28 grudnia 1925, godz. 0.30–3.305. Oprawcy jeszcze chwilę odpoczywają, po czym zawijają stężałe zwłoki w ten sam koc hotelowy z łóżka Jesienina, w którym przywlekli
go do aresztu, i rozpoczynają transport ciała z powrotem do „Angleterre”6.
4
5

6

Nic dziwnego, skoro Elżbieta Tabakowska pisze o charakterystycznym dla postmodernizmu
„zbliżeniu dziedziny językoznawstwa do poetyki” (2001: 29).
Trzeba mieć naprawdę bardzo rozbudowaną wyobraźnię (jak tu nie wspomnieć „propozycji dla
ludzi z wyobraźnią” z monografii Tabakowskiej!), by w szczegółach opisywać dzieje sprzed 90 lat,
a mianowicie to, co się działo o godzinie trzeciej w nocy w zamkniętym pokoju hotelowym w sowieckim Leningradzie.
Wszystkie cytowane fragmenty pochodzą z artykułu: Ojcewicz 2011.
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Za apogeum subiektywnego konstruktywizmu można uznać fragment, w którym Ojcewicz przedstawia „hipotezę” o pośmiertnej kastracji Jesienina:
28 grudnia 1925, godz. 16–29 grudnia nocą aż do sekcji zwłok. Przez całą noc z 28
na 29 grudnia zwłok poety na polecenie OGPU pilnuje mierny poeta leningradzki
Wasilij Kniaziew (1887–1937), zwany Czerwonym Dzwonnikiem. Jego zadaniem jest
bezwzględne niedopuszczanie do zmaltretowanych zwłok żadnej osoby. Takie zachowanie Kniaziewa ma na celu nie tylko współudział w skrywaniu ohydnego mordu,
lecz przede wszystkim hańbiącego czynu, jakiego na zwłokach poety dokonają, być
może, za chwilę specjalnie przysłani z Moskwy przez Stalina dwaj ogiepeusznicy.
W myśl wysuniętej tutaj hipotezy to oni najprawdopodobniej zbezczeszczą zwłoki
przez wykastrowanie denata i zawiezienie jego jąder zleceniodawcy. Niewykluczone,
że stały się one elementem rytuału czarnej magii, pozwalającej przenieść siłę i talent
człowieka, do którego należały za życia, na inną osobę.

Swoją „hipotezę” o kastracji Ojcewicz opiera między innymi na sporządzonym
29 grudnia 1925 r. przez biegłego medycyny sądowej prof. Aleksandra Gilarewskiego
„Akcie anatomopatologicznego otwarcia zwłok Jesienina”. W dokumencie tym jest
napisane dosłownie: „Organy płciowe – bez zmian”. Posługując się niezwykle specyficznym rodzajem rozumowania, Ojcewicz dostrzega w tym twierdzeniu „ukryty
sens” – że organy płciowe zostały usunięte:
W akcie tym wszystkie narządy wewnętrzne są w normie. Medyk sądowy nic nie
wspomina – ze zrozumiałych względów – o obrażeniach wewnętrznych denata i okaleczeniu fizycznym poety polegającym na pozbawieniu go jąder. Jego akt jest jednak
doskonale zaszyfrowany, niewidoczny dla słabo wykształconych w dziedzinie medycyny sądowej ogiepeuszników, lecz możliwy do odczytania po latach w poetyce przeciwieństw, intelektualnych aluzji oraz specjalistycznej wiedzy z medycyny sądowej.

Mamy tu do czynienia z typowym przykładem dekon s t r u kc ji : badacz ma
wolną rękę, wyzwolony z zobowiązań wobec języka, interpretuje źródła w dowolny
sposób7. Twierdzenie Ojcewicza o zaszyfrowaniu informacji w „akcie Gilarewskiego” nie jest falsyfikowalne, jako że oparte zostało jedynie na subiektywnym przeko7

Prawidłowe odczytanie dzieła literackiego powinno, jak wiadomo, zakładać możliwość występowania różnego rodzaju elementów tzw. podtekstu (aluzji, sugestii, ironii itd.). Na przykład w opowiadaniu amerykańskiej pisarki Joyce Carol Oates Moja Warszawa 1980 Judith, główna bohaterka, próbuje czytać (w angielskim tłumaczeniu) poezję Mickiewicza i stwierdza, że… przekład nie
jest chyba najlepszy. Ponieważ w całym opowiadaniu występuje dość dużo krytycznych wątków
w stosunku do polskiej kultury i polskiej (ówczesnej) rzeczywistości, można domniemywać, że
replika Oates ma wydźwięk ironiczny: to nie przekład, a oryginał (czyli oryginalny tekst Mic
kiewicza) nie jest najlepszy. Jednak po pierwsze, chodzi o domniemanie, czyli sąd o charakterze
probabilistycznym; po drugie, zjawiska podobnego rodzaju nie usprawiedliwiają Ojcewicza, gdyż
w jego przypadku nie chodzi o tekst literatury artystycznej, czyli – w założeniu – fikcjonalny, lecz
o notatkę służbową.
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naniu, na „olśnieniu” badacza. Jedyny sposób jakiejkolwiek weryfikacji twierdzeń
tego rodzaju może prowadzić poprzez interpretację osobowości podmiotu: jego stylu kognitywnego, usposobienia, pozycji społecznej, stanów psychicznych. W tym
kontekście można wątpić w słuszność twierdzenia Ilii T. Kasawina (1990: 13), który
pisze o korzyści dla nauki, które mogą wynikać z „egzotycznych form wiedzy”.
W przypadku metafizyki empiryczna niesprawdzalność twierdzeń, przynajmniej na pewnych poziomach kategoryzacji, jest wręcz zrozumiała i akceptowalna –
wszak chodzi o „pojęcia pojęć”. Jednak w ostatnich czasach w naukach empirycznych zarysowała się tendencja do tego, by obiektami dociekań czynić nie konkretne,
materialne obiekty, lecz ich zastępcze, wyidealizowane kon s t r u k t y, których nie
da się ani wyodrębnić, ani zweryfikować, ani skategoryzować przez stosowanie
istniejących metod badawczych. Szczególnie służy temu wcześniej wspomniana
pozorna międzydyscyplinarność, a faktycznie eklektyzm, gdyż obiekty i całe dziedziny przedmiotowe są interpretowane w niewłaściwych kategoriach – w języku innej dyscypliny naukowej. Niestety, jak pokazują Alan Sokal i Jean Bricmont (1998:
58 i n.), publikacje w tym zakresie wyróżniają się powierzchowną erudycją, a nawet dyletantyzmem ich autorów, a uleganie modzie zupełnie marginalizuje przestrzeganie zasad naukowości. Prowadzone w ten sposób „badania” mają przeważnie
charakter spekulacji.
Zwykle mamy tu do czynienia ze zjawiskiem pr z e s ad nej ek s t r ap ol ac ji czy
też b łę d nej ident y f i k ac ji /a na log i i (które jest znane między innymi w psychiatrii jako forma zaburzenia urojeniowego, zob. Metzinger 2003: 376). Tak więc
b ł ą d br a k u roz e z na n i a jest traktowany w teorii argumentacji jako twierdzenie o podobieństwie „bez podjęcia jakiejkolwiek próby systematycznego wyliczenia
i oceny cech mających być podstawą analogii” (Szymanek 2008: 82). Natomiast b ł ą d
s k a l i oznacza „pomijanie w rozumowaniu zasadniczych różnic wielkości […] porównywanych obiektów” (ibid.).
Za przykład zastosowania tych typów argumentacji w najnowszych publikacjach
lingwistycznych może posłużyć współczesne językoznawstwo teoretyczne, zdominowane przez nowe kierunki: kognitywizm oraz antropologię języka. Wcześniej
pisałem (Kiklewicz 2007a: 43) o u n i k a n iu ję z y k a jako ogólnej tendencji ling
wistycznej, polegającej na tym, że zainteresowanie opisem jednostek formalnych
stopniowo maleje, podczas gdy uwaga badaczy przesuwa się na jednostki coraz
większego formatu: od głoski do morfemu, od morfemu do leksemu, od leksemu do
zdania, od zdania do tekstu, od tekstu do kompetencji językowej, od kompetencji
językowej do kompetencji poznawczej, kulturowej itd. W ten sposób językoznawcy
jak gdyby „zrzekają się” języka, przekierowując uwagę na przedmioty tradycyjnie
będące w gestii innych nauk: psychologii, socjologii, antropologii, retoryki itd. Dlatego „mody” w językoznawstwie ustalają teraz „ob c y ”: filozofowie i logicy (Ludwig
Wittgenstein, Donald Davidson, John Austin, John Searle, Jürgen Habermas, Mark
Johnson, Michel Foucault, Humberto Maturana), psychologowie (Marvin Minsky,

30

Aleksander Kiklewicz

Eleanor Rosch, Jerry A. Fodor, Mark Turner), antropologowie (Pierre Teilhard de
Chardin) i in.
W założeniu opis lingwistyczny (gramatyczny, fonetyczny, leksykalny, semantyczny, pragmatyczny itd.) powinien dotyczyć for m ję z y kow yc h– na tym polega
specyfika językoznawstwa jako nauki. Jednak w ogólnym dążeniu do interpretacji
języka badacze coraz częściej unikają opisu jednostek języka – na rzecz różnego rodzaju spekulacji na temat mot y w ac ji z ac how a ń ję z y kow ych: poznawczych,
kulturowych, pragmatycznych, egzystencjalnych i in. Elżbieta Tabakowska pisze
o tym wprost: dziś „o języku nie myśli się w kategoriach umownego systemu znaków językowych – znaki mają motywację, której w większości odmawiał im model
de Saussure’a” (2001: 30). W ten sposób powstają pa r a l i ng w i s t ycz ne f a ntomy,
mało przydatne do wyjaśnienia języka, choć dobrze spełniające inną funkcję – integracji społecznej, a mianowicie tworzenia nowych wspólnot naukowych, w szczególności tzw. szkół. W związku z tym warto przytoczyć słuszną opinię Doroty
Szumskiej, która pisze o modernistycznym, a szczególnie postmodernistycznym
deformowaniu związku formy językowej i substancji pojęciowej:
[Współczesna niepokojąca sytuacja w językoznawstwie teoretycznym – A.K.] nie wynika […] z wyeksploatowania obszaru badań języka w granicach języka, lecz z metodologicznej bezradności, a może niekonsekwencji w rozwiązywaniu kluczowej dla
lingwistyki kwestii, zakodowanej w samej istocie znaku językowego jako jedności
formy i treści. Tą kwestią jest, najkrócej rzecz ujmując, zrozumienie formy niezależnie od stopnia jej strukturalnej komplikacji (2012: 38).

O „unikaniu języka” świadczy stan współczesnej e t nol i ng w i s t y k i, której
przedmiot bardziej koresponduje z antropologią codzienności niż z językoznawstwem. Prawie nic wspólnego z problematyką lingwistyczną nie ma ani publikacja
naukowa: Домашний скот в поверьях и магии восточных славян [Bydło domowe
w wierzeniach i magii Słowian Wschodnich] (Żurawlew 1994), ani inna publikacja:
Культ хлеба у восточных славян. Опыт этнолингвистического исследования
[Kult chleba u Słowian Wschodnich. Badanie etnolingwistyczne] (Strachow 1991),
choć obydwie są pozycjonowane jako etnolingwistyczne. Przytoczę bez komentarza
fragment jednego z takich badań pseudolingwistycznych:
U Łemków powiatu gorlickiego województwa rzeszowskiego w Polsce wieczorem
w Wigilię gospodarz szedł do obory, żeby nakarmić bydło chlebem i czosnkiem (bydło miało być zdrowe), później przynosił do izby niewymłócony snopek owsa i mówił:
„Pomahaj bih. Na szczastia, na zdrowia, na tot nowyj rik”. Gospodyni odpowiadała:
„Daj boźe w komory i na dwory”, a potem pytała: „Od kalste połaznyku?”, na co gospodarz odpowiadał: „Z wesełoho, z bystroho, z dobroho, zo szczasywoho”; po tym
dialogu snop stawiano w kącie izby i przygotowywano stół do wieczerzy (Usaczewa
2008: 18, tłum. A.K.).
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Rosyjskie autorki monografii (Kamałowa, Sawiołowa 2007) poświęcają niewiele
uwagi językowym właściwościom dialektów archangielskich – głównie zaś zajmują
się opisem kultury bytowej oraz duchowej nosicieli dialektu. Dużo miejsca w monografii zajmuje na przykład opis funkcji symbolicznych przedmiotów użytku domowego, obrzędów i rytualnych tekstów, ale ma to niewiele wspólnego z lingwistyką,
nawet przy uwzględnieniu członu etno-.
Podobnie sytuacja wygląda w polskiej etnolingwistyce. Za wybitne osiągnięcie
wieloletnich badań zespołu pod kierownictwem Jerzego Bartmińskiego jest uważany Słownik stereotypów i symboli ludowych (zob. Kulpina, Tatarinow 2012: 529). Czytając (skądinąd bogaty w treść) Słownik…, nie można jednak oprzeć się wrażeniu,
że zawarta w nim informacja ma niewiele wspólnego z językiem czy językoznawstwem. Na przykład w haśle cień czytamy o kultywowanych przez różne ludy wierzeniach związanych z e z jaw i s k iem c ien i a, o symbolice cienia, która częściowo
(ale tylko częściowo!) jest reprezentowana w zagadkach, przysłowiach, kolędach,
pieśniach, podaniach, opowieściach wierzeniowych, pisanej poezji chłopskiej i in.
(Bartmiński 2012: 147 i n.). Po pierwsze, cała ta informacja nie składa się na jakikolwiek spójny, jednolity obraz cienia. Po drugie (co w kontekście tego artykułu jest
ważniejsze), zawarta w Słowniku… informacja nie dotyczy funkcji (semantycznych,
pragmatycznych, składniowych i in.) form językowych, takich jak formy leksykalne
rzeczownika cień i pochodne od niego leksemy. Opisywane w Słowniku… konotacje
to i mpl i k ac je z nacz eń, a dokładniej – i mpl i k ac je i n for mac ji p oję c iowe j,
która tylko w małym stopniu znajduje odzwierciedlenie w systemie języka i w wielu
sytuacjach posługiwania się językiem nie jest aktualna ani obowiązująca, jak np.
w zdaniu:
(1)

Słońce skryło się już ostatecznie za górami, i to tak głęboko, że na śniegu widać było rzucane przez księżyc c ien ie (Artur Baniewicz),

w którym rzeczownik cień występuje w swoim znaczeniu słownikowym: ‘ciemne
odbicie oświetlonego przedmiotu padające na stronę odwróconą od źródła światła’. Zdanie to zostanie w sposób strukturalnie adekwatny przetłumaczone np. na
język esperanto, w którym nigdy nie powstały teksty kultury, takie jak przysłowia
czy zagadki.
Poza tym implikacje semantyczne zawsze dodatkowo są uwarunkowane sytuacją
pragmatyczną, jak również programem kulturowym, z którego korzystają podmioty
językowe, nie można więc owych implikacji w sposób bezpośredni przyporządkowywać jednostkom języka (zob. także: Kiklewicz, Wilczewski 2011: 174).
Podobne rozmycie językoznawstwa zachodzi w zakresie l i ng w i s t y k i dy s k u rsu . Na stronie internetowej międzynarodowej grupy badawczej D-ART (Lingwistyka dyskursu – Round Table) można przeczytać:
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Współczesne językoznawstwo zmieniło kierunek zainteresowań z badania tekstu na
badanie dyskursu. To z kolei spowodowało zmianę znaczeń wielu terminów w obrębie
dyscypliny. [Lingwistyka dyskursu – A.K.] ukazuje różnorodne sposoby społecznego
funkcjonowania tekstów jako niezależnych podmiotów komunikacji. […] Lingwistyka dyskursu bada zarówno proces, jak i rezultat komunikacji, co czyni ją bardziej
nauką społeczną niż tylko czystą humanistyką (www.dart.uni.wroc.pl/lingwistyka
-dyskursu.html).

Jak widzimy, lingwistyka dyskursu mało interesuje się opisem form i sposobów
funkcjonowania jednostek językowych w dyskursie, czyli w określonych warunkach
ludzkiej działalności (publicznej lub indywidualnej, prywatnej) – opis ten zastępuje
się (szczególnie w tzw. krytycznej analizie dyskursu) badaniem tego, jak skutecznie
teksty tego lub innego rodzaju spełniają swoje przeznaczenie funkcjonalne w różnych sferach systemu społecznego. Mamy tu do czynienia bardziej z aksjologią czy
prakseologią niż z językoznawstwem.
Przesadna ekstrapolacja w l i ng w i s t yc e kog n it y w nej polega na tym, że
wnioski płynące z powierzchownej analizy danych językowych są interpretowane
w kategoriach przetwarzania informacji w umyśle. Lingwiści kognitywni (w każdym razie w Polsce) w większości nie mają kompetencji w zakresie psychologii kognitywnej czy psychologii w ogóle, nie mają więc przekonania o konieczności weryfikacji twierdzeń na temat korespondujących z językiem reprezentacji mentalnych
przez badania eksperymentalne (mimo że takie procedury obowiązywały w prawie
zapomnianej dziś psycholingwistyce). Jedyną metodą badawczą pozostaje subiektywistyczne kon s t r uow a n ie modeli reprezentacyjnych – w postaci grafów, projekcji
metaforycznych, sieci semantycznych itd. (zob. Kiklewicz 2012: 106 i n.). W rzeczywistości ma to niewiele wspólnego nie tylko z lingwistyką, lecz także z psychologią
kognitywną, co przyznaje jeden z czołowych amerykańskich przedstawicieli tego
nurtu, Ronald Langacker8:
Konceptualizację możemy zatem rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: z perspektywy fenomenologicznej albo z punktu widzenia procesów kognitywnych (przetwarzania informacji) – możemy starać się opisać nasze mentalne doświadczenie
„jako takie” (per se) lub w kategoriach procesów kognitywnych leżących u jej podstaw. Semantyka kognitywna skoncentrowała się na tej pierwszej perspektywie, która
jest oczywiście bardziej dostępna i łatwiej poddaje się badaniom z uwagi na językowe
dane. […] Pomimo szybkiego postępu w tej dziedzinie pewne i szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób konkretne struktury językowe są neurologicznie implementowane, pozostaje długoterminowym celem (2008: 31).

8

Poniższy cytat został przywołany przez Henryka Kardelę w czasie jego wystąpienia na LXVIII
zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego we Wrocławiu (2010), zob. późniejszą publikację (Kardela 2011: 54).
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Powyższą tezę potwierdza także fakt, że lingwistyka kognitywna skupia się jedynie na wybranych aspektach systemu poznawczego: na kategoryzacji pojęciowej oraz
(w mniejszym stopniu) na emocjach, podczas gdy zakres przedmiotowy psychologii
kognitywnej jest o wiele szerszy, na przykład obejmuje tak ważne i praktycznie niebrane pod uwagę przez lingwistów kognitywnych funkcje umysłu, jak rozumowanie, uwaga czy pamięć.
Współczesna metoda analizy lingwistyczno-kognitywnej wykazuje silne podobieństwo do błędu logicznego, znanego jako b ł ą d pr z y pad ło ś c i : chodzi o błędne
zastosowanie ogólnej reguły w szczególnym przypadku, gdy
[…] ogólnie sformułowane zalecenie, reguła, norma postępowania są interpretowane
literalnie, bez wzięcia pod uwagę okoliczności, które powinny zmodyfikować sposób
rozumienia tych ogólnych reguł (Szymanek 2008: 145).

Błąd ten popełniają liczni zwolennicy te or i i me t a for p oję c iow yc h. Wstępnie – i w zasadzie słusznie – zakłada się, że system poznawczy człowieka bazuje
na kilku modułach przetwarzania informacji, jednymi z których są tzw. projekcje
metaforyczne, czyli interpretacje jednej domeny pojęciowej w świetle innych domen
czy też według analogii z nimi. Idea ta szczególnie rozpowszechniła się w latach 80.
XX w., między innymi za sprawą publikacji amerykańskiego kognitywisty Marvina Minsky’ego (1984: 183 i n.). Na podstawie tej tezy ogólnej generuje się wniosek
szczególny (swoista antycypacja), iż system nazewnictwa w językach naturalnych
ma charakter zasadniczo metaforyczny, a poprzez analizę łączliwości elementów
w strukturze wyrażeń metaforycznych można odtworzyć, zmodelować zespół metafor pojęciowych jako jeden z podstawowych modułów kategoryzacji doświadczeń.
Zaproponowana przez George’a Lakoffa i Marka Johnsona (1981) teoria metafor
pojęciowych, mimo że cieszy się ogromnym uznaniem w Ameryce Północnej i Europie, stanowi jedną z największych mistyfikacji współczesnego językoznawstwa,
gdyż brakuje tu fundamentalnego elementu dyskursu naukowego: nie przewiduje
się jakiejkolwiek procedury weryfikacji psychicznej autentyczności modeli metaforycznych, konstruowanych w sposób wręcz formalny, dystrybucjonistyczny. Krytyce tego pseudonaukowego kierunku w językoznawstwie poświęciłem wiele swoich
publikacji: Kiklewicz 2004, 2005, 2006, 2007b, 2012: 194 i n. Teoria metafor pojęciowych jest także krytykowana przez przedstawicieli moskiewskiej szkoły semantycznej (Apresjan, Apresjan 1993).
U podstaw tworzenia modeli metaforycznych zwykle leżą tzw. me t a for y pre dy k at y w ne (w terminologii George’a Millera 1979: 231) typu
(2)

najeść się strachu.

Specyficzny charakter łączliwości leksykalno-semantycznej wyrazów skłania
badaczy do wniosku, że w systemie poznawczym przedstawicieli danej wspólnoty
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językowej występują projekcje metaforyczne typu strach to chłód, strach to
choroba, strach to pojemnik, strach to ciecz, strach to posiłek, strach
to rywal itp. Nikt nie udowadnia, że są to realnie przeżywane w umyśle fenomeny
(a więc znajdujące wyraz także w innych, niewerbalnych formach działalności człowieka) – działa z a s ad a a nt yc y pac ji, wzmocniona wiarą w prawdziwość ogólnej
przesłanki o metaforycznej naturze umysłu.
Lingwiści kognitywni nie zdają sobie sprawy, że wyrażenia metaforyczne w języku nie powstają – wbrew ich twierdzeniu – w celu fenomenologicznej konceptualizacji rzeczowników abstrakcyjnych o nietypowej łączliwości semantycznej
(jak w przypadku najeść się strachu). W końcu istnieje nazwa strach, za którą kryje
się określone pojęcie. Modele metaforyczne strach to chłód, strach to choroba, strach to pojemnik, strach to ciecz, strach to posiłek, strach to
rywal do tego pojęcia nic nie wnoszą (poza ewidentną dywersyfikacją), więc nie
można zrozumieć, co daje badaczom podstawę do głoszenia „tezy o niezbędności”:
„Metafora pełni funkcję wyjaśniającą oraz funkcję ułatwiającą rozumienie” (Jäkel 2003: 44). Ostatnie twierdzenie, ogólnie rzecz biorąc, jest słuszne (pamiętajmy
o błędzie przypadłości!), ale nie ma nic wspólnego z powszechną praktyką badawczą. Sprawa niezbędności dotyczy czegoś innego: interpretacji metaforycznej – przy
zastosowaniu informacji o empirycznie postrzegalnych, oswojonych dziedzinach
przedmiotowych – wymagają nie abstrakcyjne domeny pojęciowe, takie jak uczucia
czy stany mentalne, lecz pojęcia operacyjne, dotyczące ich relacji, stanów ich doświadczania. A więc w przypadku wyrażenia najeść się strachu nie strach jest punktem docelowym, lecz aspekty jego przeżywania i nasilenia/intensywności. Dlatego
wysoce abstrakcyjna informacja pojęciowa <doświadczać, doznawać intensywnego
uczucia> jest eksponowana przez odniesienie do sytuacji jedzenia. Ta metaforyczna
projekcja (a mianowicie to, że mówiąc najeść się mamy na myśli doznanie silnego
uczucia) jest odzwierciedlona w słowniku: najeść się 2. ‘doznać wielu przykrych
uczuć, przeżyć coś nieprzyjemnego’ (USJP). Projekcja metaforyczna strach to
posiłek (w duchu Lakoffa/Johnsona) nie ma nic wspólnego z realnie przetwarzanymi w umyśle procesami, w każdym razie lingwistyka kognitywna nie ma na to
dowodów.
W przypadku tzw. me t a for s entenc jona l nyc h (według Millera – 1979: 233)
stosowane przez kognitywistów procedury w ogóle nie są przydatne, ponieważ nie
ma podstaw, aby jakąkolwiek kategorię pojęciową uznać za docelową (a inną – za
źródłową). Na przykład polskie wyrażenie
(3)

złamać serce

można – wręcz formalnie – potraktować jako realizację modelu metaforycznego
serce to przyrząd/urządzenie, choć jest oczywiste, że u podstaw tego wyrażenia
leży zamiar podmiotu, aby powiedzieć o stanie psychicznym, a mianowicie o tym,
że jeden człowiek doprowadza innego człowieka do stanu przykrego przeżycia emo-
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cjonalnego, w szczególności załamania psychicznego, depresji, frustracji itp. Wyrażeniu tego pojęcia służy cała – metaforyczna – konstrukcja językowa9.
O spekulatywnym charakterze tworzonych przez kognitywistów modeli metaforycznych świadczy też fakt, że nieraz operuje się przy tym kategoriami o bardzo
wysokim stopniu abstrakcyjności. Na przykład z badań Zoltána Kövecsesa (2002:
138 i n.) wynika, że większość kategorii mentalnych jest przyporządkowana schematowi „współdziałania sił”: agonisty – antagonisty. Trudno jednak uwierzyć w realność projekcji metaforycznych typu strach to antagonista, tym bardziej że są
one sprzeczne z kognitywistyczną „tezą o domenach”: modele kognitywne to
[…] złożone struktury organizacji wiedzy, posiadające charakter postaciowy, będące
pragmatycznymi upro s z c z en i a m i bardziej złożonej rzeczywistości (Jäkel 2003:
43; rozstrz. – A.K.).

Twierdzenie o „uproszczeniu” wygląda w tym kontekście wręcz kuriozalnie.
Może powstać pytanie: dlaczego i w jaki sposób teoria tak niedoskonała i tak
spekulatywna spotkała się z wręcz niebywałym w nauce aplauzem? Odpowiadając, należy uwzględniać fakt, że nauka, w tym nauki humanistyczne, funkcjonuje
w określonym kontekście społecznym, więc jest społecznie nacechowana. Zwrócił
na to uwagę między innymi znakomity filozof kultury Arkadiusz Gut, który tłumaczy popularność powstałej w pierwszej połowie XX w. teorii względności językowej
w następujący sposób:
[…] Kiedy dyskutuje się idee wyrażane w duchu Sapira – Whorfa, to szybko zdajemy
sobie sprawę, że dla wielu badaczy, a także w odbiorze społecznym są to twierdzenia
w jakimś sensie ponętne, mające w sobie coś atrakcyjnego, co nader często samo
w sobie jest już wystarczającym powodem przywiązania do wyrażanych tam idei.
[…] Zmagamy się z zespołem twierdzeń ciągle atrakcyjnych i ujmujących wyobrażenie wielu ludzi (2009: 28)10.

Z podobnym fenomenem „ponętnego odbioru społecznego” mamy do czynienia także w przypadku teorii Lakoffa−Johnsona. W jednym z artykułów (Kiklewicz
2006: 33 i n.) już pisałem, że teoria metafor pojęciowych powstała na bazie popularnej w XX w. fenomenologii. Wcześniejsza semantyka modalna i intensjonalna,
semantyka składnikowa czy semantyka generatywna operowały modelami eksplikacji znaczeń o bardzo wysokim stopniu złożoności, w szczególności opartymi na
logice propozycjonalnej bądź logice zbiorów, co wymagało od badaczy solidnej eru9

We współczesnych badaniach psychologicznych (zob. Wardell, Royce 1978) rozróżnia się kilka
stylów kognitywno-afektywnych, w tym styl metaforyczny.
10 W podobny sposób znany rosyjski badacz paremiologii Grigorij Ł. Piermiakow (1979: 12) traktuje
przysłowia jako wyrażenie niedosłowne, których motywacja przenośna dotyczy całej konstrukcji
zdaniowej (a nie jej poszczególnych wyrazów).
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dycji, a więc nie odpowiadało młodym adeptom nauki, wychowanym według zasady
„Wszystko wolno”. Lakoff i Johnson napisali książkę, w której nie nie ma przypisów
bibliograficznych, a w dodatku proponuje się atrakcyjny i wręcz elementarny, trywialny sposób opisu reprezentacji mentalnych – na podstawie łączliwości wyrazów.
Tworzenie modeli metaforycznych typu emocja to rywal nie wymaga w zasadzie
żadnych umiejętności.
Jeszcze bardziej umowny i spekulatywny charakter nosi zaproponowana przez
Gillesa Fauconniera i Marka Turnera (1996) te or i a a ma lga matów (inaczej: teoria
integracji mentalnej). Lakoff i Johnson dokonują przynajmniej jakichś operacji deskryptywnych na materiale językowym, a w przypadku metafor nominalnych typu
(4)

czas to pieniądz

są one (a mianowicie ich reprezentacje językowe) bezpośrednio obserwowalne.
Opis integracji mentalnej tylko formalnie, deklaratywnie opiera się na faktach języka (wyrażeniach językowych). Zdarza się jednak, że nawet takie, powierzchowne
nawiązanie do faktów języka uważa się za zbyteczne. Na przykład w ponad dwustustronicowej monografii Agnieszki Libury znajdujemy tylko trzy empiryczne zastosowania teorii amalgamatów: chodzi o „przestrzenie mentalne” <małżeństwo>,
<służba zdrowia> i <gospodarka rynkowa> (2010: 198 i n.), choć trudno jest stwierdzić, że chodzi o opis jednostek leksykalnych lub wyeksponowanych elementów ich
struktury semantycznej.
Modelowanie „przestrzeni mentalnych” (wyjściowej, generycznej oraz zintegrowanej) jako form psychologicznej reprezentacji działalności językowej stanowi przykład spekulacji, gdyż w żaden sposób nie opiera się na analizie zawartości wypowiedzi językowych, nie jest przyporządkowane wyodrębnionym z systemu języka lub
z potoku mownego formom językowym (bardziej szczegółowo o tym zob. Kiklewicz
2012: 106 i n).
W tym punkcie była już mowa o lingwistyce kulturowej czy tzw. lingwokulturologii. Problem polega nie tylko na tym, że dyscyplina ta nie dysponuje rygorystycznie określonym przedmiotem, lecz także na tym, że jej podstawowe kategorie
mają charakter transcendentny, uniemożliwiający weryfikację empiryczną. Jedną
z takich kategorii jest ję z y kow y obr a z ś w i at a. Ireneusz Bobrowski (1995: 21)
słusznie pisze, że podstawowym problemem badawczym jest określenie granicy
między językowym i niejęzykowym obrazem świata: „Nie sądzę, by istniały jakieś
przekonujące procedury oddzielania [tych – A.K.] obrazów”. I wnioskuje: „A zatem
językowy obraz świata jest nieweryfikowalny”. Innymi słowy, językowy obraz świata
istnieje tylko na stronach publikacji etnolingwistycznych – jest bytem fikcjonalnym.
Bobrowski uważa, że interpretacja łączliwości leksykalnej (w szczególności frazeologii) w kategoriach mentalistycznych (obr a z świata) jest nieuzasadniona:
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Jedyne, co na podstawie jakiejś arbitralnie – z konieczności – uporządkowanej listy
połączeń możemy wnosić, to to, że takie właśnie są połączenia wyrazowe. Wszelkie
inne twierdzenia z niej wynikające są niesprawdzalne (1995: 21).

Oczywiście Bobrowskiemu można by (z kognitywistycznego punktu widzenia)
zarzucić brak wyobraźni, ale i Jekaterina W. Rachilina (2000: 11), która ma raczej
przychylny stosunek do lingwistyki kognitywnej, zauważa, że o językowym obrazie świata mówi się wówczas, gdy obraz pewnego zjawiska wynikający z formy lub
struktury jednostki językowej (wyrazu pochodnego, grupy wyrazowej, zdania) nie
zgadza się z przekonaniem członków wspólnoty językowej. Dlatego Rachilina słusznie pisze, że pojęcie językowy obraz świata stanowi metaforę, która służy do opisu
wyrażeń językowych o specyficznym charakterze funkcji semantycznej.
Inny aspekt językowego obrazu świata – diachroniczny: dotyczy on informacji,
która leży u podstaw pierwszej nominacji desygnatu, ale która z biegiem czasu została zdezaktualizowana i z punktu widzenia teraźniejszości nie jest reprezentowana w tzw. kulturowym obrazie świata. Choć zwolennicy teorii językowego obrazu
świata twierdzą, że w ten sposób odzwierciedlają podmiotowy charakter nominacji
językowej, w rzeczywistości nie badają realnie funkcjonujących jednostek ani grup
społecznych (zob. Kiklewicz, Wilczewski 2011: 173 i n.) – cała procedura eksplikowania elementów językowego obrazu świata sprowadza się do analizy bezosobowych
przysłów, zagadek, piosenek itd. – tzw. tek s tów k u lt u r y.
Transcendentny charakter ma – w obrębie lingwokulturologii – także pojęcie
konceptu, szczególnie w publikacjach rosyjskich badaczy. Liczba publikacji na temat
konceptów rośnie bardzo dynamicznie, ale większość badaczy nie zdaje sobie sprawy, czym jest koncept. Z jednej strony uznaje się stanowisko jednego z założycieli
tego nurtu badań, Jurija S. Stiepanowa (2001: 43), który pisał, że koncept to fragment
(ros. сгусток) kultury w ś w i adomo ś c i cz łow iek a, a więc stanowi on kategorię intelektualnego przetwarzania informacji. Z drugiej strony, większość badaczy
traktuje koncept w sp os ób kompi l ac y jny – jako zbiór/zespół informacji na temat określonej dziedziny przedmiotowej (por. takie koncepty, jak droga, rodzina,
Bóg, dom, cień, gwiazda, Polska, Mickiewicz i in.). Przy tym za źródła informacji
służą: znaczenie leksykalne wyrazów, zawartość kolokacji (czyli znaczenie najbardziej regularnych partnerów syntagmatycznych), struktura morfemowa lub skład
niowa jednostek językowych, forma wewnętrzna i historia wyrazów, tzw. normy
asocjatywne, konotacje kulturowe (w tym osobiste), czasem znaczenie gramatyczne,
(typowe i mniej typowe) konteksty użycia i inne. Badacze nie zdają sobie sprawy
z tego, że – jak pisze Nina B. Mieczkowskaja (2010: 29) – tak definiowany koncept
pozostaje bez granic, funkcjonuje poza zdroworozsądkowymi zasadami delimitacji,
czego skutkiem jest to, że – po pierwsze – treść tych samych konceptów różni się
w różnych opisach. Po drugie zaś różni się też liczba konceptów, tzn. wyrazów reprezentujących kulturowo relewantne pojęcia.
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Można uważać, że współczesna konceptologia lingwistyczna ukształtowała się
na bazie teorii p ol a s ema nt ycz ne go: teoretycy teorii pola zakładali, że relacje
semantyczne w systemie leksykalnym w pewnym stopniu odzwierciedlają charakterystyczny dla danej wspólnoty językowej obraz rzeczywistości. Przedmiot badawczy
jednak był inny – sieci/struktury semantyczne, które eksplikowano na podstawie
łączliwości wyrazowej. Przedstawiciele lingwokulturologii wrócili do XIX-wiecznego atomizmu, badając poszczególne koncepty (i później tworząc ich zbiory) na
podstawie eklektycznych obserwacji niezwiązanych ze sobą różnorodnych źródeł
językowych. Tak rozumiane koncepty stanowią fantomy semantyczne, które – teoretycznie rzecz biorąc – mogą być przydatne przy tworzeniu kompilacyjnych leksykonów kultury (czyli rejestracji fenomenów kulturowych – swego rodzaju galerii
rozmaitości), ale nie ma żadnych podstaw, aby wiązać te badania z kognitywizmem.
***
Zaprezentowany artykuł ma charakter teoretyczny, a jednocześnie polemiczny. Takie dwie konwencje gatunkowe wydają się trudne do połączenia, a jednak w tym
przypadku jest to naturalne – z uwagi na fakt, że przedmiotem rozważań były dość
kontrowersyjne zagadnienia dotyczące zastosowania metodologii postmodernizmu
do badań językoznawczych. Postmodernistyczne zasady symulacji i relatywizmu
warunkują specyficzny charakter tendencji zachodzących we współczesnym językoznawstwie – chodzi o rozmycie przedmiotu badań, zrezygnowanie z „dyrektyw
języka”, tzn. nieposługiwanie się skonwencjonalizowanym językiem naukowym,
pogwałcanie wymogu sprawdzalności twierdzeń, łamanie zasad komunikacji (opar
tej na przekazie semantycznym).
Można – z drugiej strony – tłumaczyć się, że historia błędów i porażek naukowych jest tak samo długa jak historia odkryć i sukcesów. Ponadto, jak pisze rosyjski
filozof Ilia T. Kasawin (1990: 6), im bardziej doskonały jest rozum, tym bardziej jest
narażony na błędy. Ale trzeba także pamiętać, że rozwój nauki w dużym stopniu zawdzięczamy temu, że przez całe stulecia zwalczano pseudonaukę, dążąc do wiedzy,
która by w największym stopniu – jak na możliwości określonej epoki – była dostosowana do potrzeb funkcjonowania wspólnot ludzkich w świecie. Nawet w przypadku
teorii mających, wydawałoby się, bezdyskusyjne „oparcie w dostępnych dowodach”
powszechnie uznawano, że „jeśli pojawią się jakieś dowody kwestionujące tę teorię,
trzeba będzie ją zrewidować lub ją odrzucić” (Harari 2012: 306). Podobnie niezbędna
jest weryfikacja współczesnego stanu językoznawstwa teoretycznego, tak aby nasza
nauka spełniała swoje funkcje w skomplikowanym i dynamicznie rozwijającym się
systemie działalności społecznej.
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Postmodernism as a change factor in modern linguistics, in the epistemic,
social and ethical aspect (taking into account the humanities). Part 2
Summary
The author considers the impact of postmodernism on contemporary humanities, and in particular
on theoretical linguistics. The main thesis of the paper can be formulated as follows: postmodernism
contributes to the increase of such tendencies in linguistics as: blurring of the subject of research,
disregard for the ‘directives of language’, i.e. disuse of the conventional scientific language, violations
of the requirement of verifiability of statements, and breaking of the rules of communication. The
author examines elements of postmodern science using the example of several branches of modern
linguistics: cultural linguistics (linguoculturology), ethnolinguistics, anthropological linguistics,
cognitive linguistics, and discourse linguistics.
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Przedmiotem analizy w niniejszym tekście są dwa przykłady integracji pojęciowej
wykorzystane w plakatach kampanii społecznych. Skondensowana forma przekazu,
jaką wymusza plakat, mający za zadanie przekazać maksimum informacji szybko,
w sposób prosty i jednocześnie atrakcyjny, stanowi znakomite miejsce wykorzystania sloganu czy hybrydy 1. Te zaś sięgają po kompozycję pojęć z różnych przestrzeni
wyjściowych, aby stworzyć nową, przykuwającą uwagę i nośną informacyjnie całość. Twórcy teorii amalgamacji zakładają, że stapianie pojęć odbywa się na poziomie kognitywnym2, a efekty tej operacji mogą być widoczne w postaci wyrażenia
językowego lub tak zwanej materialnej kotwicy amalgamatu, czyli materialnego wytworu kultury, takiego jak obraz czy inne artefakty (Libura 2010: 76). Językoznawcza
teoria amalgamacji dostarcza zatem narzędzia umożliwiającego spójny opis różnych
aspektów multimodalnego komunikatu. Sądzę, że takie holistyczne podejście jest
1

2

Termin hybryda stosuje Agnieszka Libura (2010), dla której hybryda stanowi przykład generycznego amalgamatu, łączącego w jedno różne stworzenia, realizującego się w mitycznych postaciach
sfinksa, centaura czy też fantastycznych stworzeniach wymyślanych współcześnie. Ja używam
tego określenia w sposób bardziej tradycyjny – w odniesieniu do wizualnego amalgamatu, powstałego z graficznego połączenia dwu obrazów w nowy twór, niemający odpowiednika w świecie
rzeczywistym, w którym bez trudu można dostrzec elementy dwu pierwotnych obrazów.
Por. „[…] postulujemy istnienie ogólnego procesu kognitywnego – jakim jest tworzenie konceptualnych amalgamatów” (Fauconnier, Turner 2001: 173)
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tym bardziej uzasadnione, iż językoznawstwo kognitywne zakłada istnienie silnych
związków między językiem a doświadczeniem perceptualnym człowieka i sugeruje
wręcz, że język i jego struktury mogą odzwierciedlać nasze doświadczenie percepcyjne, przede wszystkim wzrokowe3. W przypadku plakatu skutki integracji obserwujemy i na poziomie werbalnym – w wyniku czego powstaje slogan, i na poziomie
wizualnym, gdzie graficzny amalgamat staje się skutecznym narzędziem wpływania
na odbiorcę. Działa on tym skuteczniej, że odbiorcy trudno oceniać go w kategorii prawdy i fałszu, albowiem taki amalgamat „nie może właściwie kłamać”, gdyż
nie ukrywa, że jest tylko konstrukcją, graficznym zabiegiem, retorycznym wizualnym chwytem4. Pod tym względem kampania społeczna przypomina reklamę, nieco bogatszy jest jednak świat przywoływanych przez nią emocji i wartości. Trzeba
przyznać, że ze względu na perswazyjny charakter kampanii ich twórcy także dążą
do upraszczania i ujednolicania wartościowania wewnątrz kreowanych przestrzeni dyskursu. Integracja przebiega zatem tak, aby usunąć niekorzystne dla przekazu
emocje i wartościowanie, a wzmocnić te, które nadawca uznaje za korzystne. Nie jest
to zawsze jednoznaczne z usuwaniem wartości negatywnych – na przykład w przypadku kampanii mających zniechęcić do jakichś zachowań przywoływane wartości
i ewokowane emocje mogą być zdecydowanie negatywne, jak choćby w kampaniach
przeciw paleniu tytoniu czy hodowli zwierząt futerkowych.
W plakatach stanowiących przedmiot obserwacji na szczególną uwagę zasługują
wzajemne relacje słowa i obrazu – nie tylko uzupełniają się one nawzajem, ale też
dokonują wzajemnych reinterpretacji5. Dopiero złożona konfiguracja dwu lub większej liczby zintegrowanych przestrzeni tworzy pełny przekaz komunikatu, jakim jest
plakat. Stawia to przed badaczem pytanie o ilość i ewentualną odrębność przestrzeni wyjściowych uczestniczących w procesie integracji pojęć. Czy należy takie przestrzenie wyznaczać osobno dla sloganu i obrazu czy lepiej poszukać wspólnych przestrzeni wyjściowych?6 Należy też pamiętać, że w procesie uzupełniania struktury
konstruowanego amalgamatu mogą być wykorzystywane dodatkowe przestrzenie
mentalne i ramy kognitywne. Analizę utrudnia fakt, że dobry plakat nie stroni od
gier słownych oraz od intersemiotycznych nawiązań.
3
4
5

6

Liczne argumenty na poparcie tej tezy, przytaczane przez różnych językoznawców, można znaleźć
w książce Aliny Kwiatkowskiej (2013).
Por. uwagi Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz (2012), która opisując metafory wizualne w mediach
masowych, dostrzega podobne zjawisko.
Postrzeganie relacji werbalny–wizualny jako opozycyjnych, co więcej – wymagających wskazania
i udokumentowania wyższości jednego z kanałów – ma długą tradycję, omówioną choćby w pracy
A. Kwiatkowskiej (2013). Jak przekonująco argumentuje autorka wspomnianej książki, podejście
takie jest niesłuszne, a relacje słowo–obraz warto rozważać właśnie w kategoriach wzajemnych
wpływów i interpretacji (Kwiatkowska 2013: 7).
Jak już wspomniałam, amalgamacja traktowana jest jako proces zachodzący na poziomie pojęciowym, a zatem werbalną lub obrazową formę amalgamatu można traktować jako zewnętrzny
przejaw (i efekt) tego procesu.
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Przeprowadzone badania doprowadziły mnie do przekonania, że w całościowej
analizie jednego komunikatu multimodalnego (werbalno-obrazowego), jakim jest
plakat, warto poszukiwać przestrzeni wyjściowych wspólnych dla całego procesu
integracji, następnie zaś wskazywać elementy tych przestrzeni, które uczestniczą
w tworzeniu zintegrowanego wyrażenia językowego i obrazowej hybrydy. Obserwacje pokazują także, iż niejednokrotnie trzeba tu dostrzec więcej niż dwie przestrzenie wyjściowe. Taka złożona konfiguracja przestrzeni wyjściowych komplikuje
wskazanie przestrzeni generycznej. Ponieważ w omawianych przykładach mamy do
czynienia z nowymi, twórczymi amalgamatami, można przyjąć, że w skład przestrzeni generycznej wchodzą schematyczne struktury wyabstrahowane z pierwszej
przestrzeni mentalnej, od której rozpoczęła się budowa amalgamatu7. Następnie
struktury te pozwalają na dobór drugiej i ewentualnie kolejnej przestrzeni wyjściowej. Założenie to wymaga jednak weryfikacji i jest powiązane z szerszym i mocno
kłopotliwym metodologicznie zagadnieniem: czym w ogóle są przestrzenie generyczne i na jakim stopniu szczegółowości (ogólności) należy ich poszukiwać8. Reasumując, w obu poniższych analizach proponuję przestrzenie wyjściowe (częściowo
przynajmniej) wspólne dla amalgamatu słownego i obrazowego, a także staram się
wskazać odpowiednie schematyczne przestrzenie generyczne. Mam jednak świadomość, że te ostatnie mogą być dyskusyjne.
Przyjrzyjmy się zatem pierwszemu przykładowi (Fot. 1) – jest to plakat opatrzony
hasłem „Serca nie rosną na drzewach” stanowiący część kampanii społecznej zachęcającej do wypełniania tzw. deklaracji woli oraz szerzej – propagującej ideę przeszczepiania narządów (analogiczne plakaty i hasła promowały transplantację nerek
i wątroby).
Plakat zdominowany jest przez obraz, którego uzupełnienie stanowi krótki tekst.
Na czarnym tle widoczna jest hybryda kwiatu i serca. W plakacie wykorzystano realistyczny wizerunek mięśnia sercowego, nie zaś kulturowo umocowany i uproszczony jego symbol. Wynika to z chęci przywołania wyobrażenia autentycznego
narządu. Drugą przestrzeń wyjściową hybrydowego obrazu stanowi prosty kwiat
składający się jedynie z łodygi i kielicha w pąku. Przypomina on mak, a drobne
włosk i pokrywają nie tylko łodygę, ale i tę część kielicha, którą de facto stanowi część
mięśnia sercowego. Dzięki nim obraz łodygi i serca-kielicha zostaje jeszcze mocniej
7
8

Jeśli przyjąć porządkującą klasyfikację A. Libury (2010: 84), choć relacje między przestrzeniami
wyjściowymi i przestrzenią generyczną są różnie postrzegane.
Niektórzy językoznawcy, przedstawiając teorię stapiania, traktują sprawę przestrzeni generycznych bardzo swobodnie (np. Lewandowska-Tomaszczyk 2006) i uchylają się od ich wskazywania. Podobnie postępują też niekiedy sami twórcy tej teorii – przykłady można znaleźć choćby
w The Way We Think (Fauconnier, Turner 2003: 65−67). Z kolei autorzy analiz zawartych w tomie
Amalgamaty kognitywne w sztuce (2007) znajdują przestrzenie generyczne zawierające elementy
wysoce schematyczne takie jak agens, działanie, cel, pozycja (Kosiński 2007: 110) lub przeciwnie,
bardzo uszczegółowione: Chrystus, ludzie, krajobraz, pomocnik (Kaźmierska 2007: 117)
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zintegrowany. Wykorzystanie na plakacie akurat maku może wynikać z symboliki
tego kwiatu9. Według słownika Kopalińskiego (2012) mak symbolizuje między innymi sen i zmartwychwstanie, a wielowymiarowa symbolika jest obecna już w starożytnej mitologii, która w makowym wieńcu przedstawiała choćby boga śmierci Tanatosa. Uwzględniając również to, że mak uznawany był za symbol nie tylko
śmierci, ale i pocieszenia (mit Kory i Demeter), łatwo zauważyć, że takie nawiązania
wzbogacają przekaz plakatu i współgrają z tematem przeszczepu, nierozerwalnie
związanym z umieraniem i nadzieją na nowe życie.

Fot. 1. Kampania społeczna zachęcająca do wypełniania deklaracji woli.

Wtopienie obrazu mięśnia sercowego w kielich kwiatu sprzyja estetyzacji tego
pierwszego, co ma duże znaczenie w wypadku kampanii mającej na celu przekonywanie do przekazywania narządów na przeszczep (a mówiąc szerzej: dążącej do
zbudowania pozytywnie nacechowanego obrazu całej tej domeny kognitywnej, która sama z siebie budzi raczej lęk i inne negatywne emocje). Sądzę, że wygląd jest
jednym z powodów, dla których zdecydowano się na wizualne stopienie narządu
z kwiatem, wbrew obrazowi sugerowanemu w sferze werbalnej (serca rosnące na
drzewach). Kwiat – taki jak wykorzystany tu mak – waloryzowany jest pod względem wyglądu wyłącznie pozytywnie. Narządy wewnętrzne natomiast, nawet jeśli
nie budzą odrazy, nie są z pewnością przez niespecjalistów (tj. osoby niebędące lekarzami) postrzegane jako coś ładnego. Dochodzimy tu do zasadniczego dla naszych
rozważań faktu – jednym z celów analizowanego amalgamatu jest „oswojenie” na
różnych poziomach tematyki przeszczepów i świadomego przekazywania narządów
innym ludziom. Osiągnięciu tego celu znakomicie służy to, co stanowi wręcz istotę
integracji pojęciowej – stworzenie prostej historii z bezpośrednią przyczynowością
i dzięki temu osiąganie bliskiego człowiekowi wymiaru doświadczenia oraz transfer
emocji (w tym wypadku pozytywnych) do zintegrowanej struktury.
9

Za zwrócenie na to uwagi bardzo dziękuję Recenzentowi artykułu.
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W tym momencie możemy wskazać dwie przestrzenie wyjściowe, a kolejna ujawni się podczas analizy strony werbalnej plakatu. Przestrzeń W1 – nazwijmy ją Przestrzenią przeszczepu − obejmuje potoczną wiedzę na temat przeszczepiania narządów. Składają się na nią z jednej strony obraz narządu, z drugiej czerpany zasadniczo
z mediów (telewizji) dość schematyczny obraz zespołu lekarzy i samej procedury
przenoszenia narządu od osoby zmarłej do pacjenta. Ponadto przestrzeń ta nacechowana jest silnymi emocjami – wewnątrz kognitywnej ramy przeszczepu funkcjonują co prawda szpital i ratowanie życia, ale dominują negatywne odczucia – takie
jak lęk, smutek z powodu czyjejś śmieci oraz ból fizyczny i psychiczny. Przestrzeń
ta (W1) podlega na plakacie dwojakiej reinterpretacji. Pierwsza z nich dokonuje się
dzięki materialnej kotwicy, czyli obrazowi kwiatu-serca, druga, o której za moment,
rozgrywa się na płaszczyźnie werbalnej. Przywołana przez graficzną hybrydę przestrzeń kwiatów (W2) obejmuje ich estetyczny wygląd oraz − w wypadku rozpoznania przedstawionego na plakacie kwiatu jako maku − może nieść dodatkowe, wyżej
wymienione sensy. Ponadto podczas procesu integracji powstający amalgamat (A1)
zostaje uzupełniony kognitywną ramą obdarowywania. W jej obrębie funkcjonują
dwie osoby, z których jedna osobiście i bezpośrednio ofiarowuje drugiej prezent.
Dominują tu zasadniczo pozytywne emocje, takie jak radość, a dawany przedmiot
(np. kwiat) może być wyrazem sympatii czy wdzięczności. Dzięki takiemu uzupełnieniu w przestrzeni amalgamatu (A1) przeszczep może być przedstawiony jako
świadome i bezpośrednie podarowanie komuś prezentu. Z ramy obdarowywania
ulegają transferowi również pozytywne emocje, natomiast walory estetyczne zawdzięcza podarunek przestrzeni kwiatów (W2). Wewnątrz amalgamatu (A1) pojawia się także nowy agens − żywy i świadomy dawca10.
Jak wspomniano, na przestrzeń W1 (realną procedurę przeszczepu) składają się
działania co najmniej kilku lekarzy, obecne są w niej intensywne negatywne emocje
związane z bólem, cierpieniem, śmiercią, a estetyczna strona pobierania i wszczepiania narządu jest co najmniej niejednoznaczna, brakuje też jasnej i prostej intencjonalności, ponieważ dawca nie może tak naprawdę nikogo obdarować – nie żyje i nie
podejmuje żadnych świadomych działań. Te elementy nie ulegają jednak transferowi do przestrzeni amalgamatu i dzięki temu w zintegrowanej przestrzeni udaje się
zupełnie zmienić ten negatywny obraz i osiągnąć wymiar bliski codziennemu doświadczeniu. Gilles Fauconnier i Mark Turner niejednokrotnie podkreślali wartość
stworzenia prostej historii o jasnej przyczynowości i niewielkiej liczbie uczestników
(np. Fauconnier, Turner 2003: 322–324). Taką właśnie napotykamy w amalgamacie
10 Zauważmy, że świadomy dawca może istnieć w przestrzeni realnej. To właśnie ktoś, kto za życia
wypełni deklarację woli. Obserwujemy tu zatem właściwą amalgamatom możliwość transferu
wnioskowania ze zintegrowanej przestrzeni do jednej z przestrzeni wyjściowych. Takim kimś
może się stać odbiorca plakatu, do którego skierowane są słowa „wypełnij oświadczenie woli; być
może któregoś dnia uratujesz komuś życie”.
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serca-kwiatu11. To dawca świadomie, intencjonalnie podarowuje komuś narząd, nie
ma tu pośredniczących zespołów lekarzy i specjalistów. Transferowi z przestrzeni
prawdziwego przeszczepu nie ulegają także negatywne emocje i estetyka.
Przyjrzyjmy się teraz bliżej konstrukcji sloganu „Serca nie rosną na drzewach”,
który, jak wspomniałam, dokonuje kolejnej reinterpretacji przestrzeni medycznej
(W1). Na poziomie pragmatycznym jego działanie można wyjaśnić odwołując się
do Grice’owskich maksym konwersacyjnych. Naruszenie maksymy ilości, czym
jest wygłoszenie jawnego truizmu, implikuje wówczas trudnodostępność serc-narządów. Skąd jednak pochodzi ów element (trudno)dostępności? Kluczem okazuje
się przecząca forma sloganu. Uruchamia ona kontrfaktyczną przestrzeń mentalną
(W4), która może zostać wykorzystana do lepszego zrozumienia innej przestrzeni
i do przeprowadzania w niej wnioskowania. Jak zauważyli Fauconnier i Turner, „negacja rutynowo ustanawia kontrfaktyczną przestrzeń w amalgamacie, a przestrzeń
ta może być następnie szczegółowo dopracowywana” (2003: 239)12. Zanim jednak
się ona pojawi, przywołana musi zostać przestrzeń wyjściowa W3 – nazwijmy ją
Przestrzenią zbierania owoców z drzew. Przestrzeń ta, znów oparta na potocznej,
zdroworozsądkowej wiedzy, zawiera obraz drzew, z których można w razie potrzeby (np. głodu) zerwać owoc, w naszej kulturze zapewne jest to prototypowe jabłko.
Pomiędzy elementami tej przestrzeni oraz elementami W1 zostają ustanowione odpowiednie relacje. Funkcjonujące w przestrzeni W1 serce, w którym w tym wypadku
profilowane są takie aspekty jak ‘potrzebne’, ‘brakujące’, łączy analogia z owocem
na drzewie. Podobna relacja łączy też zrywanie owocu i pobieranie serca od dawcy.
Relacja dysanalogii łączy natomiast wielość (dostępność) owoców i jednostkowość
(unikatowość) serca-narządu. W wyniku integracji przestrzeni W1 i W3 wyłania się
pośrednia kontrfaktyczna przestrzeń W4, w której dochodzi do kompresji elementów analogicznych – a zatem w przestrzeni tej serca rosną na drzewach, czyli są stosunkowo łatwo dostępne. Przestrzeń ta pojawia się jedynie w tle i zostaje przywołana
dzięki użyciu operatora negacji w plakatowym sloganie. Właściwa przestrzeń sloganu to przestrzeń „negatywna” − przestrzeń braku, w której serca właśnie nie rosną
na drzewach i dla potrzebujących biorców ich brakuje. To ona ujawnia się na plakacie. Pamiętajmy jednak, że jej rozumienie jest możliwe dzięki pozostającej w tle
przestrzeni kontrfaktycznej W4. W przypadku mówienia o braku brakująca rzecz
zyskuje swoją „rzeczowość” właśnie dzięki przywołaniu w tle przestrzeni, w której
jest ona rzeczą13.
Reasumując, można stwierdzić, że w budowaniu przekazu plakatu uczestniczy
kilka przestrzeni mentalnych, wzajemnie powiązanych. Centralne miejsce zajmu11 Określam go tym mianem, choć mam tu na myśli całą zintegrowaną werbalno-wizualną konstrukcję.
12 „[…] negation routinely sets up counterfactual blended spaces, which can be elaborated” [tłum. J.W.]
13 Autorzy The Way We Think omawiają wyrażenie „brakujące krzesło”, które w amalgamacie jest
rzeczą, a „postrzegane z zewnątrz” jest nie-rzeczą (Fauconnier, Turner 2003: 241).
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je przestrzeń przeszczepiania narządów W1, której elementy wchodzą w relacje zarówno z przestrzenią kwiatów W2, zasilającą obraz (i, pośrednio, słowne wezwanie
odbiorcy do wypełnienia deklaracji woli, które uczyni go świadomym dawcą), jak
i z przestrzenią zrywania owoców z drzew (W3). Abstrahuję tu chwilowo od przestrzeni W4, ponieważ wynika ona ze specyfiki użytej w haśle negacji. Natomiast
istnienie jednej przestrzeni wspólnej, której elementy uczestniczą w procesach integracji z dwiema innymi przestrzeniami wyjściowymi, jedną wykorzystaną w budowaniu hybrydowego obrazu, drugą zaś w budowaniu werbalnej warstwy komunikatu, wydaje mi się charakterystyczne dla integracji pojęciowej leżącej u podłoża
złożonych multimodalnych komunikatów takich jak plakat. Wydaje się to zresztą
logiczne, gdyż istnienie jednej bogato ustrukturyzowanej przestrzeni, której różne
elementy mogą wchodzić w relacje z elementami różnych innych przestrzeni wyjściowych, służy z całą pewnością zapewnieniu spójności złożonego komunikatu.
Na koniec podejmijmy jeszcze próbę wskazania przestrzeni generycznych. Jak
pamiętamy, w tworzeniu tego komunikatu uczestniczą trzy przestrzenie wyjściowe. Pierwszym etapem wydaje się zatem wskazanie nadrzędnych schematycznych
przestrzeni generycznych dla W1 i W2 (zasilających obraz) oraz dla W1 i W3 (zasilających slogan). Są to odpowiednio: „Obiekt” dla W1 i W2 oraz schemat: „Ktoś coś
skądś zabiera” dla W1 i W3. Następnie możemy zaproponować wspólną dla całego
procesu integracji przestrzeń generyczną w postaci schematu: „Agens, obiekt, proces”. Całość omówionych wyżej relacji między różnymi przestrzeniami mentalnymi
ilustruje schemat 1.
Poświęćmy teraz chwilę uwagi drugiemu plakatowi (Fot. 2.), który też jest elementem szerszej kampanii, tym razem antynikotynowej. Pragmatycznym celem jest
tu – przeciwnie niż w poprzednim przykładzie – zniechęcenie do pewnych zachowań, jednak zastosowane podczas konstrukcji przekazu strategie są bardzo podobne.

Fot. 2. Kampania społeczna antynikotynowa.

Amalgamat 1
Serce-kwiat
Żywy, świadomy dawca
Ładny
Bezpośredniość
Radość
Nadzieja
Prosta intencjonalność

Amalgamat 2
Serce, które nie
rośnie na drzewie

W4
Dużo serc
na drzewach

W1
Szpital lekarze dawca biorca
Pobieranie narządu
Lęk ból śmierć
Brak świadomości
Serce

G2
Ktoś coś bierze

Operator
negacji
‘nie’

W3
Zrywanie owoców
Owoce na drzewach

Schemat 1. W1 – Przestrzeń przeszczepu, W2 – Przestrzeń kwiatów, W3 – Przestrzeń owoców na drzewach, R – Rama obdarowywania,
Amalgamat 1 – obraz, Amalgamat 2 – slogan.
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G
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Czarnopopielatą przestrzeń plakatu dzielą mniej więcej po równo obraz i hasło,
tworzące jeden komunikat i wzajemnie się interpretujące, przy czym zrozumienie
obrazu wymaga od odbiorcy chwili uwagi, natomiast hasło: „Zapraszamy do urn”
wydaje się na pierwszy rzut oka oczywiste. Pierwsza („wyborcza”) interpretacja okazuje się jednak niesłuszna i zostaje zweryfikowana przede wszystkim pod wpływem
obrazu, ale i dalszego tekstu, mianowicie zachęty do odwiedzenia strony internetowej: „Wejdź. Nie pogrzeb swojej szansy”. Dość złożoną stroną werbalną plakatu
zajmiemy się jednak dokładniej w dalszej części artykułu, a teraz przyjrzyjmy się
obrazowi.
Przedstawia on połączenie urny pogrzebowej i popielniczki z widocznym popiołem i tlącym się papierosem. Naczynie wykonano z jednolitego marmuru i stanowi ono niepodzielną całość. Wraz z integracją obrazów dokonała się integracja
dwu przestrzeni wyjściowych, między ich elementami ustanowiono relacje analogii
i dysanalogii, a w procesie amalgamacji doszło do kompresji tych i innych relacji.
Wyłaniające się w zintegrowanej przestrzeni wnioski mogą być następnie transferowane do jednej z przestrzeni wyjściowych.
Zobaczmy, jak w szczegółach przebiega ten proces. Centralna dla plakatu przestrzeń W1 (Przestrzeń palenia papierosów) zawiera popielniczkę, popiół z papierosa
i sam papieros, a także domyślnie (papieros tli się odłożony na chwilę) kogoś, kto go
pali. Przestrzeń W2 (Przestrzeń pogrzebu) zawiera obraz urny i prochów, a także
wiedzę o pochodzeniu tych prochów, a więc o tym, że jest to pozostałość po spaleniu
ciała zmarłej osoby. Relacja analogii łączy urnę i popielniczkę, prochy i popiół, a także może zostać ustanowiona między tym, co spalane, a więc papierosem i ludzkim
ciałem. Relacja dysanalogii łączy palacza – żywego agensa i ludzkie ciało poddane procesowi kremacji. Zatem w zintegrowanej przestrzeni prochy są jednocześnie
popiołem, a urna jest jednocześnie popielniczką, co znalazło realizację graficzną.
W wyniku kompresji ludzkie ciało spala się wraz z paleniem papierosa, a relacja dys
analogii zostaje skompresowana do zmiany żywego palacza w martwe ciało ulegające
spaleniu. W zintegrowanym obrazie palenie papierosa zabija – spalony tytoń staje się
jednocześnie spalonym ludzkim ciałem. Nastąpiła tu zatem także kompresja czasu
i przyczynowości. W rzeczywistym świecie, nawet jeśli badania wykazały związek
między paleniem papierosów a śmiertelnością, jest to proces rozciągnięty w czasie
i pozbawiony jednoznacznej przyczynowości – naukowo można jedynie wykazać, że
palenie statystycznie zwiększa ryzyko zachorowania na śmiertelne choroby. Obraz
w amalgamacie ustanawia jednoznaczną relację przyczynową i skraca czasowy dystans z przestrzeni wyjściowej W1 – palić można wiele lat, a w zintegrowanej przestrzeni palenie powoduje natychmiastowe unicestwienie. Ten właśnie jednoznaczny
wniosek „Palisz – zabijasz siebie” może zostać przetransponowany i wykorzystany
do rozumowania w przestrzeni W1, znanej realnemu palaczowi z doświadczenia.
Tak drastyczny przekaz służyć ma osiągnięciu perswazyjnego celu kampanii.
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Zrozumienie (rozpakowanie) wizualnego amalgamatu powoduje reinterpretację
hasła „Zapraszamy do urn”, które okazują się urnami pogrzebowymi. Uruchomiona
jednak przez slogan przestrzeń wyborów demokratycznych nie zostaje całkowicie
zanegowana. Wykorzystano ją w kolejnej − apelatywnej warstwie plakatu. Tak bowiem jak w warstwie wizualnej plakat stara się do palenia zniechęcić, tak w warstwie werbalnej zachęca do działania – dokonania wyboru, zaprzestania palenia.
Służy temu po pierwsze zwrot do odbiorcy „wybór należy do ciebie”, a po drugie
wskazanie sposobu postępowania – zaproszenie do odwiedzenia internetowego serwisu społecznościowego skierowanego do osób, które chcą zerwać z nałogiem nikotynowym. Zaproszenie to sformułowano „Wejdź. Nie pogrzeb swojej szansy”. Adres
strony, również oparty na grze słownej, brzmi: www.rzuc.to.
Jakie zatem przestrzenie uczestniczą w powstaniu werbalnej warstwy plakatu?
Niewątpliwie pojawia się tu nowa przestrzeń W3, nazwijmy ją „Przestrzenią wyborów (głosowania)”. Została ona po raz pierwszy uaktywniona w wezwaniu „zapraszamy do urn”, choć, jak widzieliśmy, podlega później przewrotnej interpretacji.
Gdy po rozpakowaniu wizualnego amalgamatu okazuje się, o jakie urny chodzi autorom kampanii, w werbalnej sferze dokonuje się kolejna wolta i znów pojawia się
przestrzeń głosowania. To ze skryptu wyborów demokratycznych pochodzi wzywanie do podejmowania decyzji (podczas głosowania) oraz akt wrzucania głosu do
urny. Drugą aktywną tu przestrzenią jest niewątpliwie przestrzeń palenia papierosów W1. W wyniku transferu wybranych elementów z W1 i W3 powstała zintegrowana struktura, wewnątrz której pojawił się kalambur. Potoczne określenie zrywania z nałogiem – „rzucanie palenia” uczestniczy w utworzeniu nazwy internetowej
domeny www.rzuc.to, w której rzucanie jest jednocześnie wrzuceniem głosu, czyli
podejmowaniem decyzji.
Nieco inaczej sprawa ma się z ostatnim werbalnym elementem plakatu, wezwaniem „nie pogrzeb swojej szansy”. Dzięki przywołanej już przez obraz przestrzeni
pogrzebu we frazeologizmie uruchomiono w tym miejscu niemetaforyczne znaczenie czasownika „pogrzebać”. W tej części hasła nie wykorzystano zatem przestrzeni
W3, tylko W2.
A jakie przestrzenie generyczne ma się wskazać w tym przypadku? Sądzę, że
dla przestrzeni W1 i W2 (zasilających obraz i jedno z haseł) jest to ogólny schemat
„ktoś coś spala/pali”, natomiast dla przestrzeni W1 i W3 (uczestniczących w tworzeniu prawie całej warstwy werbalnej plakatu) jest to schemat „ktoś coś wybiera /
ktoś o czymś decyduje”. Wspólna dla całego plakatu przestrzeń generyczna obejmuje w tym przypadku agensa, celowe działanie i zmianę. Relacje między wszystkimi
przestrzeniami mentalnymi wykorzystanymi w tym plakacie ilustruje schemat 2.

G2
Ktoś decyduje /
coś wybiera

W3

wybór

A3
www.rzuc.to
zmiana

Wrzucanie głosów
Wybór
Decyzja
Szansa na zmianę

Urna

Schemat 2. W1 – Przestrzeń palenia, W2 – Przestrzeń pogrzebu, W3 – Przestrzeń wyborów, A1 - Amalgamat wizualny, A2 – Amalgamat
(hasło), A3 – Amalgamat (kalambur).
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Jak sądzę, powyższa analiza ukazała niezwykle ścisły związek między werbalną i wizualną warstwą plakatów. Właściwe odczytanie przesłania kampanii jest
możliwe dzięki interpretacji obu tych warstw oraz uchwyceniu przez odbiorcę ich
reinterpretacji, dokonujących się w wyniku ich wzajemnego oddziaływania. Teoria
przestrzeni mentalnych oraz integracji pojęciowej oferuje narzędzie umożliwiające
jednolity opis budowania i rozumienia komunikatu na obu tych płaszczyznach. Pomaga wskazać przestrzenie wyjściowe dla zintegrowanej struktury, z jaką spotyka
się odbiorca. Z kolei świadomość, że wnioskowanie dokonywane wewnątrz amalgamatu może być następnie transferowane do jednej z przestrzeni wyjściowych,
pomaga zrozumieć, w jaki sposób „hybrydowe” obrazy i hasła mają kształtować
u odbiorcy rozumienie jednej z przestrzeni wyjściowych, mianowicie tej, o której
przekształcenie chodzi autorom kampanii.
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Poster as an example of a multimodal amalgam (conceptual blend)
Summary
The author analyses two posters used in two social campaigns. Posters are unique in their usage as
means of communication because they aim to provide information quickly and in an eye-catching
way. As a result, their authors often use conceptual blending and integration to create persuasive
communication. In the article, the author treats posters as complex blends, she finds input spaces,
indicates relations between their elements, and tries to discover generic spaces on different levels of
specificity. This methodology enables her to show how a complex verbal and visual statement can be
coherently understood by the viewer.
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Do podjęcia problemu zakreślonego w tytule artykułu skłoniła mnie praca Aleksandra Kiklewicza Dyfuzja semantyczna w języku i tekście (Kiklewicz 2006a, b).
Badacz zwraca uwagę na ekspansywny charakter dyfuzji semantycznej zwłaszcza
w komunikacji masowej, upatrując źródła poszerzania się tego zjawiska w kulturze
postmodernizmu,
[…] dla której charakterystyczne jest pierwszeństwo pragmatyki nad semantyką:
funkcja informacyjna tekstów […] coraz bardziej ustępuje przed funkcją oddziałującą czy też kształtującą […] (Kiklewicz 2006b: 19).

Zjawisko, o którym mowa, ma charakter wieloaspektowy i może być rozpatrywane na różnych poziomach systemu językowego. W niniejszym artykule skupiam
1

Niniejsza praca powstała w ramach projektu Najnowsze złożenia bezafiksalne w języku polskim
i bułgarskim, którym kieruję. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum
Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS2/02867.
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uwagę na przejawach dyfuzji semantycznej w słowotwórstwie w kontekście niedookreślonego charakteru wielu tworzonych seryjnie i przez analogię złożeń z pierwszym komponentem obcym w języku polskim.
Teza o przewadze funkcji pragmatycznej nad funkcją semantyczną znajduje
odzwierciedlenie w wynikach badań słowotwórczych prowadzonych na tekstach
prasowych i reklamowych. Na pragmatyczny aspekt derywatów w rzeczywistości językowej współczesnej komunikacji medialnej zwracają uwagę m.in. Iwona
Kaproń-Charzyńska (2007), Barbara Kudra (2011), Ewa Rogowska-Cybulska (2013)
i Natalia Długosz (w druku), pisząc już nie tylko o pragmatycznej funkcji formatów, ale wręcz o derywacji i derywatach pragmatycznych (por. Kudra 2011; Długosz,
w druku). Jak zauważa B. Kudra:
Słowotwórstwo w mediach jest dziś ukierunkowane pragmatycznie. Dynamika i jakość procesów słowotwórczych w komunikacji medialnej uwarunkowane są głównie
czynnikami zewnątrzjęzykowymi, w tym wypadku przeobrażeniami w sytuacji komunikacyjnej mediów: wielość kanałów i kodów przekazu wymusza dużą konkurencyjność w walce o odbiorcę (Kudra 2011: 14).

Przewaga funkcji pragmatycznej nad nominatywno-informacyjną w derywatach
słowotwórczych w tekstach medialnych często pociąga za sobą naruszenie warunku poprawności językowej, którego spełnienie niweluje do minimum stopień zakłóceń komunikacyjnych i umożliwia jednoznaczne rozumienie komunikatu przez
odbiorcę. Natomiast słowotwórstwo w mediach jest z założenia nienormatywne:
w derywatach o funkcji pragmatycznej normy są łamane (Kudra 2011: 15). Odpowiednio dobrane derywaty słowotwórcze w tekstach dziennikarskich stają się zatem
narzędziem, za pomocą którego nadawca realizuje swoje doraźne potrzeby. Chodzi
zwłaszcza o nadanie wypowiedzi cechy atrakcyjności. Tekst ma przyciągać uwagę
odbiorcy dzięki temu, że jest nieszablonowy, że łamie pewne konwencje. Do tego
celu wykorzystywane są zwłaszcza derywaty o skondensowanym znaczeniu, do
których niewątpliwie można zaliczyć wiele compositów z pierwszym obcym komponentem. Bazują one na utwierdzonym w języku modelu słowotwórczym, opartym na analogii (więcej: Długosz 2014). Charakteryzuje je seryjność, polegająca na
powtarzalności pierwszego komponentu złożenia w wielu derywatach. Zasadniczo
w odniesieniu do tego typu struktur mowa jest o dwu podstawach słowotwórczych,
z których pierwsza ulega ucięciu. Podstawy połączone są bezspójkowo, bez użycia
dodatkowych środków słowotwórczych. Struktury te charakteryzuje łatwa rozkładalność na komponenty. Jednorodny jest typ relacji między komponentami: pierwszy z komponentów złożenia pełni funkcję określającą względem drugiego z komponentów. Są to jednak derywaty (nawet w obrębie jednej serii) bardzo niejednorodne
semantycznie. I to właśnie ich opis semantyczny nastręcza największych trudności.
Analizowane struktury realizują co najmniej kilka tendencji językowych. Polskie
composita bezafiksalne stanowią niewątpliwie wyraźny przejaw tendencji do inter-
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nacjonalizacji słowotwórstwa i w taki sposób są postrzegane przez językoznawców2.
Obecność w języku modeli słowotwórczych charakteryzujących się wysokim stopniem aktywności jest uznawana za przejaw działania ekonomii językowej. W tym
miejscu należałoby zwrócić uwagę na dodatkowy czynnik (poza wysoką frekwencją), który w jeszcze większym stopniu decyduje o wpisaniu omawianego modelu
słowotwórczego w zakres działania tendencji do ekonomii językowej. Chodzi mianowicie o tendencję do automatyzacji technik derywacyjnych (por. Jadacka 2005:
104). Natomiast obserwacje dotyczące funkcjonowania tego typu złożeń w tekstach
dziennikarskich udowadniają, że wyrazy te nie wpisują się jednoznacznie w zakres
oddziaływania tendencji do precyzji informacji bądź precyzji semantycznej struktur
wyrazowych, zwłaszcza w języku mediów. Wręcz przeciwnie, o ich użyciu w tekstach dziennikarskich decyduje przede wszystkim semantyczna niedookreśloność,
zwłaszcza pierwszego z komponentów. Najczęściej są to złożenia rzeczownikowe,
które pozornie dają się zastąpić frazą nominalną, w rzeczywistości jednak często się
okazuje, że przełożenie to jest nieuzasadnione właśnie ze względu na brak semantycznej przejrzystości derywatu.
Na użytek niniejszego artykułu właśnie brak przejrzystości semantycznej derywatu, a tym samym jego semantyczna niedookreśloność (niejednoznaczność) rozumiane są jako przejaw dyfuzji semantycznej, zgodnie z przyjętym za A. Kiklewiczem
poglądem:
Dyfuzję semantyczną definiujemy jako niedookreślenie czy też niezdeterminowanie
treści znaków językowych różnego formatu (morfemów, leksemów, grup wyrazowych, zdań, tekstów), rozmyty charakter granic między znaczeniami i kategoriami
znaczeniowymi w semantycznym systemie języka oraz w komunikacji językowej
(Kiklewicz 2006a: 12).

Dyfuzja semantyczna w słowotwórstwie języka mediów jest zjawiskiem często
spotykanym, w szczególnym zaś stopniu dotyczy to najnowszych wyrazów złożonych z pierwszym komponentem obcym, które wykazują dużą frekwencję w strategicznych miejscach w tekście, tj. zwłaszcza w nagłówkach artykułów. Sprzyja temu
kompozycyjny charakter derywatów. Jak bowiem wiadomo,
[…] kompozycyjny charakter semantyki leksykalnej jest względny, ponieważ często
sama wiedza językowa o znaczeniu tematu bazowego i formantu słowotwórczego nie
jest wystarczająca, aby w sposób adekwatny i zgodny z konwencją językową okreś
lić znaczenie derywatu (Kubrjakowa, cyt. za: Kiklewicz 2006a: 13, por. Kubrjakowa
2004).

W szczególny sposób właściwość ta dotyczy omawianych tutaj compositów.
Struktura derywatów, znaczenie komponentów wchodzących w skład konstrukcji
2

Pisała na ten temat m.in. Krystyna Waszakowa (2003, 2005).
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oraz typ relacji między nimi wskazują na pewną ogólną ramę semantyczną, „natomiast o konkretyzacji znaczenia derywatu decyduje inferencja – aktualizacja
kontekstowo relewantnej wiedzy o świecie” (Kiklewicz 2006a: 13). Ta cecha złożeń
powoduje, że próby aktualizacji ich znaczenia oparte na tradycyjnych metodach
słowotwórstwa strukturalistyczno-semantycznego mogą stać się jedną z przyczyn
zakłóceń w odbiorze znaczenia tak skonstruowanych wyrazów, ponieważ każą nam
je interpretować jako dość jednoznaczne (wyraz tendencji do precyzji znaczeniowej (Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1986: 105)) i nieskomplikowane w planie treści.
Rzeczywistość językowa (zwłaszcza medialna) pokazuje jednak zupełnie inny stan
rzeczy. Współczesne teksty dziennikarskie nasycone są wszelkiego typu aluzjami
i odsyłają odbiorcę do mnóstwa incydentalnych faktów, których nieznajomość wyłącza z komunikacji osoby niewtajemniczone. Oprócz tego do zjawisk powszechnych
i celowych we współczesnej rzeczywistości komunikacji medialnej należy emocjonalizacja dyskursu publicznego. Z kolei osiągnięciu efektu emocjonalizacji języka
służy między innymi swoisty synkretyzm języka mediów, polegający na mieszaniu
w nim różnych odmian języka, chodzi zwłaszcza o korzystanie z resursów języka
potocznego3. Wszystko to powoduje, że do zrozumienia wielu skondensowanych,
ale złożonych derywatów słowotwórczych koniecznie potrzebny okazuje się dostęp
do określonych domen wiedzy. Znaczenie wielu nowych compositów z pierwszym
komponentem obcym jest konstytuowane i ujawnia się w ramach danego tekstu,
tj. w konkretnym kontekście. A. Kiklewicz wiąże zjawisko tzw. kontekstocentryzmu języka mediów z zależnościami wynikającymi z relatywizmu kulturowego,
znajdującymi odzwierciedlenie na różnych płaszczyznach funkcjonowania języka
i językowej działalności człowieka (por. Kiklewicz 2012). Z jednej strony następuje
zacieśnienie związku języka z kontekstem (nie jest możliwe dotarcie do znaczenia
bez znajomości szerokiego kontekstu lub nawet więcej – nieznajomość kontekstu
może powodować lukę komunikacyjną), z drugiej natomiast dochodzi do rozluźnienia związku języka z kontekstem (znaczenia mogą pojawiać się w nieoczekiwanych
kontekstach i w znanych kontekstach mogą zostać wykreowane nowe znaczenia).
Są to mechanizmy, na których opiera się programowy postmodernistyczny postulat
niejednoznaczności.
Uwzględniając powyższe rozważania, przyjrzyjmy się kilku wybranym derywatom4. Zarówno w języku polskim, jak i w innych językach słowiańskich można za3
4

Kazimierz Ożóg pisze o „ekspansywnej potoczności” w języku oficjalnych wypowiedzi (por. 2011:
52–88).
Zaprezentowany w artykule materiał językowy pochodzi z własnego korpusu tekstów prasowych,
gromadzonych w latach 2000−2015. Pochodzą one zwłaszcza z prasy wysokonakładowej (głównie
wydań on-line) oraz portali internetowych o różnych profilach tematycznych. Wyboru konkretnych derywatów dokonałam ze zbiorów obejmujących co najmniej 200 użyć językowych struktur
słowotwórczych określonego typu (np. różnych derywatów z pierwszym komponentem e- itd.).
Kolejnym kryterium decydującym o doborze trzech konkretnych derywatów dla zilustrowania
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obserwować wzrost liczby derywatów z pierwszym członem zdezintegrowanym e-,
co niewątpliwie znajduje przyczynę w niezwykle szybkim rozwoju technologii informatycznych i coraz częstszym korzystaniu z różnego typu narzędzi internetowych.
O budowie słowotwórczej tego typu złożeń, o ich produktywności, o statusie pierwszego komponentu złożenia, a także o relacjach, jakie zachodzą między komponentami w języku polskim, pisze wielu badaczy5. Niedookreślony charakter znaczenia
tego typu derywatów w tekstach i wypowiedziach dziennikarskich udowadniam na
wielu przykładach zarówno polskich, jak i bułgarskich złożeń w artykule O zmianach w polskim i bułgarskim systemie słowotwórczym na przykładzie złożeń z komponentami e- oraz интернет- i онлайн- (por. Długosz 2015a: 55–58). W tym miejscu
posłużę się jednym przykładem compositum, trudnym do zinterpretowania poza
granicami tekstu. Chodzi mianowicie o odnotowany w nagłówku tekstu prasowego
derywat e-szambo.
(1)

5

Ekshibicjonizm elit 2.0, czyli intelektualistów skok do e-szamba
Celebrycka zaraza medialnego handlowania prywatnym życiem sięgnęła wyżyn. I to tych intelektualnych, bo do publicznego prania domowych brudów
wzięli się przedstawiciele elit. Dziś granica między tym, co publiczne, a tym,
co prywatne, zniknęła. A wraz z nią poczucie dobrego smaku.
W środowisku intelektualnym zawrzało. Miniskandal rozbudził rozespany świat, który do tej pory rzadko lądował na tabloidowym Pudelku. Trafił
tam kilka dni temu. Wydarzenia, którego bohaterami, ale i autorami, stali
się pisarz Ignacy Karpowicz oraz krytyczka literacka Kinga Dunin, nie tylko
uruchomiły lawinę plotek, lecz także po raz kolejny zmusiły do postawienia
pytania: co przystoi elicie? Na co mogą sobie pozwolić ci, którzy przynależą
do świata kultury, bądź co bądź, wysokiej, a przynajmniej do tej pory w takiej
roli się ustawiali – Kinga Dunin nadawała ton debacie publicznej dotyczącej
polskiego feminizmu, Ignacy Karpowicz otrzymał Paszport Polityki, a obecnie drugi raz był nominowany do znanej Nagrody Literackiej Nike.
Znalazły się tu wszystkie elementy klasycznej opery mydlanej: pieniądze, seks,
gwałt oraz robienie kariery przez łóżko. Obydwoje poszli na całość. Najpierw
zjawiska dyfuzji semantycznej była ich frekwencja w zgromadzonym korpusie tekstów (ponad
kilkanaście użyć) oraz wielość profili semantycznych, w jakich występowały. Z całą pewnością
analiza zjawiska dyfuzji semantycznej w języku mediów na większej liczbie przykładów compositów bezafiksalnych z różnymi pierwszymi komponentami wzbogaciłaby badanie, czyniąc je
bardziej wiarygodnym. Wysunięte w artykule wnioski zostały jednak oparte na reprezentatywnym (bo liczącym dziesiątki, a nawet setki jednostek) materiale językowym, którego nie sposób
uwzględnić w tym miejscu.
W języku polskim o compositach z pierwszym komponentem e- pisali m.in. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (2011), Małgorzata Bortliczek (2013), Halina Mieczkowska (2014), Natalia Długosz
(Długosz 2015b).
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ona na swoim profilu na Facebooku oskarżyła Karpowicza, że nie oddał jej 13
tys. zł, a na jej grzeczne prośby o zwrot pieniędzy odpowiedział: „S…dalaj”.
Już kilka godzin później kilka feministek poparło Dunin, ogłaszając bojkot
środowiskowy, przekonując, że nie podałoby ręki pisarzowi. Akcja rozwijała
się szybko – autor Ości odpowiedział z przytupem. Oskarżył Dunin nie tylko
o regularne molestowanie seksualne, lecz także o gwałt. Napisał o tym w długim liście, również opublikowanym na Facebooku. Na marginesie dodał, że
przelał jej już pieniądze.
(http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/471412,ekshibicjonizm-elit2-0-czyli-o-karpowiczu-dunin-i-intelektualistach.html; dostęp: 5 III 2016)
Odnotowane w nagłówku compositum e-szambo ani razu nie zostało przywołane w tekście właściwym artykułu. Derywat ten należy niewątpliwie do struktur
o dużym stopniu zagęszczenia semantycznego i potencjalnie może być odczytany na
różne sposoby, jak choćby:
1. ‘elektronicznie sterowany zbiornik, do którego spływają ścieki z kanalizacyjnych
urządzeń domowych, analogicznie do wielu oferowanych na rynku e-instalacji’;
2. ‘istniejące w przestrzeni wirtualnej specjalne miejsce przechowywania, składowania śmieci elektronicznych, np. plików, zbędnych dokumentów w wersji
elektronicznej’.
Z przytoczonego jako kontekst tekstu dziennikarskiego wynika jednak zupełnie
inne znaczenie, mianowicie derywat e-szambo może wskazywać na 1. ‘przestrzeń
wirtualną (np. portale społecznościowe lub odpowiednio profilowane portale plotkarskie), w której zamieszczane są wiadomości moralnie dwuznaczne’, lub 2. (co
bardziej prawdopodobne) na ‘zaistniałą w rzeczywistości wirtualnej niemoralną,
nieprzyzwoitą, nieobyczajną sytuację’. Zatem dla właściwego zrozumienia leksemu
konieczne okazuje się „przywołanie […] wiedzy o świecie (w tym wiedzy kulturowej) wraz z rozmaitymi konotacjami przypisywanymi obiektom, do jakich odnosi
się dane wyrażenie” (Waszakowa 2003: 417). W tym wypadku chodzi o przenośne,
potoczne znaczenie leksemu szambo jako ‘sytuacji podejrzanej, dwuznacznej moralnie’. Zamieszczone w nagłówku artykułu niepozorne złożenie e-szambo pełni co
najmniej dwie funkcje pragmatyczne. Po pierwsze stanowi swoistą „zagadkę semantyczną”, która zachęca czytelnika do rozwiązania, czyli przeczytania tekstu artykułu
(por. Szumska 1999: 22) i po drugie zawiera negatywną ocenę zjawiska, do której
obrazu odsyła derywat, służy zatem ekspresywizacji tekstu.
Z podobnym zabiegiem mamy do czynienia w wypadku wielu derywatów złożonych, również z komponentem euro-. Na niejednoznaczny charakter tego typu
compositów zwróciła uwagę m.in. Krystyna Waszakowa (2003: 416–417), a o pozornej wyrazistości znaczeniowej tego typu złożeń pisze także N. Długosz (2013:
190–195). Dla zilustrowania problemu posłużę się przykładem leksemu stosunkowo
często występującego w tekstach dziennikarskich – chodzi o derywat eurotrum-
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na. Jak wiadomo z wcześniejszych analiz tekstologicznych na wyrazach złożonych
zarówno w języku polskim, jak i w innych językach słowiańskich znaczenie przypisywane komponentowi euro- (formułowane najczęściej w postaci tautologiczno-metonimicznej definicji odsyłającej do rzeczownika Europa lub przymiotnika europejski) w tradycyjnych słownikach objaśniających nie wyczerpuje bogactwa jego
semantycznych odniesień. W języku polskim propozycję rozbudowanej definicji,
opartej na analizie tekstologicznej derywatów, przedstawiła Donata Ochmann,
wskazując, że komponent euro- w compositach może oznaczać:
1. związek drugiego członu z Europą, zwłaszcza Zachodnią, jako wspólnotą kulturową i cywilizacyjną, a także z Unią Europejską, jej strukturami i walutą […]; 2. związek drugiego członu z Europą jako kontynentem […]; 3. określony wysoki standard,
nowoczesność tego, co nazywa drugi człon […] (Ochmann 2004: 139).

Również K. Waszakowa wskazuje na trzy zakresy znaczeniowe komponentu
euro-: euro I ← Europa, europejski, por. eurobezpieczeństwo, eurosport; euro II ← Unia
Europejska, por. eurodeputowany, eurosubwencje; euro III ← euro ‘waluta Unii Europejskiej’, por. euromoneta, eurozłoty (Waszakowa 2005: 76, 78). Zjawisko dyfuzji
semantycznej wielu tego typu derywatów doskonale ilustrują odnotowane w polskiej prasie artykuły, zawierające derywat eurotrumna. Potencjalnie, jeśli będziemy
interpretować komponent euro- w ramach zaproponowanych przez Ochmann lub
Waszakową obszarów semantycznych odniesień, leksem ten można rozumieć na
kilka sposobów, np. jako:
1. ‘trumna produkowana na terenie Europy, w krajach Unii Europejskiej’;
2. ‘trumna spełniająca wymagania stawiane przez Unię Europejską, trumna spełniająca europejskie standardy jakości’;
3. ‘trumna, za którą należność uiszczono w europejskiej walucie euro’.
Tak skonstruowane, założone a priori, domyślne znaczenia derywatu nie wyczerpują wszystkich możliwości. Przyjrzyjmy się kilku przykładom użycia derywatu
w tekście.
(2)

Dlaczego Polska chce wejść do eu rot r u m ny?
Choć Polska nie jest w strefie euro i zapewne nigdy do niej nie przystąpi, to
rząd deklaruje gotowość przyjęcia niemieckiej propozycji „unii fiskalnej”. Jak
na razie nie usłyszeliśmy odpowiedzi na podstawowe pytanie: co z tego będziemy mieli?
Strefa euro chwieje się w posadach. Włochy balansują na krawędzi wypłacalności zagrażając istnieniu całego europejskiego sektora bankowego. Władcy państw Eurolandu chcą uniknąć upadku politycznego projektu, jakim jest
europejska unia walutowa, ale wyraźnie brakuje im rozeznania w sytuacji.
Rynek i rzeczywistość gospodarcza zawsze są o dwa kroki przed politykami.
(www.bankier.pl/wiadomosc/Dlaczego-Polska-chcewejsc-do-eurotrumny-2449315.html; dostęp: 27 II 2016)
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Europa na opak
Wielka Unia czuwa. Wdziera się do kurnika, by stemplować jajka w zależności od miejsca ich zniesienia, walczy z krzywizną banana, ba, stara się nawet
ujednolicić wymiary trumien. Czego oni nie wymyślą w tej Brukseli…
Do eu rot r u m ny marsz! Jeden z powszechnie cytowanych euromitów
mówi o tym, że Komisja Europejska naciska, aby ujednolicić rozmiary trumien w całej Unii Europejskiej. W rzeczywistości podjęto tylko próbę wprowadzenia minimalnych standardów jakości i wytrzymałości trumien.
(„Magazyn” nr 39, dodatek do „Gazety Wyborczej”
nr 226, 27 IX 2001)
Eurotrumna
„Poland’s wunderwaffe strikes back. Nasz odwet na BBC” – napisał na Twitterze minister Radosław Sikorski, dowcipnie komentując zdjęcie Natalii Siwiec. Ta „cudowna broń Polski w odwecie” postanowiła zemścić się na BBC
i Solu Campbellu. Podczas półfinałowego meczu Niemcy – Włochy Natalia
wystąpiła w koszulce z oryginalnym rozwinięciem skrótu BBC, a mianowicie napisem „Bad Boy Campbell”, czyli po naszemu „zły chłopiec Campbell”.
– Zareagowałam, bo wypowiedź piłkarza naprawdę mnie dotknęła. Film BBC
zobaczyłam tuż po wylądowaniu w Warszawie. Nie było mnie w kraju ponad
trzy lata. Wracam dumna, bo trafiłam akurat na największą imprezę w naszej
historii, a tu słyszę faceta, który straszy, że Polska to dziki kraj, że z naszego Euro zagraniczni kibice wrócą w trumnach. Wkurzyłam się. Naprawdę –
opowiada Natalia.
Trumny, którymi straszył Sol Campbell, nie przestraszyły brytyjskich
kibiców.
(„Wprost” nr 27, 2–8 VII 2012)

Z przytoczonych powyżej fragmentów tekstów dziennikarskich wyłaniają się
trzy zupełnie różne znaczenia compositum eurotrumna:
1. ‘upadek strefy euro’ lub ‘ostateczna klęska, niepowodzenie, upadek koncepcji integracji walutowej w ramach Unii Europejskiej / porażka idei europejskiej unii
walutowej’;
2.	 ‘trumna jako produkt spełniający standardy jakości i wytrzymałości ustanowione przez Komisję Europejską’;
3.	 ‘trumna, w której mogłyby być transportowane zwłoki zagranicznych kibiców
(narażonych na utratę życia) z odbywających się w Polsce w 2012 r. mistrzostw
Europy w piłce nożnej’.
Komponent euro- w każdym z użyć derywatu odnosi się do różnych elementów
rzeczywistości: 1. do strefy euro; 2. do europejskich standardów jakości i wytrzymałości; 3. do mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Zaproponowane definicje
nie wyczerpują pełnego obrazu zjawisk, do których derywaty się odnoszą. Poza nie-
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dookreślonością semantyczną pierwszego komponentu złożenia właściwą interpretację znaczenia wyrazu dodatkowo utrudnia użycie rzeczownika trumna w znaczeniu
nie dosłownym, a przenośnym, opartym na szerokich konotacjach tego wyrazu. Jest
to widoczne zwłaszcza w pierwszym tekście, w którym o konkretyzacji znaczenia
derywatu decyduje aktualizacja określonych zasobów wiedzy kulturowej. Trumna bowiem kojarzy się ze śmiercią, a więc niesieniem definitywnego końca, a także
z klęską, upadkiem, niepowodzeniem. Ścieżka dostępu do domeny ujętej w opartym
na konwencji związku wyrazowym pozwala na zaktualizowanie znaczenia derywatu. W tym wypadku mowa o mocno ustabilizowanym w języku polskim frazeologizmie gwóźdź do trumny / wbić gwóźdź do trumny w znaczeniu ‘ostateczna przyczyna
upadku, klęski, niepowodzeń itp.’ / ‘przyczynić się do porażki, klęski, upadku czegoś,
kogoś’ (SFWP). Również w trzecim z przywołanych tekstów dotarcie do pełnej treści derywatu staje się możliwe dzięki konotowanemu znaczeniu leksemu trumna,
kojarzonego ze śmiercią, poczuciem zagrożenia i niebezpieczeństwem. We wszystkich zacytowanych fragmentach tekstów dziennikarskich dodatkowym czynnikiem
decydującym o atrakcyjności derywatu jest kontrastowe zestawienie komponentów.
Komponent euro- w wielu derywatach wnosi bowiem znaczenie pozytywnie wartościujące, tj. wskazuje na wysoki standard, nowoczesność (z tego względu popularność
komponentu euro- jako pierwszego członu nazw własnych przedsiębiorstw). Z kolei leksem trumna ma w języku polskim jednoznacznie negatywne konotacje. We
wszystkich trzech wypadkach użyć wyrazów całość obrazu dopełnia negatywna, wyraźnie ironiczna ocena zjawiska, która ma na celu uwypuklenie sytuacyjnego absurdu. Odczytanie ujętej w derywatach, profilowanej oceny możliwe jest w określonym
kontekście i wyłącznie wówczas, gdy mamy określoną wiedzę sytuacyjną i kulturową.
Analiza tekstów dziennikarskich udowadnia także semantyczną niedookreśloność derywatów z wieloma innymi komponentami. Problem ten dotyczy zwłaszcza
dość ekspansywnych w dyskursie publicznym złożeń z pierwszym komponentem
eko-. Magdalena Steciąg (2012: 90–92) pisze nie tylko o dyfuzji semantycznej komponentu eko-, ale wręcz o jego „semantycznej degradacji” (ibid.: 108), a zawierające
go composita zalicza do wyrazów tworzących „tzw. ecobabble, czyli ekopaplaninę, która nic nie znaczy” (ibid.: 75). Podkreśla ponadto, że taka sytuacja powoduje
nie tylko nieporozumienia, ale także nadużycia. O tym, że omawiany typ formacji
może posłużyć jako łatwe narzędzie manipulacji, pisała także N. Długosz (2015b):
[…] w wielu strukturach komponent ten [eko- – N.D.] traci zawartość znaczeniową
w sensie denotacji, natomiast niesie ze sobą pewien sąd aksjologiczny. Można wręcz
pokusić się o pogląd, że eko- staje się swego rodzaju emotywnym operatorem, który
ułatwia manipulację znaczeniem (ibid.: 344).

Zjawisko dyfuzji semantycznej zilustrowane tutaj na kilku zaledwie przykładach compositów z pierwszym obcym komponentem w tekstach dziennikarskich
z całą pewnością nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych w artykule serii
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derywatów. Można z powodzeniem mówić o nim także w stosunku do innych
złożeń, często występujących w tekstach prasowych, jak choćby w odniesieniu
do wyrazów z pierwszym komponentem art-, cyber-, homo-, gej-, narko-, porno-,
petro- i innych. Wszystkie tego typu derywaty łączy referencjalna nieprzezroczystość
pierwszego komponentu złożenia, która de facto staje się przyczyną semantycznego
niedookreślenia całej formacji. Myślę, że pogląd M. Steciąg (2012: 90) o niemożliwości jednoznacznej interpretacji semantycznej derywatów z pierwszym komponentem eko- można śmiało rozszerzyć na inne serie compositów z pierwszym członem
obcym. W tych wypadkach bowiem
[…] konkretne znaczenia aktualizują się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych i są motywowane dyskursywnie, tzn. wymagają uwzględnienia standardów
semantycznych (wyznaczających wartościowanie, konotacje, otoczkę pragmatyczną,
kontekst jednostek), które obowiązują w danej wspólnocie […] (ibid.: 91).

Te charakterystyki decydują o umieszczaniu podobnych formacji zwłaszcza
w nagłówkach tekstów dziennikarskich. To dzięki semantycznej niedookreśloności
mogą one skutecznie pełnić szereg funkcji pragmatycznych, choćby takich jak:
[…] 1. dążenie nadawcy do wyrażenia własnych stanów emocjonalnych, nastawienia
wobec przekazywanej informacji semantycznej (w tym także elementów oceny) oraz
nadania tekstowi cech indywidualnych […];
2. dążenie nadawcy do kształtowania zachowań (zwłaszcza mentalnych) odbiorcy
[…];
3. aktywizowanie kompetencji kulturowych nadawcy i odbiorcy determinowane zewnętrznymi okolicznościami komunikacji, bez których udziału niemożliwe jest rozumienie derywatu. Przy czym szczególną rolę przypisuję udziałowi kontekstu w komunikacji (Długosz, w druku).
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On semantic diffusion in journalistic texts, using the example
of selected Polish compounds where the first element is foreign
Summary
The article focuses on the signs of semantic diffusion in word formation in the context of the indeterminate nature of many Polish compounds in which the first element is foreign, such as those with
the component e-, euro-, or eco-. Derivatives are investigated in terms of their context, i.e. emphasis
is put on their updated meaning in specific uses in journalistic texts. The phenomenon is analysed in
connection with the pragmatic aspect of word formation in the language of the mass media.
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Czy derywaty prefiksalne wymienne wyrażają intensywność?
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1. Zbiór formacji prefiksalnych wymiennych, powstałych jako rezultat działania
nieznanej (do 2003 r.) słowotwórstwu synchronicznemu techniki derywacyjnej,
nie był, bo nie mógł być, przedmiotem syntetycznego opisu semantycznego. Jedyna całościowa klasyfikacja znaczeniowa czasowników polskich autorstwa Henryka Wróbla (1984, 1998) dotyczy kategorii części mowy, nie zaś – podzbioru leksemów wyodrębnionego na mocy kryteriów słowotwórczych. Pionierska praca
Michała Wiśnickiego taką propozycję zawiera1, ale jest ona właściwie adaptacją
siatki pojęciowej Witolda Śmiecha (1986) i Henryka Wróbla 2 do potrzeb konkretnego materiału3.
1
2
3

Najobszerniejszą wersję znajdziemy w niepublikowanej rozprawie doktorskiej, por. Wiśnicki
2010. Za łaskawe udostępnienie mi elektronicznej wersji monografii składam Autorowi serdeczne
podziękowanie.
Chodzi tylko o propozycje przedstawione w: Wróbel 1998.
Wiele ważnych spostrzeżeń na temat znaczenia czasowników przedrostkowych zawiera monografia Renaty Przybylskiej (2006). Ponieważ jednak problem ten został w monografii przedstawiony w ujęciu kognitywnym, kierunek poszukiwań badawczych autorki i Wiśnickiego jest odrębny, prace mają też różną bazę materiałową. Niekwestionowaną wartością analiz Przybylskiej
jest bogata dokumentacja przykładowa. Jej ubóstwo w Morfologii nie sprzyja szczegółowym dociekaniom, a tym bardziej nie upoważnia do uogólnień.
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Według jego definicji
[…] derywacja prefiksalna wymienna polega na usuwaniu prefiksu z podstawowego czasownika dokonanego (podzielnego słowotwórczo) i zastępowaniu go innym
przedrostkiem w pochodnym czasowniku dokonanym (Wiśnicki 2010: 44)4.

Formacje poddane opisowi semantycznemu muszą więc być czasownikami dokonanymi od podstaw o tych samych cechach, a ich jedynym wykładnikiem słowotwórczym może być przedrostek. Pomijamy zatem struktury prefiksalno-post
fiksalne, jak np. napracować się ← pracować. Typowe zaś leksemy poddane analizie
to: przejeść się (← najeść się), wyniszczyć (← zniszczyć), dobudować (← zbudować),
odrysować (← narysować), przebrać (← ubrać), oddzwonić (← zadzwonić), pomierzyć
(← zmierzyć), rozlokować (← ulokować), wylogować się (← zalogować się), nagotować
(← ugotować).
Poszczególne części opisu semantycznego derywatów prefiksalnych wymiennych mają bardzo różną wartość naukową. Do większości z nich nie można mieć
najmniejszych zastrzeżeń, stanowią bowiem podzbiór wyłoniony po zastosowaniu
przejrzystych kryteriów znaczeniowych, w niektórych wypadkach nawet idealnie
harmonizujących z budową słowotwórczą analizowanych struktur. Są jednak i takie, których rozpoznanie semantyczne oraz skład leksykalny trzeba poddać krytyce.
Za całkowicie akceptowalne należy uznać podgrupy o znaczeniu:
–– dystrybutywnym: pomyć (← umyć);
–– anulatywnym: odkleić (← przykleić);
–– suplementarnym: doczepić (← przyczepić);
–– transformatywnym: przebrać (← ubrać);
–– restauratywnym: odbudować (← zbudować);
–– repetytywnym: przepisać (← napisać);
–– reaktywnym: oddzwonić (← zadzwonić).
W ich składzie znalazła się większość analizowanego materiału (około 80%).
2. Powtórnej analizy wymagają derywaty nazywające intensywność akcji, efektywność działania, metodyczność czynności, kompletywność działania oraz ukierunkowanie czynności.
Kategorie te, jako mało liczebne, stoją wprawdzie nisko w hierarchii, ale korekta
ich zakresu semantycznego oraz składu leksykalnego może udoskonalić również tę
mniej ważną część opisu. Niewykluczone też, że zmiany zaszeregowania pewnych
derywatów zwiększą przejrzystość prezentacji słowotwórczej
Najwięcej zastrzeżeń budzą leksemy uznane przez Wróbla za derywaty oznaczające „intensywność” i „efektywność akcji”, a przez Wiśnickiego nazwane czasownikami „intensywności akcji”; one właśnie pozostaną w centrum naszej uwagi.
4

Wcześniejsza wersja definicji (por. Wiśnicki 2009: 139) nie eksponuje jeszcze dokonaności podstaw i derywatów. Ta modyfikacja jest bardzo istotna.
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Wątpliwości powstają już przy definiowaniu zjawiska intensywności. Słowniki
ogólne zgodnie i jednoznacznie określają przymiotnik intensywny jako ‘mający duże
natężenie; wzmożony, wzmocniony’ (SJPSz) lub podobnie ‘mający duże natężenie;
mocny, silny’ (USJP). Rzeczownik intensywność przejmuje cechy semantyczne podstawy. Z przytoczonych definicji wynika pośrednio, że jeśli uznajemy czasownik za
nazywający intensywność akcji, uznajemy tym samym wyrażane przez niego działanie za długotrwałe i/lub wymagające użycia dużej siły.
Autorzy opisujący tę kategorię semantyczną poświęcają najwięcej uwagi derywatom z formantem prze- (przekarmić ← nakarmić, przepłacić ← zapłacić, przesolić ←
← posolić, przejeść się ← najeść się, przegrzać ← ogrzać, przeinwestować ← zainwestować). Wiśnicki twierdzi, że „informują o uintensywnieniu czynności wyrażonej podstawą”, a ponadto „pojawia się w nich komponent znaczeniowy informujący o wystąpieniu negatywnych skutków związanych z podjętą czynnością” (2009:
144). Śmiech charakteryzuje takie struktury ostrożniej: ‘przesadzić w wykonywaniu
czynności, przebrać miarę’ (1986: 65–66), Wróbel zauważa tylko, że
[…] formanty prefiksalne i prefiksalno-postfiksalne mogą charakteryzować stopień
intensywności akcji podstawowej w sposób bezwzględny albo przez odwołanie się
do przyjętej dla danej akcji normy. W obu wypadkach wyróżniamy stopień wysoki
(wzmocniony) i słaby (osłabiony) (Wróbel 1998: 550).

O ile ze stanowiskiem Śmiecha można się jeszcze zgodzić, o tyle poglądy Wróbla
i Wiśnickiego na temat tych struktur nie przekonują z trzech powodów:
a) po pierwsze, wymienione formacje z prefiksem prze- oraz niektóre inne składniki tej grupy nie nazywają intensywności czynności;
b) po drugie, nie ma w nich informacji o wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych
skutków wskazywanych czynności;
c) po trzecie, w wyrażeniu „słaby stopień intensywności” tkwi sprzeczność logiczna.
Udowodnienie tych twierdzeń jest głównym celem niniejszego artykułu.
2.1. W sprawie pierwszej odwołajmy się do kilku przykładów spośród 55 zarejestrowanych przez Wiśnickiego (2010: 193)5.
a) Czasownik przepłacić niewątpliwie niesie sens ‘zapłacić zbyt dużo’, ale nie ma to
związku z naturą czynności płacenia, nie da się bowiem wykazać, na czym miałaby polegać jej intensywność. Nie wchodzą w grę ani długość operacji finansowej, ani wysiłek fizyczny. Przepłacamy, czyli ‘wykraczamy poza przewidzianą dla
danego produktu normę cenową’ przez niedoświadczenie albo z konieczności.
b) Przesolić to ‘posolić nadmiernie, czyli wsypać do potrawy więcej soli (według
czyjegoś subiektywnego gustu), niż potrzeba, by przygotować smaczne danie’.
Nie można udowodnić, że sprawca tej niedogodności kulinarnej długo, długo
coś solił, aż zmęczył się tą ciężką pracą. Na ogół bowiem dochodzi do tego przez
(chwilową!) nieuwagę lub z braku praktyki.
5

Obecnie ich liczba jest znacznie wyższa.
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c) Definicja czasownika przetrzymać ‘zatrzymać kogoś lub coś na dłużej niż trzeba
lub niż było przewidziane’ (USJP, zn. 3.) jeszcze dobitniej niż poprzednie wskazuje na błąd w jego klasyfikacji semantycznej, gdyż wiele jego użyć nie tylko
nie podkreśla włożonego wysiłku, lecz także wskazuje na niepodjęcie żadnego
działania. W USJP znajdujemy takie m.in. przykłady: Owoce przetrzymane na
drzewie zaczęły gnić (= nikt ich nie zerwał); Przetrzymać wagony na stacji (= nic
nie zrobić, żeby opuściły dworzec); Przetrzymać książkę z wypożyczalni (= nie
oddać).
d) Dowodów na intensywność wyrażanej czynności nie dostarcza także definicja
derywatu prześwietlić fot. ‘nadmiernie naświetlić emulsję fotograficzną’.
e) Również formacja przechwalić pot. ‘przesadzić w chwaleniu kogoś, czegoś, mówić
o kimś ze zbyt wielkim uznaniem, pochwalić zanadto, bardziej niż ktoś, coś na
to zasługuje’ (USJP), nie informuje ani o długim, ani o męczącym chwaleniu.
Przesadna pochwała może się wiązać z użyciem jednego wyrazu oceniającego
kogoś nieadekwatnie do zasług, por. Proponowane rozwiązanie jest genialne czy
Nie zapomnimy o pańskich wiekopomnych sukcesach.
W podobny sposób można zakwestionować przynależność pozostałych derywatów przedrostkowych wymiennych (nadważyć, nadpłacić, nadmierzyć) do leksemów
nazywających nadmierną intensywność czynności.
Negatywne skutki, wielokrotnie podkreślane w rozprawie Wiśnickiego (2010: 86,
89, 196), to domniemane następstwo czynności wskazanych przez te czasowniki, nie
zaś ich komponent semantyczny, przy czym przypisywany im element oceny jest
w rzeczywistości składnikiem pragmatycznym (aksjologicznym), nie zaś znaczeniowym. Dodajmy dla ścisłości, że nie zawsze musi on być negatywny, szczególnie
w odległej perspektywie czasowej.
Takie wyrażenia, jak „słaba intensywność”, „niski stopień intensywności” po
prostym skonfrontowaniu z definicją przymiotnika intensywny okazują się treściowo niedorzeczne.
2.2. Do leksemów nazywających wysoki stopień intensywności akcji Wróbel zaliczył jak najsłuszniej między innymi formacje słowotwórcze uśmiać się, ubawić się,
wybiegać się, spłakać się, wczuć się, zasłuchać się (1998: 549) Te i podobne struktury
nie wchodzą jednak w zakres naszych badań jako derywowane od czasowników niedokonanych formantem prefiksalno-postfiksalnym. Nieliczne wyrazy również włączone do tej grupy, teoretycznie wyprowadzalne od czasowników przedrostkowych
dokonanych, budzą inne zastrzeżenia i wymagają indywidualnego komentarza.
Czasowniki obkarmić, opoić6 trudno uznać za leksemy należące do współczesnej
polszczyzny ogólnej. Znajdziemy je wprawdzie w Słowniku gniazd słowotwórczych
(SGS), ale już USJP je pomija. Leksem wymarznąć, jeśli w ogóle jest dziś używany
w znaczeniu ‘bardzo zmarznąć’, to raczej w formie wymarznąć się (Okropnie się wy6

Ich źródłem jest SJPD, przy czym czasownik opoić jest tam kwalifikowany jako przestarzały.
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marzłam na przystanku), co go eliminuje z naszych analiz, podobnie jak czasowniki
przytoczone wyżej. Z kolei wyraz obrodzić ‘dać obfity plon’, mimo przejrzystości
słowotwórczej, nie jest derywatem ani od czasownika urodzić, ani rodzić. Ostatni
z wątpliwych przykładów to formacja umęczyć, łączona dziś semantycznie z czasownikiem zamęczyć7, ale jedynie jako synonim.
Na liście formacji wyrażających „czystą intensywność” znalazły się u Wiśnickiego (2010: 86, 87) leksemy wybawić się, wybrudzić, wychwalić, wygłodnieć, wynudzić,
wyziębnąć, zeschnąć. Z tego zestawu musimy usunąć derywat wychwalić (← pochwalić) ze względów chronologicznych8. Pozostałe czasowniki nie mają, naszym zdaniem, definicji uzasadniających taką kategoryzację semantyczną ani wzmacniających ją kontekstów.
W leksemie wybawić się pot. ‘użyć zabawy, nabawić się do woli’ (USJP) najważniejszy jest składnik znaczeniowy ‘do woli’, który eksponuje osiągnięcie oczekiwanego efektu, maksymalne zaspokojenie potrzeby zabawy. W czasowniku wybrudzić
dominuje komponent ‘w wielu miejscach’, element ‘bardzo’ jest fakultatywny, wyraźnie drugoplanowy. Zdanie *Wybrudził się tylko na mankiecie uznalibyśmy za
dewiacyjne.
Wygłodnieć to ‘nie jedząc przez dłuższy czas, stać się bardzo głodnym’ (USJP),
wyziębnąć ‘stać się zimnym, stracić ciepło, ostygnąć’. Pokój wyziąbł w czasie mrozu.
Herbata wyziębła (USJP). Zeschnąć to ‘obumrzeć z braku wody’. Zboże zeschło na
polu (USJP). Czasownik wynudzić ‘zmęczyć kogoś nudzeniem’ (Wynudzić kogoś rozwlekłym opowiadaniem; USJP) informuje o niezamierzonym efekcie nieciekawych
działań9.
Definicje i konteksty wskazują na stopniowe podleganie pewnemu stanowi, nie
zaś – na intensywne działanie (herbaty?). Schemat interpretacji semantycznej może
mieć tu związek ze znaczeniem podstaw niebędących czasownikami.
Wszystko wskazuje na to, że również określenia „czystej intensywności” nie
spełniają warunków definicyjnych. Naszym zdaniem, analiza żadnego derywatu
spośród wytypowanych przez autora do tej kategorii nie prowadzi do wniosku, że
konstytutywnym składnikiem semantycznym jest w nim intensywność.
Czasowniki opisane jako nazywające „słabą intensywność” usuwamy z tej grupy
ze względów logicznych (por. s. 73). Dodajmy na marginesie, że również stopniowanie środkami morfologicznymi przebiega od znaczenia podstawowego w górę.
Gradacja intensywności jest oczywiście możliwa (osoba X może pracować z większą
intensywnością, szybciej i wydajniej niż osoba Y), ale ma zakres ograniczony do
strefy przewyższającej średnie natężenie.
7
8
9

USJP: umęczyć 2. podn. ‘męcząc, torturując pozbawić kogoś życia, zamęczyć’. Umęczenie Chrystusa na krzyżu.
Leksemu brak w USJP, w SJPD jest on natomiast opatrzony kwalifikatorem daw., a ilustrowany
cytatem z 1846 r. oraz z Monachomachii.
Ewentualny wysiłek był przecież skierowany w przeciwną stronę.
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Pora więc postawić pytanie: jaką kategorię semantyczną reprezentują wymienione derywaty, skoro nie jest nią intensywność?
3. Aby na nie odpowiedzieć, trzeba przywołać kategorię efek t y w no ś c i, połączoną wprawdzie przez Wróbla z intensywnością, ale wyraźnie zmarginalizowaną,
przez Wiśnickiego natomiast po prostu zbagatelizowaną. Tymczasem właśnie ta kategoria wymaga skontrastowania z intensywnością.
Działania intensywnego, które trwa długo i/lub wymaga użycia dużej siły 10, nie
należy mylić ani z czynnością o rozległym zakresie (Wytruliśmy szkodniki), ani o pożądanym skutku (Dopraliśmy ubrania). Nie ma dowodu, że wytrucie szkodników czy
dopranie odzieży wiązało się z długotrwałym, mozolnym działaniem. Mogło do tego
dojść dzięki błyskawicznie działającym środkom chemicznym. Wskazane rezultaty
czynności to (zamierzone lub nie) efek t y pewnej pracy.
W odróżnieniu od intensywności efektywność jest „obustronnie” stopniowalna, to znaczy planowany skutek może być osiągnięty w stopniu podstawowym oraz
cz ę ś c iow y m, nad m ier ny m, w y s ok i m i ma k s y ma l ny m.
Aby to udowodnić, sięgnijmy po materiał leksykalny.
Osiągnięcie pożądanego skutku (= oczekiwanego efektu) nazywają m.in. czasowniki: nauczyć, otruć, posolić, umyć, uprać, wyleczyć, zapłacić, zmierzyć, będące podstawami motywacyjnymi czterech typów derywatów modyfikujących efekt
wyjściowy.
3.1. Jeżeli chcemy scharakteryzować uzyskanie efektu w wysokim stopniu,
dysponujemy leksemami: wygolić, wysmagać, obrewidować, odczyścić, odszlifować
(Wróbel 1984: 476), aby nazwać go adekwatnie.
3.2. Jeżeli efekt jest zbyt duży w stosunku do postawionego celu, modyfikujemy
znaczenie podstawy prefiksem prze-: przesolić (← posolić), przeinterpretować (← zinterpretować), przepłacić (← zapłacić), przejeść się (← najeść się), rzadziej za-, s- : zapić
się, spić się (← upić się).
3.3. Poza kategorią semantyczną intensywności sytuuje Wróbel formacje kompletywne, o których pisze, że powstają za pomocą prefiksu wy- (rzadziej o(b)-) i charakteryzują ilość akcji przez ogarnięcie nią wszystkich przedmiotów danej zbiorowości, np. wygasić (światła), wyłapać, wytruć (muchy), wyginąć (np. o rodzie), wygnić
(np. o ziemniakach), obczęstować (gości)) (Wróbel 1998: 549).
Wiśnicki umieszcza tego typu struktury (oprócz wyżej wymienionych także: wybić, wychwytać, wyciąć, wydławić, wydusić, wygubić, wymrzeć, wytracić) wśród „czasowników dystrybutywnych o specyficznym znaczeniu” (Wiśnicki 2010: 56)11. Przypomnijmy jednak, że wyróżnikiem znaczeniowym licznej (452 derywaty) kategorii
dystrybutywności jest nazywanie działania podejmowanego w odniesieniu do wielu
10 Por. Strasznie się z niego uśmieliśmy. Napracowaliśmy się porządnie w ogrodzie.
11 W dalszej części pracy (s. 160) zwraca jeszcze uwagę na to, że duża część tego podzbioru to „czasowniki destrukcji”.
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przedmiotów lub do większej ich liczby (Wiśnicki 2009: 142). Tymczasem przywołane derywaty wskazują na działanie obejmujące wszystkie elementy danego podzbioru. Nie bez znaczenia jest także fakt, że większość struktur dystrybutywnych ma
formant na- lub po-, zatem pozostawienie wśród nich formacji z wy- zakłóca jednorodność słowotwórczą tej grupy. Z tych powodów, a także ze względu na niewielką
liczebność formacji wyróżnionych jako kompletywne, uznałabym również tę grupę
leksemów za jednolitą formalnie część czasowników nazywających efektywność akcji. Przemawia za tym także to, że wskazują one na skończony, nieprzekraczalny
skutek działania, czyli efek t y w no ś ć m a k s y ma l n ą.
3.4. Jak już wspomniano, efekt czynności, inaczej niż intensywność, może być
także niewielki. Kiedy jednak, już po tej korekcie terminologicznej, przystępujemy
do analizy formacji objętych taką nazwą nadrzędną, pojawia się następny problem,
związany z propozycjami klasyfikacyjnymi Wróbla, przejętymi również przez Wiśnickiego. Obaj autorzy wychodzą z założenia, że derywatom nazywającym wysoki
stopień intensywności (u nas – efektywności) odpowiadają „na drugim biegunie”
formacje charakteryzujące niską efektywność12. Ta swoista symetria zachodzi jednak tylko na poziomie semantycznym. Rozciąganie jej na płaszczyznę słowotwórczą
prowadzi do błędu interpretacyjnego.
Łatwo to wykazać na przykładzie derywatów od czasowników bazowych truć
i leczyć.
W gnieździe pierwszego z nich znajdziemy m.in. derywaty otruć, natruć, podtruć, potruć, wytruć. Standardowa analiza słowotwórczo-semantyczna formacji natruć, potruć, wytruć prowadzi do ich przyporządkowania bezpośredniej podstawie
motywującej otruć, ze wskazaniem dużej (natruć, potruć), a nawet maksymalnej
efektywności (wytruć). Per analogiam „małą efektywność” („małą intensywność”)
przypisalibyśmy leksemowi podtruć z tą samą podstawą motywującą. Jest to jednak
wnioskowanie niepoprawne, bowiem parafraza ‘otruć częściowo, trochę’ jest logicznie sprzeczna. Podtruć to ‘wprowadzić do organizmu małą dawkę trucizny, zatruć
częściowo’, zatruć to z kolei ‘dodać do czegoś trucizny’ (USJP). Parafraza słowotwórcza powinna mieć postać ‘zacząć truć, próbować truć itp’.
Drugi z badanych derywatów jest podstawą motywującą synonimicznych czasowników uleczyć i wyleczyć. W tym samym gnieździe słowotwórczym znajdziemy
formacje podleczyć i zaleczyć, których jednak nie można parafrazować ‘uleczyć/
wyleczyć trochę, częściowo’, gdyż wyleczenie oznacza ‘ostateczny, pozytywny, skończony efekt kuracji’, zatem nie może być „częściowe”. Podleczyć należy więc opisywać ‘poprawić leczeniem czyjś stan zdrowia’13, a zaleczyć – ‘lecząc, zatrzymać proces
12 Wróbel jednak nie sytuuje ani derywatów intensywności akcji, ani efektywności akcji wśród
struktur prefiksalnych wymiennych.
13 W praktyce używamy czasownika wyleczyć z naciskiem na zastosowane środki; uleczyć używany
jest także w odniesieniu do sytuacji medycznie niewytłumaczalnych (cudem uleczony).
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rozwoju choroby’. Taki właśnie kształt ma pierwsza część definicji tego leksemu
w USJP. Jednak już dodatek ‘wyleczyć kogoś lub coś do pewnego stopnia’ jest zbędny. Ani otruć, ani wyleczyć nie można „trochę, niezupełnie, częściowo”. Stawianie
derywatów podtruć, podleczyć, zaleczyć w jednym szeregu motywacyjnym z wytruć,
wyleczyć jest jedną z wielu nieuprawnionych ekstrapolacji w analizach leksemów
czasownikowych. Skoro więc nie ma bezpośredniej zależności formalnej między
wyrazami podtruć, zatruć a otruć oraz między podleczyć i zaleczyć a wyleczyć, a zachodzi ona między podtruć, zatruć a truć, podobnie jak między podleczyć, zaleczyć
a leczyć, nie są one derywatami prefiksalnymi wymiennymi, w przeciwieństwie do
formacji z formantami na-, po-, wy-.
4. Między Wróblem a Wiśnickim ujawniły się różnice poglądów na temat zakresu kategorii intensywności. Wśród leksemów włączonych do niej przez Wróbla
Wiśnicki dostrzegł dwie różne podklasy, zasługujące na odrębny opis: „intensywne
właściwe” oraz zawierające składnik semantyczny ‘metodyczność (staranność)’. Jego
zdaniem, niewielka grupa czasowników (27) ma taką właśnie dominantę semantyczną. Swoją decyzję uzasadnia następująco:
Czym innym […] jest podkreślanie, że jakaś czynność została wykonana (zbyt) intensywnie, […] czym innym natomiast informowanie przede wszystkim o wykonywaniu czynności dokładnie, w sposób metodyczny, przemyślany (Wiśnicki 2010: 106).

W odróżnieniu od autora nie widzę w tych formacjach ani intensywności (o czym
była mowa wcześniej), ani metodyczności. W komentarzu ograniczę się tylko do grupy struktur z ob(e)-: ob-<>jeść, ob-<>mazać, ob-<>mierzyć, ob-<>myć, ob-<>sadzić,
ob-<>szukać, ob(e)-<>żreć.
Najwięcej zastrzeżeń budzi derywat obmazać; już jego podstawa kontrastuje ze
składnikiem semantycznym ‘dokładnie, starannie’. Potwierdza to opis leksykograficzny: ‘wybrudzić lub posmarować coś dookoła, z wielu stron’ (USJP), a umacniają
przywołane użycia: Obmazać ścianę farbą. Twarz obmazana sadzą. Leksem obmyć
definiowany jest jako ‘umyć coś, kogoś niestarannie, tylko z grubsza, spłukać brudną powierzchnię’. W obsadzić widziałabym przede wszystkim komponent ‘dookoła’, w czasownikach objeść, obeżreć ‘do końca, kompletnie’, a w obszukać – ‘kolejno, w wielu miejscach’, por. Obszukał wszystkie kąty bez rezultatu; Obszukać cały
dom (USJP).
Jedynym derywatem tej grupy, który może mieć w swoim znaczeniu składnik
‘metodycznie, starannie’, jest obmierzyć. Jednak z faktu, że jego opis słownikowy
uzupełnia kontekst Dokładnie coś obmierzyć (= Dokładnie zmierzyć coś dokładnie),
wynika pośrednio, że nie jest to oczywista dominanta znaczeniowa.
Powinniśmy zatem:
a) włączyć czasowniki objeść, obeżreć i ewentualnie obmazać do grupy nazywającej
ma k s y ma l n ą efek t y w no ś ć,
b) obmyć usytuować wśród określeń n i s k iej e fek t y w no ś c i,
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c) obsadzić, obszukać i obmierzyć – dołączyć do podzbioru leksemów charakteryzujących u k ier u n kow a n ie a kc ji (Wiśnicki 2009: 145), tzn. do formacji typu:
obsiać, obrównać, obwąchać.
Po tych przegrupowaniach spośród nazw czynności przeprowadzonych „metodycznie” z prefiksem ob(e)- nie zostaje ani jedna.
Poddane analogicznym procedurom weryfikacyjnym formacje z przedrostkiem
wy- (wyjeść, wymyć, wyżąć) uzupełniłyby skład wskazujących ma k s y ma l n ą efekt y w no ś ć (por. s. 76–77), podobnie jak czasownik przejeść ‘jedząc, wyczerpać, zużyć zapasy’. Inne derywaty utworzone afiksem prze- powinny być włączone, razem
z czasownikiem rozprzedać, do szeregowo-kompletywnych (przepytać, przesłuchać,
przeszukać). Czasownik rozpracować, ewoluujący ku znaczeniu ‘zdemaskować’
można wyłączyć spośród derywatów prefiksalnych wymiennych jako silnie zleksykalizowany. Na marginesie warto odnieść się do uwag Wiśnickiego dotyczących
reprezentacji prefiksalnej czasowników intensyfikacji oraz metodyczności akcji.
O intensyfikacji pisze autor, że:
Do tworzenia leksemów o wyżej opisanej wartości znaczeniowej używa się przede
wszystkim prefiksu prze-, choć w sumie tę relację semantyczną może reprezentować
aż dziewięć prefiksów (Wiśnicki 2010: 86).

W innym miejscu dodaje:
[…] element znaczeniowy ‘uintensywnienie akcji’ da się odnaleźć w wielu przedrostkach rodzimych, zupełnie inaczej niż było to w wypadku czasowników transformatywnych. Świadczy to o tym, że ta relacja semantyczna jest najbardziej uniwersalna
ze wszystkich występujących w derywacji prefiksalnej wymiennej. Tak wielkiej liczby prefiksów nie można znaleźć w żadnej innej relacji tu opisanej (Wiśnicki 2010: 88).

Podobną opinię, ale już bez tak daleko idącego wniosku, wyraża w komentarzu
do opisu strukturalnego derywatów należących do wyodrębnionej przez niego grupy metodyczności akcji:
Zastanawia […] duża liczba przedrostków stosowanych do wyrażenia dominanty
leksykalnej ‘wykonać coś dokładniej niż na to wskazuje podstawa”. Skoro bowiem
w całym SGS znalazło się tylko 26 czasowników, które wyrażają taką właśnie akcję, zastosowanie aż pięciu prefiksów można uznać za nadmiar bogactwa (Wiśnicki
2010: 146).

Choć autor się pomylił14, jego niepokój jest zrozumiały. Nawet pobieżny przegląd
struktury derywatów prefiksalnych wymiennych pozwala zauważyć, że odznaczają
się one nieporównanie mniejszym zróżnicowaniem przedrostków niż ich podstawy słowotwórcze. Prawidłowość ta obejmuje grupy semantyczne o dużej liczebności
14 Wyliczenie tekstowe, tabela i wykres wskazują na cztery przedrostki (wy-, prze-, ob(e)-, roz-).
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(dystrybutywne, transformatywne, suplementarne) i w ślad za tym – wyższej randze
semantycznej. Taka sytuacja wskazywałaby na wysoki stopień specjalizacji formantów w całym podzbiorze. Różnorodność strukturalną intensyfikacji i metodyczności trudno więc na pierwszy rzut oka zrozumieć. Wydaje się jednak, że oba zjawiska
mają wspólny mianownik – znaczny, a przy tym wyjątkowy na tle innych podklas
rozrzut wykładników derywacyjnych, co niekoniecznie świadczy o uniwersalności
semantycznej. Równie dobrze bowiem może wskazywać na błąd klasyfikacyjny autora. Za taką hipotezą przemawiają rozbieżne opinie badaczy opisujących te zjawiska15, jak również niejednoznaczne definicje słownikowe.
5. Uważna, wielostronna analiza derywatów prefiksalnych wymiennych, ujętych
w literaturze przedmiotu (w dużej jej części – jeszcze niewydzielonych spośród prefiksalnych dodatnich) jako nazywających intensywność akcji, jak również efektywność, metodyczność, kompletywność i ukierunkowanie działania, upoważnia do
istotnych przegrupowań semantycznych. Propozycje zmian klasyfikacyjnych wynikają w pewnym stopniu z definicji leksykograficznych, z kontekstów, które je uzupełniają, a ponadto z analiz logicznych. Niekiedy trzeba było odwołać się do własnej
intuicji językowej. W sytuacji, kiedy nie dysponujemy precyzyjnymi, powszechnie
przyjętymi narzędziami opisu semantycznego, także to kryterium można uznać za
równoprawne z pozostałymi.
Przeprowadzone analizy prowadzą do następujących wniosków:
5.1. Wśród derywatów prefiksalnych wymiennych nie ma czasowników nazywających intensywność akcji; znajdziemy je wśród struktur prefiksalnych dodatnich
(leczyć → podleczyć) oraz prefiksalno-postfiksalnych (pracować → napracować się).
Jeśli natomiast badane struktury są derywatami prefiksalnymi wymiennymi (napełnić → przepełnić), wyrażają najczęściej efektywność czynności.
5.2. Kategoria efektywności jest wyraźnie niedowartościowana w istniejących
opisach. Łatwo w niej wyodrębnić trzy podklasy formacji o wyspecjalizowanych semantycznie prefiksach:
–– o wysokiej efektywności (domyć, pomordować);
–– o nadmiernej efektywności (przepłacić, przechwalić, przesolić);
–– o maksymalnej efektywności (wybić, wyginąć, wytruć)16.
5.3. Nie można udowodnić autonomii semantycznej podgrup czasowników nazywających metodyczność oraz kompletywność akcji. One także powinny zostać
włączone do struktur nazywających efektywność czynności, co wzmocni jej rangę.
Dodajmy, że taka klasyfikacja zwalnia od odpowiedzi na pytanie, dlaczego pewne
15 Metodyczności akcji nie dopatruje się w nich Krupianka (1969), Śmiech (1986: 84) widzi w nich raczej podstawowy składnik semantyczny ‘dookoła’, a dla Wróbla (1998: 553) są to przykłady „wyrażania aktywnego stosunku subiektu do wyróżnionego obiektu przy kompletnym, wyczerpującym
wykonywaniu akcji podstawowej”.
16 Z powodów podanych na s. 77 pomijamy „niską efektywność” akcji.
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podgrupy są tak „podejrzanie” różnorodne strukturalnie: otóż dlatego, że nie podano wystarczających powodów, by je wyodrębnić.
5.4. Nieporozumieniem jest mówienie o nazywaniu niskiej intensywności
przez pewne przywoływane w opisach struktury. Jeżeli bowiem coś jest intensywne, czyli ‘odznacza się wysokim natężeniem’, to nie można mu przypisać „niskiego wysokiego natężenia”. Gdyby nawet przystać na takie definicje, to elementy
składowe tej klasy zostałyby pominięte jako prefiksalne dodatnie, podobnie jak
formacje nazywające niską efektywność działania, choć w wyrażeniu tym nie ma
sprzeczności logicznej.
5.5. Derywaty typu przepytać, przeszukać, przeegzaminować, przebadać należy
zaliczyć do szeregowo-kompletywnych, nazywających czynność wykonywaną kolejno na wielu obiektach. Tak właśnie, naszym zdaniem – trafnie, kwalifikuje je Przybylska (2006: 165). Składnik znaczeniowy ‘starannie’ czy ‘skutecznie’ trudno uznać
za dominujący.
Interesujące byłoby skonfrontowanie wszystkich klas semantycznych wydzielonych w istniejących opisach z derywatami prefiksalnymi wymiennymi w innym
języku (innych językach). Wynik takiego porównania przeprowadzonego na dużej próbie materiałowej pozwoliłby dopiero orzec o uniwersalności (lub jej braku)
samej techniki słowotwórczej i klasyfikacji znaczeniowej opartej na kryteriach
morfologicznych17.
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Do derivatives created by exchange of prefixes express intensity?
Summary
The paper aims to clarify the misunderstandings concerning the semantic description of derivative
verbs created through exchange of prefixes. The description of a class of verbs which up to now have
been regarded as expressing the intensity of an action (e.g. przekarmić ‘to overfeed’, przesolić ‘to oversalt’) had to undergo deep changes, including the elimination of lexemes which were created using
two morphemes simultaneously (napracować się ‘to have worked a lot’ ← pracować ‘to work’). A detailed analysis has enabled us to prove that where others saw intensity, there was in fact effectiveness.
Derivatives included in this category express three grades of effectiveness: high (as in ubawić się ‘to
have rather enjoyed oneself’, wybiegać się ‘to have run enough’), excessive (as in przesolić ‘to oversalt’,
zapić się ‘to loose life due to alcohol addiction’) and maximal (wytruć ‘to poison everyone’, domyć
‘to wash something clean’). Moreover, other lexemes need to be included in this class, namely those
which are incorrectly seen as determining methodicalness (objeść ‘to eat all of someone’s food’), as
well as exhaustivity (wybić ‘to kill everyone’, wyniszczyć ‘to thoroughly destroy’). Such a description
will promote effectiveness, while eliminating small semantic sub-groups that are not uniform in their
structure.
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1. Wprowadzenie
W bogatej literaturze poświęconej wykładnikom kwantyfikacji w języku polskim,
a także w krzyżujących się zakresowo z tą literaturą publikacjach dotyczących zaimków (zob. obszerne bibliografie np. w: Karolak 1990; Koseska-Toszewa, Korytkowska, Roszko 2007; Grzegorczykowa 2010; Wierzbicka-Piotrowska 2011; Odrowąż-Sypniewska 2016; Rosalska 2016) brak jest analizy wyrazu poszczególny. Tymczasem
obserwacja jego sposobu użycia pozwala przypuszczać, że ma on liczne indywidualne, wymagające zbadania cechy nie tylko semantyczne, lecz również składniowe.
Związki między poszczególny a kwantyfikacją potwierdzają definicje słownikowe: we
wszystkich słownikach ogólnych współczesnej polszczyzny w definicjach tego wyrazu występuje komponent ‘każdy’, z kolei w definicjach każdy w SJPD, SJPSz, USJP
i SWJP jest użyta forma wyrazu poszczególny (zob. też SEBor: 225, 595). Śladami dystrybutywności tego wyrazu są występujące w jego definicjach liczne przymiotniki
i przysłówki określające podział lub rezultat podziału zbioru; por. np. rozpatrywany
(analizowany) pojedynczo, osobno, oddzielnie; pojedynczy, oddzielny (Rosalska 2016).
Celem tego artykułu jest analiza składniowo-semantyczna tytułowej jednostki.
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Słowniki współczesnej polszczyzny kwalifikują poszczególny jako przymiotnik.
Tylko ISJP uściśla tę charakterystykę, zaliczając go do przymiotników atrybutywnych. Można by ją ująć explicite tak, że poszczególny nie nadaje się na orzecznik,
jest składnikiem wyłącznie grupy nominalnej, występującym w antepozycji względem określanego rzeczownika (cechy te łączą badaną jednostkę z operatorem kwantyfikacji ogólnej wszelki, por. Grochowski 2000). W postpozycji przymiotnik nie
jest używany: słowniki nie podają ani jednego przykładu użycia postpozycyjnego,
a przykład (5), korpusowy, należy zapewne do wyjątków. Por.:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Omawialiśmy poszczególne rozdziały pracy (USJP).
*Rozdziały pracy, które omawialiśmy, były poszczególne.
Tematy egzaminów ustalały poszczególne kuratoria (ISJP).
*Kuratoria, które ustalały tematy egzaminów, były poszczególne.
Są na to dokumenty, wprawdzie część została skonfiskowana, ale to, co było
uporządkowane w poszczególnych teczkach poszczególnych zakładów, jak już
„Solidarność” normalnie istniała, to po parę tysięcy tych postulatów z przedsiębiorstw poszczególnych było, bo one dotyczyły i spraw oddziałów, i w ogóle
produkcji, i wszystkiego (NKJP).

2. Wielość elementów, podział i otwartość zbioru
Najistotniejszym atrybutem przypisywanym przez poszczególny przedmiotom i stanom rzeczy nazywanym przez rzeczownik jest ‘wielość’. Wykładnikiem tego pojęcia są co prawda morfemy liczby mnogiej rzeczownika, ale nie precyzują one takiej
‘wielości’, która jest implikowana przez badany przymiotnik. Po pierwsze bowiem,
wyznacza on granice między przedmiotami tego samego rodzaju bądź stanami rzeczy tego samego rodzaju, nazywanymi przez rzeczownik, dzieląc hipotetyczny zbiór
takich przedmiotów bądź stanów rzeczy na jednorodne elementy; por. np.:
(6)
(7)
(8)
(9)

Stan zdrowia poszczególnych kuracjuszy był różny.
Nad przebiegiem rozmów czuwały komisje strajkowe w poszczególnych zakładach (NKJP).
Należy starać się rygorystycznie kontrolować poszczególne etapy rozumowania (NKJP).
Morfologia poszczególnych stadiów larwalnych jest taka sama jak u dzisiejszych prymitywnych skorupiaków (NKJP).

W związku z tym nie łączy się z collectivami należącymi do singulariów tantum
(typu klientela, konnica, igliwie, umeblowanie), nie implikują one bowiem żadnych
granic zbiorowości (Bogusławski 1973: 20). Dyskusyjna jest łączliwość poszczególne
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z rzeczownikami nazywającymi zbiór, którego podział na stany rzeczy tego samego
rodzaju nie jest oczywisty, jak np. w wypadku okoliczności; por.:
(10)

?Żołnierz musi sobie radzić w poszczególnych okolicznościach.

z bezdyskusyjnie akceptowalnym użyciem innych operatorów kwantyfikacji w połączeniu z tym samym rzeczownikiem:
(11)

Żołnierz musi sobie radzić w każdych / we wszystkich / we wszelkich
okolicznościach.

Badany wyraz nie łączy się z rzeczownikami odnoszącymi się do przedmiotów
amorficznych (substancjalnych), przypisany bowiem takiemu przedmiotowi predykat implikuje przypisanie go dowolnej części tego przedmiotu (Bogusławski 1973: 7).
W takich wypadkach granice między przedmiotami można wyznaczać jedynie
w sposób zewnętrzny, za pomocą predykatów morficznych, albo metajęzykowo; por.
dewiacyjne:
(12)
(13)

*Z zamarzniętego jeziora wystawały poszczególne żelaza.
*Na deser serwowano poszczególne lody/koniaki.

z akceptowalnymi:
(14)
(15)

Z zamarzniętego jeziora wystawały poszczególne kawałki żelaza.
Na deser serwowano poszczególne rodzaje lodów / gatunki koniaków.

Po drugie, przymiotnik poszczególny charakteryzuje wspomnianą ‘wielość’ jako
liczbowo nieokreśloną, a zbiór nazywany przez rzeczownik jako otwarty. Oba sądy
wymagają szerszego komentarza. Badany wyraz zajmuje pozycję składniową analogiczną do operatorów kwantyfikujących wszystkie, niektóre, a także liczebników
głównych (o analogii pozycji jednostek tych dwóch ostatnich klas w: Bogusławski
1966: 49–51). Kookurencja poszczególny z liczebnikami w tej samej grupie nominalnej jest niedopuszczalna, por. np.:
(16)
(17)

Poszczególni zawodnicy wykonywali skoki.
*Poszczególnych sześciu zawodników wykonywało skoki.

Niemożliwe jest również skwantyfikowanie grupy imiennej z atrybutem poszczególny za pomocą liczebnika użytego w orzeczniku; np.:
(18)

*Poszczególnych zawodników było sześciu.
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Analogiczne właściwości mają operatory niektóre i wszelkie, przeciwne operator
wszystkie; por.:
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

*Niektórych sześciu zawodników wykonywało skoki.
*Wszelkim dwudziestu uczestnikom wycieczki skradziono paszporty.
*Niektórych zawodników było sześciu.
*Wszelkich uczestników wycieczki było dwudziestu.
Zaprosił wszystkich dziesięciu studentów na swoje seminarium.
Wszystkich studentów było dziesięciu.

Obiektem charakterystyki za pomocą atrybutu poszczególny może być nie tylko
jednostkowy element zbioru, jak w wypowiedzeniach (6), (8), (9), (16), a więc na przykład zbioru kuracjuszy czy zawodników, zbioru etapów rozumowania czy stadiów
larwalnych, ale również wieloelementowy zbiór interpretowany globalnie jako jeden
element zbioru nadrzędnego. Takie wieloelementowe zbiory, liczbowo jednorodne,
mogą być scharakteryzowane za pomocą rzeczownikowego wykładnika kwantyfikacji, w tym rzeczownika odliczebnikowego (Zaron 2000: 315; por. też Bednarek
1994), a następnie omawianego przymiotnika, np.:
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Tuż przed turniejem długo tasowali poszczególne talie kart do brydża.
Już od maja na kilku naszych halach pasterze pilnują poszczególnych stad
owiec wełnistych.
Poszczególne grupy zawodników wykonywały skoki.
Poszczególne szóstki zawodników wykonywały skoki.
Poszczególne trójki studentów zdawały egzamin.

Skoro zbiór denotowany przez rzeczownik, którego atrybutem jest poszczególny,
odznacza się otwartością, odpowiednia fraza nominalna ma referencję nieokreśloną. Jest więc zrozumiałe, że badany wyraz nie łączy się z formami zaimków wskazujących ani osobowych (analogicznie do każdy i wszelki) i nie tworzy konstrukcji
elektywnych (analogicznie do wszelki). Por. np. *te poszczególne / *ci poszczególni;
*one poszczególne / *my poszczególni; *poszczególni z nich.
3. Sekwencyjność
Ze znaczenia wyrazu poszczególny wynika, że określany zbiór przedmiotów bądź
stanów rzeczy musi być co najmniej trójelementowy, nie wynika natomiast, że
wszystkim elementom zbioru nazywanego przez rzeczownik przysługuje dana cecha. Poszczególny jest atrybutem neutralnym względem opozycji niektóre – wszystkie. Nie są dewiacyjne wypowiedzenia:
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Remontują poszczególne mieszkania, ale nie wszystkie.
Remontują poszczególne mieszkania, ale tylko niektóre.
Porównywano poziom inflacji w poszczególnych latach, ale nie we wszystkich.
Porównywano poziom inflacji w poszczególnych latach, ale tylko w niektórych.

Wewnętrznie sprzeczne są natomiast wypowiedzenia:
(34)
(35)
(36)
(37)

*Odbiór świadectw podpisali poszczególni uczniowie, ale zrobił to tylko jeden
uczeń.
*Przybywające na uroczystość rodziny medalistów zajmowały poszczególne
stoliki, to znaczy dwa.
*Goście przyjmowali z radością poszczególne toasty powitalne, mianowicie
dwa.
*Wiersze jubilata czytali poszczególni aktorzy Teatru Dramatycznego, ale robiło to tylko dwóch aktorów.

Hipoteza o trójelementowości jako minimalnej liczebności zbioru charakteryzowanego przez poszczególny wymaga komentarza. Znaczenie omawianego wyrazu
sugeruje, że stany rzeczy, do których się on odnosi lub o których mowa w wypowiedzeniu, nie zachodzą równocześnie, tylko następują w określonej kolejności: każdy z nich, oprócz pierwszego, ma miejsce później niż inny (co najmniej jeden). Co
prawda kolejność stanów rzeczy nie jest znana i jej wykładnikiem nie może być wyraz poszczególny (bo jej nie precyzuje), ale zawsze jest założona, pozwala ją ujawnić
kontekst uzupełniający treść danego wypowiedzenia. Kolejność, nawet jeżeli nie jest
niczym zdeterminowana bądź odznacza się totalnym chaosem, jest zawsze określona; inne pojęcie kolejności jest wewnętrznie sprzeczne; por. np.:
(38)
(39)

Świadectwa wręczano poszczególnym uczniom w kolejności alfabetycznej /
w kolejności od najlepszych.
*Świadectwa wręczano poszczególnym uczniom, ale nie robiono tego w żadnej kolejności.

Jedna z zasadniczych różnic semantycznych między wykładnikami pojęć następstwa i kolejności polega na tym, że pierwsze odnosi się do relacji dwuargumentowej
(do opozycji wcześniej – później czy, krótko mówiąc, przed – po), drugie natomiast
do relacji wieloargumentowej, a więc obejmującej co najmniej trzy człony. Tezę tę
uzasadniłem w innym miejscu (Grochowski 2004), w wyniku analizy między innymi opozycji następny – kolejny i następnie – z kolei.
Liczne przykłady wypowiedzeń z wyrazem poszczególny potwierdzają w sposób
jawny istnienie wieloelementowego szeregu stanów rzeczy lub przedmiotów, np.:
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(40) Realizujemy poszczególne zamówienia towarów na wesela, chrzciny i komunie według kolejności zgłoszeń.
(41) Opowiem wam, o czym jest mowa w poszczególnych odcinkach serialu.
Pojęcie kolejności jest niewątpliwym komponentem znaczenia poszczególny i zawsze może być wykryte w wyniku jego analizy. Przedmioty tworzące szereg są rozważane przez mówiącego w określonej kolejności, to znaczy, że o każdym z nich myśli on niezależnie od innych przedmiotów, wcześniej lub później niż o pozostałych.
Por. np.:
(42)
(43)

Poszczególne klatki niektórych bloków posiadały numerację sąsiedniej ulicy
(NKJP).
Potwierdzona została teza, że poszczególne przejawy dewiacji występują z reguły łącznie (NKJP).

Nadawca wypowiedzenia (42) nie wie, ile klatek ma numerację sąsiedniej ulicy,
ale żeby dojść do konstatacji, że jest ich wiele, rozpatruje pod tym względem każdą
klatkę niezależnie od pozostałych, a więc wcześniej lub później niż inne klatki. Można przyjąć również, że autor tezy zawartej w wypowiedzeniu (43) rozpatrywał każdy
przejaw dewiacji z punktu widzenia możliwości współwystępowania z innymi i że
każdym przejawem zajmował się wcześniej lub później niż pozostałymi. Z tej wstępnej analizy wypowiedzeń (42), (43) wynika, że stany rzeczy charakteryzowane przez
poszczególny są rozważane osobno. Potwierdzeniem tej hipotezy jest pleonastyczność wypowiedzeń, w których badany przymiotnik współwystępuje z przysłówkiem dystrybutywnym (Rosalska 2016) lub innym wykładnikiem dystrybutywności
(np. przyimkiem po; Bogusławski 2011); por. np.:
(44) *Poszczególne zeszyty czasopisma publikowano osobno.
(45) *Poszczególne kanapki pakowałem osobno w folię aluminiową.
(46) *Poszczególne dziewczynki dostały po dwie lalki.
Akceptowalność kontekstów wyrazu poszczególny, w świetle których można
przypuszczać, że stany rzeczy określane przez ten wyraz nie tworzą co najmniej
trójelementowej sekwencji, jest w wielu wypadkach dyskusyjna. Omawiany przymiotnik dominuje w zdaniach konstytuowanych przez czasownik niedokonany, np.:
(47)
(48)
(49)
(50)

Poszczególni studenci Wydziału Prawa zdawali egzamin z prawa karnego.
Na stację wjeżdżały poszczególne pociągi dalekobieżne.
Do okienka kasowego podchodzili poszczególni interesanci.
Z sufitu na podłogę spadały poszczególne krople brudnej wody.
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Analogiczne zdania tworzone przez czasownik dokonany, w świetle NKJP zdecydowanie rzadsze, budzą wątpliwości, por.:
(51)
(52)
(53)
(54)

?Poszczególni studenci Wydziału Prawa zdali egzamin z prawa karnego.
?Na stację wjechały poszczególne pociągi dalekobieżne.
?Do okienka kasowego podeszli poszczególni interesanci.
?Z sufitu na podłogę spadły poszczególne krople brudnej wody.

Konteksty, w których przymiotnik poszczególny odnosi się do nazwy wykonawcy czynności, są rzadsze niż te odnoszone do nazwy obiektu czynności (patiensa)
bądź nosiciela cechy. Typowymi kontekstami badanego wyrazu są na przykład
wypowiedzenia:
(55)
(56)
(57)

Na pewno tu kiedyś była, rozpoznawała poszczególne domy, nieoglądane od
lat (NKJP).
Książka Ziembickiej opowiada tyle o poszczególnych malarzach i rytownikach, co o Akademii właśnie (NKJP).
Przyklejona policzkiem do drzwi, podsłuchiwałam, łowiąc poszczególne słowa z dziwnych, niezrozumiałych rozmów rodziców na temat wysokich blondynów w skórzanych płaszczach (NKJP).

W wypowiedzeniach, w których nie jest komunikowana żadna czynność ani
w których nie mówi się nic o żadnym dzianiu się czegoś, użycie przymiotnika poszczególny często trudno jest zaakceptować (aczkolwiek warunkiem adekwatności wypowiedzeń z tym wyrazem nie jest komunikowanie o tego rodzaju stanach
rzeczy; por. (64), (65)). Typowymi przykładami takich ciągów nieakceptowalnych
(przypuszczalnie z powodu ich oczywistości) są wypowiedzenia:
(58)
(59)

*Poszczególne ołówki leżą na biurku.
*Poszczególni uczniowie siedzą w ławkach.

(analogiczne zdania z każdy i żaden kwestionowała przed laty Jolanta Rokoszowa
(1986) w swoim studium o kwantyfikacji, odwołując się do reguł wnioskowania
z kwadratu logicznego).
Por. z niebudzącymi wątpliwości:
(60)
(61)
(62)
(63)

Wszystkie/niektóre ołówki leżą na biurku.
Wszyscy/niektórzy uczniowie siedzą w ławkach.
Z kieszeni wypadały mi poszczególne ołówki.
Po skończonej lekcji z klasy wybiegali poszczególni uczniowie.
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Ołówki leżące na biurku nie tworzą wewnętrznie uporządkowanego zbioru
z punktu widzenia kolejności, w jakiej można by myśleć o jego elementach. Ich charakterystyka za pomocą przymiotnika poszczególny jest więc nieadekwatna w stosunku do faktycznego stanu rzeczy. Jedną z relewantnych cech semantycznych
implikowanych przez ten przymiotnik jest to, że o każdym elemencie zbioru nazywanego przez określany rzeczownik (bez względu na liczbę tych elementów) myśli
się osobno, niezależnie od pozostałych elementów tego zbioru. A zatem podstawą
relacji semantycznej komunikowanej przez poszczególny jest pojęcie kolejności, nie
jest natomiast pojęcie dziania się (to ostatnie zaś jest komponentem znaczeniowym
przysłówka osobno; Rosalska 2016). Por. przykłady potwierdzające tę tezę:
(64)
(65)

W razie zbycia spadku spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów należących
do spadku (NKJP).
Zachowanie się, ogólna sylwetka, kształt i budowa poszczególnych części ciała
oraz barwa sukni pozwalają na przybliżoną ocenę wieku kozła (NKJP).

4. Pluralis – podstawowa wartość gramatyczna jednostki
Skoro wyróżnione zostały komponenty semantyczne przymiotnika poszczególne,
można przyjąć, że następnym krokiem postępowania badawczego powinno być uściślenie zależności między nimi i zaproponowanie reprezentacji semantycznej wyrazu.
Wcześniej jednak należałoby ustosunkować się do jego charakterystyk zastanych,
to znaczy do definicji słownikowych. Definicje wyrazu poszczególny w słownikach
współczesnej polszczyzny mają status definicji przedmiotowych, ale nie spełniają
warunków definicji równościowej (Grochowski 1993), stanowią jedynie wyliczenie
bliskoznaczników wyrazu hasłowego wraz z ich atrybutami. Przyznać jednak trzeba, że większość bliskoznaczników została trafnie dobrana; zasadnicze wątpliwości
dotyczą tylko przymiotników niektóry i szczegółowy (SJPD, SJPSz, USJP, SWJP).
Definicja poszczególny w ISJP różni się strukturalnie i semantycznie od definicji
podanych w pozostałych słownikach: „Poszczególne rzeczy, osoby, zjawiska itp. to
takie, które bierzemy pod uwagę pojedynczo, każde z osobna”. Ma formę zdania
złożonego względnego, jest definicją kontekstową i zarazem dwustopniową. Druga
jej część może być interpretowana jako komentarz do części pierwszej, służy mianowicie wyjaśnieniu tego, co to znaczy, że „rzeczy, osoby, zjawiska […] bierzemy
pod uwagę pojedynczo”. Ale najistotniejsza różnica między definicją w ISJP a definicjami w pozostałych słownikach polega na tym, że tylko w ISJP definiendum ma
formę liczby mnogiej (mianownika rodzaju niemęskoosobowego). Wybór tej formy
jest trafny, choć jest ona niezgodna z formą wyrazu hasłowego. Ta ostatnia powinna
mieć również postać pluralis.
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Po pierwsze, w żadnym słowniku ogólnym współczesnej polszczyzny nie ma ani
jednego przykładu użycia badanego wyrazu w formie liczby pojedynczej. W świetle
przedstawionej dotychczas analizy oraz podanych niżej faktów nie jest to przypadek. Niezgodność formy wyrazu hasłowego z materiałem dokumentacyjnym została jednak we wszystkich słownikach przemilczana. Po drugie, na 144 wystąpienia
jednostki poszczególny, zarejestrowane w SFPW, tylko 3 mają postać singularis. Po
trzecie, w zbiorze blisko 31 000 wypowiedzeń z formami wyrazu poszczególny, zarejestrowanych w podkorpusie zrównoważonym NKJP, wypowiedzenia, w których
wyraz ten jest użyty w formie singularis, stanowią około 1% (niektóre rzeczowniki
konstytuujące badaną frazę często się powtarzają; np. człowiek, osoba, obywatel, pracownik, rzecz). Są to więc użycia bardzo rzadkie. Po czwarte, w ogromnej większości
wypowiedzeń formę liczby pojedynczej poszczególny można – po dokonaniu również innych koniecznych operacji gramatycznych – zastąpić formą liczby mnogiej
(do wyjątków należą połączenia przymiotnika z singulariami tantum, np. poszczególne życie). Próby przekształceń w kierunku przeciwnym są z reguły bezskuteczne
i prowadzą do dewiacji. Por. np.:
(66) Stopień użytkowania dobra publicznego przez poszczególnego obywatela /
poszczególnych obywateli może być i jest różny (NKJP).
(67) Gdy analizuję rejsy innych, mniej interesuje mnie, jaka była trasa poszczególnej/poszczególnych podróży, więcej natomiast, w jakim stylu została odbyta
(NKJP).
(68) Poszczególne okresy życia i twórczości Niemena są udokumentowane w sposób mocno zróżnicowany (NKJP). → *Poszczególny okres życia i twórczości
Niemena jest udokumentowany w sposób mocno zróżnicowany.
(69) Przy pracach polegających na dozorze urządzeń może być wprowadzony,
w poszczególnych dniach i tygodniach / *w poszczególnym dniu i tygodniu,
dłuższy czas pracy (NKJP).
Po piąte, abstrahując od ograniczeń pragmatycznych zakresu użycia poszczególny
(o tym szerzej na końcu artykułu), warto zwrócić uwagę, że w formie liczby pojedynczej przymiotnik ten występuje w specyficznych kontekstach. Są to konstatacje, a przede wszystkim zdania ogólne, typowe dla aktów prawnych i wypowiedzi
logiczno-filozoficznych. Rzeczownik, którego atrybutem jest poszczególny, reprezentuje w takich użyciach nazwę gatunkową (rodzajową), por. np.:
(70) Kto publicznie lży, wyszydza lub poniża grupę ludności lub poszczególną osobę z powodu jej bezwyznaniowości lub przynależności wyznaniowej, podlega
karze pozbawienia wolności do lat trzech (Kodeks karny).
(71) Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami
określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4 godzin na dobę (Kodeks pracy).
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Skoro możemy mentalnie unicestwić każdą rzecz poszczególną, wyobrażamy
sobie, że możemy unicestwić całość i myśleć o pustej przepaści, która zajmie
miejsce wszechświata (Leszek Kołakowski, Bergson, 1985).

Akceptowalne jest wypowiedzenie, w którym rzeczownik w singularis jest użyty generycznie, dewiacyjne zaś takie, w którym nada mu się referencję określoną,
por. np.:
(73)
(74)

Mundur musi mieć poszczególny żołnierz.
*Na przepustkę wyszedł poszczególny żołnierz.

Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego obiektem definicji słownikowych jest
forma singularis mimo śladowej ilości przykładów użycia przymiotnika w tej formie, stawiam hipotezę, że autorzy definicji zgodnie (lub jeden za drugim) uznali,
że najistotniejszym komponentem znaczenia badanego przymiotnika jest ‘każdy’.
Zapewne trudno byłoby wyeliminować ten sens z charakterystyki semantycznej poszczególny, o czym świadczą choćby wyraźnie pleonastyczne wypowiedzenia (jest
ich w NKJP kilkadziesiąt), w których przymiotnik ten współwystępuje z formą wyrazu każdy, por. np.:
(75)

*To globalne rozszczepienie naszego społeczeństwa odwzorowuje się w każdym poszczególnym przejawie jego codziennego bytu (NKJP).
(76) *Tłum musi się rozejść, każdy poszczególny człowiek przypatrzyć się dobrze
sobie samemu i potem innym objawić (NKJP).
Niemniej jednak za najwyżej stojący w hierarchii składników treści poszczególny
trzeba, jak to wcześniej pokazałem (w punkcie 2.), uznać ‘wielość’. Temu pojęciu jest
podporządkowany sposób myślenia o stanowiących sekwencję elementach zbioru,
polegający na tym, że o każdym z nich myśli się niezależnie od pozostałych. Poza
tym uznanie sensu ‘każdy’ za nadrzędny komponent semantyczny przymiotnika
poszczególny nie jest trafne, ponieważ z jego znaczenia nie wynika, że nie istnieją
takie obiekty i stany rzeczy, których dany predykat (określany przez poszczególny)
nie dotyczy; por. akceptowalne (30), (32). Nie jest też wykluczone, że wybór nominatiwu singularis na formę hasłową i zarazem definiendum nie ma głębszej motywacji
merytorycznej i że stanowi jedynie pochodną przyzwyczajenia leksykografów do
rozpowszechnionych zasad hasłowania i definiowania.
Spośród składników definiensa, występujących we wszystkich znanych mi definicjach wyrazu poszczególny, najbliższe semantycznie definiendum są wyrażenia każdy/każde z osobna (SJPD, SJPSz, ISJP, USJP) i każdy z wielu (SWJP, WSJP).
Współwystępując z komentarzem ‘analizowany/rozpatrywany pojedynczo/osobno’,
całkiem nieźle odzwierciedlają sens przymiotnika poszczególny, choć nie przedsta-
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wiają jego struktury. Poza tym, jak to przekonująco uzasadniła Paulina Rosalska
(2016: 192), każdy z osobna odnosi się zawsze do argumentów predykatów czynnościowych, na przymiotnik poszczególny natomiast, jak to wynika z przedstawionej tu
analizy, nie są nałożone takie ograniczenia.
Ciąg każdy z osobna jest jednostką języka z tzw. członem izolowanym (z osobna)
i jako taki nie jest trafnie wybranym składnikiem definicji. W NKJP, w podkorpusie
zrównoważonym, na 960 przykładów użycia ciągu z osobna w blisko 900 wypowiedzeniach współwystępuje on z formą wyrazu każdy, w kilkunastu wypowiedzeniach
z formą wyrazu żaden, a w sześciu z formą wyrazu poszczególny (w tym w dwóch
z każdy i poszczególny łącznie, ewidentnie pleonastycznych). Por.:
(77)
(78)

*Na to pytanie starano się odpowiedzieć na spotkaniu kierownictwa ŁKS
z poszczególnymi piłkarzami z osobna i kadrą szkolącą (NKJP).
*Zbiorowość egoistów doskonałych nie może istnieć bez nieustannego udaremniania zakusów każdego poszczególnego egoisty z osobna (NKJP).

Formy wyrazów, z którymi kookuruje z osobna, tworzą klasę substytucyjną zamkniętą, a wraz z tym ciągiem stanowią leksykalne jednostki języka. O ich cechach
gramatycznych zob. Grochowski 2006.
5. Konkluzja
Podsumowując analizę semantyczną przymiotnika poszczególny, proponuję taką oto
reprezentację jego struktury treści:
–– poszczególne X-y:
‘mówiący wie, że X-ów jest wiele i że są to rzeczy tego samego rodzaju;
nie wie, ile jest X-ów;
myśli o X-ach w taki sposób, że o każdym z nich myśli wcześniej lub później niż
o pozostałych’.
Jeżeli przyjmie się szerokie rozumienie kwantyfikacji jako charakterystyki ilościowej argumentu predykatu (a więc szersze niż to, które przyjmuje się w logicznym
rachunku kwantyfikatorów), to można wyrazić pogląd, że jednostka poszczególne
jest jednym z operatorów kwantyfikacji dystrybutywnej. Od podstawowego jej wykładnika każdy różni się, jak to próbowałem uzasadnić w tym artykule, sekwencyjnością oraz brakiem obligatoryjnej kompletności zbioru (nie wszystkim elementom
zbioru określanego przez poszczególne musi przysługiwać dany predykat).
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6. Uwagi uzupełniające
Na zakończenie jeszcze dwa krótkie komentarze do artykułów słownikowych poświęconych wyrazowi poszczególny.
Uwaga pierwsza. Przyjmując klasyfikację leksemów odmiennych według kryteriów fleksyjnych (dziś już mało oryginalną i nietwórczą), uznaje się poszczególny za
przymiotnik. Ale podporządkowanie jego odmiany kategorii stopnia, a ściślej wartości stopnia równego (por. WSJP), jest zaskakujące. Po pierwsze, nie ma podstaw do
przyjmowania założenia, że przymiotniki odmieniają się przez stopień; nawet jeżeli
rozumieć odmianę jako operację mechaniczną (bez jej związku ze znaczeniem pojęcia stopień), to podlega jej tylko część jednostek tej klasy. Po drugie, każdy odbiorca
słownika widząc napis „stopień równy”, oczekuje w sposób zupełnie naturalny wartości również innych form stopnia.
Uwaga druga. Przymiotnik poszczególny ma ograniczony zakres użycia. Z faktu
tego zdał sprawę w sposób lakoniczny, za pomocą kwalifikatora książk., tylko USJP.
Taki opis ograniczeń pragmatycznych jest wysoce niewystarczający. Już SFPW pokazał, że wyraz poszczególny (144 wystąpienia ogółem) jest używany w zasadzie
tylko w trzech stylach: w tekstach popularnonaukowych (45/144), w tekstach drobnych wiadomości prasowych (34/144) i w publicystyce (58/144). Przykłady wystąpień
w prozie artystycznej (6/144) i w dramacie artystycznym (1/144) są śladowe. Materiał
zawarty w NKJP potwierdza intuicyjnie tę opinię, ale pożądane byłyby nowe badania statystyczne. Przegląd źródeł cytatów skłania do refleksji, że wyraz poszczególny
dominuje w tekstach publicystycznych i urzędowych (dotyczących prawa, zarządzania, ekonomii i finansów) i że prawie nie występuje w tekstach języka potocznego
i literatury pięknej.
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Poszczególne ‘individual’ among quantification operators
Summary
The paper presents a syntactic and semantic analysis of a Polish lexical unit poszczególne ‘individual’.
It contains a description of the limits of its use, and a proposition of representation of its meaning.
Moreover, it justifies the hypothesis that the meaning of poszczególne implies the notions of multitude, ordering, and openness of the set, and that the unit is one of the operators of distributive
quantification.
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Przedmiotem badań, których wyniki zawiera niniejszy tekst, była nieformalna odmiana języka realizująca funkcję profesjonalno-komunikatywną (Grabias 1994:
139), używana przez pracowników międzynarodowych korporacji mających siedzibę w Polsce i zatrudniających Polaków. Są one istotnym elementem współczesnego
świata, a stosowany w nich, i jednocześnie przez nie kreowany, socjolekt zasługuje
na zainteresowanie językoznawców1. Celem artykułu jest przedstawienie wyróżniających się cech tej odmiany językowej i prawdopodobnych przyczyn ich występowania. Analizowane teksty zaczerpnięto ze stron internetowych, które przedstawiają
zalecenia dotyczące skutecznego komunikowania się w miejscu pracy, opisują korporacyjne realia i przeżycia pracowników, przytaczają fragmenty rozmów i listów
elektronicznych oraz zawierają wyjaśnienia leksykalne, niekiedy ujęte w formę
słowniczków (np. Gumowska 2013). Ze względu na to, że wykorzystano heterogeniczne materiały z różnych źródeł, niemożliwe było przeprowadzenie badań socjolingwistycznych sensu stricto i dokładne określenie cech badanej grupy zawodowej,
1

Joanna Kuć (2011) i Marek Kochan (zob. Gumowska 2013) zapowiedzieli książkowe monograficzne opracowania socjolektu korporacyjnego, ale do chwili przygotowania tego tekstu nie ukazała
się żadna z wspomnianych pozycji.
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w związku z czym w tekście została przyjęta perspektywa lingwistyczna, uzupełniana przez socjolingwistyczną.
Materiał zebrano w drugiej połowie 2015 r. Przeanalizowano pierwsze 100 linków, które udostępniała wyszukiwarka Google po wpisaniu haseł: język korporacji,
język korporacyjny, korpożargon, korposlang, korpomowa (łącznie 500 odnośników)2.
Następnie wyróżniono elementy uznawane przez internautów bezpośrednio bądź
pośrednio (przez powtórzenia na różnych stronach tych samych lub analogicznych
treści) za najistotniejsze. Na ich podstawie ustalono, że podstawową cechą badanego socjolektu jest nadużywanie anglicyzmów i hybryd polsko-angielskich3. Zebrano
też wyrazy uznawane przez samych użytkowników za typowe dla korpoludzi (G)4
i część z nich wykorzystano jako egzemplifikację niniejszych rozważań.
Analizowane wypowiedzi należą do potocznej socjalnej/zawodowej odmiany języka polskiego (Skubalanka 1976: 261), której badany podtyp określa się w Internecie
kilkoma różnymi terminami (w tym również zaczerpniętymi z terminologii językoznawczej określeniami socjolekt i profesjolekt). Hybrydalny charakter znacznej
części neologizmów uwypukla określenie ponglish, używane również prześmiewczo
w odniesieniu do dosłownych tłumaczeń na angielski, np. undertowel ‘podręcznik’,
talk without little garden ‘mówić bez ogródek’, something is no yes ‘coś jest nie tak’5.
Do miejsca komunikowania się, a zarazem jego głównego tematu, odnoszą się sformułowania: korposlang6, język korporacyjny (Olak 2014), korpogadka7. Do Orwellowskiej nowomowy nawiązują określenia: corpospeak8, korpomowa (Szczypczyk-Klimek 2015), nowomowa korporacyjna (Sa), korpo nowomowa (Olak 2014).
Użytkownicy omawianego socjolektu mają dystans wobec przyjętej konwencji
komunikowania się i dają temu świadectwo w licznych internetowych wypowiedziach9 o charakterze humorystycznym, np.
Korpo – miejsce gdzie czelendżujesz kejsy, fokusując się na ekszyn pointach. Uważaj,
żeby kejsów nie skilować, bo Twoja przygoda może szybko się skończyć i pójdziesz
2
3

4
5
6
7
8
9

Niektóre adresy internetowe powtarzały się przy różnych hasłach, uznano jednak, że zgromadzony materiał językowy jest wystarczająco reprezentatywny ilościowo i jakościowo dla zarysu
zagadnienia, więc nie poszerzano zakresu badań.
Część z nich jest używana w podstawowym znaczeniu, np. salesman, target (G), miting (MS). Ich
stosowanie wskazuje na anglicyzację leksykalną wypowiedzi. Wspomniane przykłady mają przecież polskie, powszechnie zrozumiałe odpowiedniki (sprzedawca, cel, spotkanie), więc ich używanie nie wynika z konieczności uzupełnienia braków w specjalistycznym rodzimym słownictwie.
Szczegółowe odnośniki internetowe i daty dostępu podaje się przy przykładach co najmniej dwuwyrazowych. Pojedyncze słowa oznaczane są skrótem określeń ich źródeł (zob.: Źródła).
http://stylzycia.newsweek.pl/ponglish-najsmieszniejsze-zwroty-polacy-na-wyspach,artykuly,
359267,1.html (dostęp: 23 II 2016).
http://swiatkorporacji.natemat.pl/89529,korposlang-instrukcja-obslugi (dostęp: 22 XI 2015).
http://cudzyslow.net/rzady-korporacji-o-korpo-z-przymruzeniem-oka/ (dostęp: 18 XII 2015).
http://bee-line.pl/corpospeak/ (dostęp: 22 X 2015).
Cytaty podaje się z zachowaniem oryginalnej pisowni i interpunkcji.
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na ałtsors. Czas w korpo płynie od brifu do dedlajnu. Przekroczony dedlajn to fakap,
któremu musisz stawić czelendż. Nie martw się. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, zostaniesz odpowiednio skołczowany 10.

Socjolekt korporacyjny odnosi się do przedstawicieli jednej grupy społecznej,
połączonej miejscem (korporacja) i ogólnym charakterem wykonywanej pracy. Dominują w nim więc elementy wspólnotowe i zawodowość łączy się tu ze środowiskowością. Obowiązują oczywiście wewnętrzne hierarchie (przełożony – podlegli
mu pracownicy), ale komunikacja przebiega w sposób oficjalny tylko z osobami
z zewnątrz (klientami). W relacjach wewnątrz firmy dominuje poddana anglicyzacji polszczyzna potoczna, daleka od biurokratycznego schematyzmu. To, że relacje odnoszą się często do osób z danego zespołu, znanych również z bezpośrednich
kontaktów, sprawia, że wypowiedzi są nacechowane emocjonalnie (np. występują
w nich zarówno ekspresywne prośby, jak i wyrażane wprost lub zakamuflowane
groźby) i ściśle spersonalizowane, skierowane do konkretnego odbiorcy, najczęściej
innego pracownika tej samej korporacji.
Część wykorzystywanego słownictwa jest niezrozumiała dla osób spoza kręgu
korporacyjnego. Kreuje i podtrzymuje to opozycję: swoi = rozumiejący komunikaty : obcy = nierozumiejący części lub całości przekazów. Tym samym przejawia
się tu tajność, związana z intencjonalnym kodowaniem informacji w taki sposób,
że są one dostępne tylko członkom danej wspólnoty (Piekot 2008: 20). Pozostali,
niewtajemniczeni, mogą odnieść wrażenie, że nie mają do czynienia ani z językiem
polskim, ani z angielskim, lecz z tworem pośrednim. W tej hybrydzie łączy się słowa
polskie i angielskie lub wykorzystuje rdzenie angielskich wyrazów, uzupełniając je
polskimi morfemami. Otrzymane w ten sposób neologizmy odmienia się zgodnie
z regułami polszczyzny oraz zapisuje zgodnie z polską wymową, nie zaś z oryginalną pisownią podstaw, np. brejnstormować (← brainstorm) ‘robić burzę mózgów’ (G),
ekant ‘pracownik obsługi klienta prowadzący projekt w agencji reklamowej’ (MS),
klepnąć akcept ‘dać zgodę na działanie/zadanie’ (MS), sendowanie mesydża ‘wysyłanie wiadomości’ (SB), skilować kejsa ‘zawalić sprawę’ (G), otwarty dżob ‘otwarty
projekt rekrutacyjny’ (MS).
W różnych korporacjach, niezależnie od szczegółowego przedmiotu ich działań,
używa się takich samych określeń związanych z pracą. Tym samym funkcjonują one
jako wygodne szablony i ułatwiają przekazywanie najczęstszych komunikatów odnoszących się do: sprzedaży towarów czy usług, zmotywowania pracownika do osiągania lepszych wyników, podziału obowiązków i dostępu do informacji, rozliczenia
czasu wykonania danego zadania itp.: brif/brief ‘opis projektu’ (G), draft ‘szkic, zarys
jakiegoś projektu’ (Sa), deadline ‘ostateczny termin oddania projektu / wykonania zadania’ (G, Sp, Sa), forwardować (← forward) ‘przekazać informację dalej’ (Sp, Sa, SB).
10 http://cvexpert.pl/jak-przetrwac-w-korporacji-lekcja-pierwsza-korpo-slang/ (dostęp: 12 XII 2015).
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Podobieństwo strukturalne i treściowe nieoficjalnych wypowiedzi pracowników
korporacji na tematy zawodowe zostaje uwypuklone, a jednocześnie wyszydzone,
w ludycznych generatorach: „Korpoipsum” (http://korpoipsum.pl) i − charakteryzującym już w nazwie strony rezultaty działania − „Generatorze bełkotu korporacyjnego Korpogadka”11 (http://www.korpogadka.pl/). Pierwszy z nich umożliwia
utworzenie wiadomości o określonej liczbie akapitów, zdań, słów i znaków, wyposażonej dodatkowo w fikcyjne, ale wyglądające przekonująco dane nadawcy oraz
potencjalnie zwiększającą siłę oddziaływania tekstu opcję dodania do niego przekleństw i wulgaryzmów, określoną jako tryb zespołu Tourette’a. Treść generowanych
automatycznie komunikatów odnosi się do realiów pracy w korporacjach, zawiera
również elementy pozytywnej (good dżob) i negatywnej motywacji (z twoim podejściem to nawet jako woźnego cię nigdzie nie zatrudnią). Nadawcy pozostaje tylko
uzupełnienie danych odbiorcy/odbiorców i ustalenie tematu wiadomości, np.:

Źródło: http://korpoipsum.pl (dostęp: 18 II 2016).

„Korpogadka” ogranicza się do wytworzenia jednego zdania, ale równocześnie
podaje jego odpowiednik w oficjalnej odmianie polszczyzny oraz pozwala na utworzenie hasła motywującego w tłumaczeniu na angielski (np. Zdecyduj się być najlepszym, Decide to be the best!, dostęp: 22 II 2016).

11 Również w tytule artykułu wykorzystano jedno ze sformułowań wygenerowanych przez
Korpogadkę.
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Źródło: http://www.korpogadka.pl/ (dostęp: 22 II 2016).

Prymarną i najbardziej widoczną cechą socjolektu korporacyjnego jest używanie anglicyzmów 12 i pseudoanglicyzmów, czyli formacji pochodzących z angielskiego, ale różniących się formalnie lub semantycznie od swoich etymonów (Witalisz
2014: 1), np. hot deski ‘sytuacja, w której pracownik nie ma przyporządkowanego
miejsca pracy w biurze, tylko siada na wolnym krześle’ (SB). Angielski stanowi zarówno oficjalny język korporacji, jak i bazę rodzimych odpowiedników:
[…] słownictwo badanej grupy to – z jednej strony – oficjalna, znormalizowana
i skodyfikowana leksyka profesjonalna o statusie międzynarodowym (fachowe terminy anglo-amerykańskie np. z zakresu zarządzania), z drugiej zaś strony – nieoficjalne potoczne wyrazy wygenerowane na użytek tejże społeczności, które szybko się
zmieniają i różnicują w sprzyjających warunkach pozajęzykowych (Kuć 2011: 367).

Częsta powtarzalność określonych sformułowań prowadzi do pewnej automatyzacji – „[d]rafty same się pchają na język i jeśli chce się mówić po polsku, to wymaga
to wysiłku”13. Nagminność takiego sposobu wysławiania w środowiskach korporacyjnych sprawia, że trudno od niego uciec, nawet jeśli jest traktowany z dystansem:
12 Dla jasności wywodu pozostaję przy tym określeniu, choć zdaję sobie sprawę, że w socjolekcie
korporacyjnym występują zarówno anglicyzmy, jak i amerykanizmy.
13 http://forum.mlingua.pl/archive/index.php/t-13039.html (dostęp: 16 II 2015).
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[…] nawet podczas tych słynnych „smołl tolków” niejednokrotnie narzekaliśmy na
to, że najpierw nas ta korpomowa irytuje, denerwuje, wkurza wręcz, po czym po
miesiącu wszyscy już mamy problemy z przypominaniem sobie jak te angielskie odpowiedniki brzmią po polsku14.

Poza tym formy pochodzenia angielskiego nie tylko pozwalają się łatwo przywołać, ale też są wygodniejsze w użyciu, między innymi ze względu na swoją syntetyczność, np. „[s]zczególnie ciężko zrezygnować z takich określeń, które łatwiej się
stosuje. Bo szybciej jest powiedzieć, że było busy, niż że był duży ruch”15.
Nie wszystkie anglicyzmy mają jednoznaczne polskie odpowiedniki, np. „out
sourcing – ‘wyodrębnienie’, ‘wydzielenie’, ‘wydalenie’, ‘wyźródłowanie’ i wiele, wiele innych (podobnie absurdalnych) tłumaczeń nie odda tego, co zawiera się w tym
jednym słówku” (Kuć 2011). Pojawia się obawa przed niefortunnością tłumaczenia:
„czasem lepiej użyć jakiegoś pojęcia w języku obcym, niż bawić się w jego tłumaczenie, które może okazać się później błędne lub po prostu śmieszne” (ibid.). Niektóre krótkie angielskie sformułowania wymagają rozbudowanych polskich peryfraz.
Kłopoty ze znalezieniem adekwatnego polskiego odpowiednika są nie tylko merytoryczne. Niekiedy prościej i szybciej posłużyć się znanym i powszechnie zrozumiałym określeniem angielskim, niż tłumaczyć je na polski. Tendencję do ekonomizacji
komunikacji obrazują używane akronimy, np. ASAP ← As Soon As Possible ‘tak szybko, jak się da’ (G, Sp, Sa, MS), EOD ← End of the Day ‘termin realizacji zadania mija
z końcem dnia’ (Sp, MS), FTE ← Full Time Employee ‘pracownik na pełny etat’ (G),
FYI ← For Your Information ‘do twojej wiadomości’ (G, Sp, MS), RFP ← Request For
Proposal ‘zapytanie ofertowe’ (G, MS).
Wykorzystywanie takich samych sformułowań wzmacnia poczucie wspólnoty,
a jednocześnie jest przejawem istnienia zjednoczonej językowo zbiorowości: „[j]ak
mówię draft, to ty wiesz o czym ja mówię […]” (Kuć 2011). Używane słownictwo
staje się jednym z istotnych elementów firmowych relacji interpersonalnych: „grupa społeczna tworzy własną odmianę języka (socjolekt) i jednocześnie socjolekt jest
czynnikiem spajającym i wzmacniającym więzi grupowe” (Senderska 2011: 182). Budowanie poczucia zbiorowości i wzajemnej solidarności (w myśl założenia, że pracownicy danej instytucji mają wiele cech wspólnych i powinni współpracować dla
dobra firmy) jest istotnym elementem systemu motywacji do efektywnej pracy, stosowanego zarówno w korporacjach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach.
Socjolekty często ułatwiają współpracę przez precyzyjne sformułowanie oczekiwań, poleceń, wniosków itp. Tak jest również w korpomowie, choć warto zaznaczyć, że zawiera ona pewną liczbę sformułowań ogólnych proweniencji angielskiej,
14 http://korpohumanistka1.blog.pl/2015/12/08/weri-interneszynl-end-profeszynl-inglisz-lengledz/
(dostęp: 15 XII 2015).
15 http://forum.mlingua.pl/archive/index.php/t-13039.html (dostęp: 16 VIII 2015).
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np. case (G, Sp, Sa), niejasnych bez pozostałych elementów wypowiedzi i kontekstu
pozajęzykowego, co jednak nie oznacza, że polskie odpowiedniki w każdym przypadku sprawdziłyby się lepiej. Odejście od form angielskich, podobnie jak w grze
w głuchy telefon, może doprowadzić do zniekształcenia merytorycznego sensu komunikatu przy jego przekazywaniu czy tłumaczeniu, co może utrudnić lub uniemożliwić oczekiwaną realizację celu, np.
Jeśli zamiast „case” użyję słowa przypadek, zadanie, sprawa, sytuacja, scenariusz,
problem (w zależności od kontekstu) to następna osoba może już to przetłumaczyć
jako task, issue, situation itd. W tym momencie tracimy informację. „Test case” może
być przypadkiem testowym i scenariuszem testowym. A są systemy, w których „Test
case” i „Test scenario” to dwie różne sprawy 16.

Kolejną przyczyną anglicyzacji badanego socjolektu jest to, że firmy ze Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii odgrywają znaczącą rolę w światowej gospodarce, a angielski w relacjach biznesowych stosuje się powszechnie. Korporacje działają
międzynarodowo. Globalizacja zaś sprawia, że kontakty z pracownikami z innych
krajów nie są niczym osobliwym –
[…] bezsensowne więc wydaje się tłumaczenie angielskich zwrotów, powszechnie
używanych we wszystkich oddziałach, tylko po to, by pracownicy porozumiewali się
po polsku, a już w kontaktach z innymi używanie pierwotnych słów 17.

(Nad)używanie nowomowy korporacyjnej może wynikać również z uznawania
form angielskich za elitarne, budujące prestiż nadawcy (korporacja bywa postrzegana jako lepsze od innych miejsce pracy, próbuje się też wzbudzać taki sposób postrzegania jej przez pracowników, by wpływać pozytywnie na ich wydajność). Bywa
ponadto przejawem snobizmu i deprecjacji rodzimego języka jako zbyt mało wytwornego – „[s]potkałam się już osobami, które były zdania, iż wyrazy w języku obcym brzmią lepiej niż w polskim, które są zbyt »prostackie i pospolite«”18. (Pseudo)
anglicyzmy pełnią funkcję analogiczną do galicyzmów w XVII i XVIII w. Wplatanie
ich w wypowiedź podkreśla przynależność do wyższych warstw społecznych, jednak uwarunkowaną nie pochodzeniem, ale statusem zawodowym i majątkowym.
Ten swoisty snobizm dotyczy również nazw wykonywanych zawodów i zajmowanych stanowisk. W prasowych i internetowych ogłoszeniach niekiedy wymienia się je po angielsku, np. za pośrednictwem strony www.infopraca.pl poszukiwano osób m.in. na takie stanowiska jak business developer („doskonała oferta dla
osób posiadających doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach na
16 http://www.blogszaregoczlowieka.pl/korporacja-na-jezykach/ (dostęp: 18 II 2016).
17 http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Korporacyjna-nowomowa-czyli-jakim-jezykiem-posluguje
my-sie-w-pracy,wid,16497684,wiadomosc.html?ticaid=11569e (dostęp: 16 IX 2015).
18 http://forum.mlingua.pl/archive/index.php/t-13039.html (dostęp: 16 VIII 2015).
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szczeblu general manager lub na podobnej pozycji” 19), iOS developer, New Business
Development Manager, Account Manager, Front-end developer, Web Designer, Java
Script developer, Business Development Specialist, Team Manager, Key Account Manager oraz Digital Added Value Jr. Manager (dostęp: 12 II 2016).
Typowe dla pseudoanglicyzmów wykorzystanie i spolszczenie (przez zapis, dodanie końcówek fleksyjnych i formantów słowotwórczych) specjalistycznych okreś
leń jest także przejawem ekspresji, będącej jednym z powodów tworzenia i wykorzystywania neologizmów (zob. np. Dunaj 2000: 28). Za pomocą różnych derywatów
wyraża się pozytywne lub negatywne nastawienie wobec danych elementów rzeczywistości, np. złośliwe korpodrut (G) i pieszczotliwe branżunia (MS). Hybrydy bywają nacechowane ludycznie i stanowią wówczas (auto)ironiczny przejaw dystansu do
umiędzynarodowienia korporacji, ich ideologii, stosowanych technik pracy i wymaganego tempa, np. wpół do fakapa (G). Sami korporaci (G) uznają ponglish za właściwy w miejscu pracy, ale poza nią niestosowny: „jeśli znajomi w sytuacji prywatnej
mówią do siebie »sczekujmy się asap, dedlajn do jutra bo tajming nas goni« to coś
jest nie tak”20.
Na sarkastyczny stosunek wobec używanych określeń wskazuje ich zapis, mający
oddać polską wymowę. O tym, iż jest to działanie celowe, świadczy to, że pracownicy korporacji z reguły posługują się biegle angielskim (częstym elementem rozmów
kwalifikacyjnych jest sprawdzenie praktycznych umiejętności językowych) w mowie i piśmie, tym samym nie mieliby kłopotów np. z określeniem pracy zespołowej,
prześmiewczo zapisywanej jako timłork (G) (← teamwork), czy kluczowych punktów
projektu – majstołnów (G) (← milestones).
Badacze (Czerska 2003: 14, Rychlicka-Maraszek 2011: 164) zajmujący się komunikacją wewnątrz firm wyróżniają artefakty, czyli tworzone i świadomie wykorzystywane sztuczne twory organizacji, najbardziej widoczne, ale najmniej trwałe
elementy kultury korporacyjnej. Dzieli się je na behawioralne (przyjęte schematy
zachowań), fizyczne (tworzące wizualną tożsamość firmy, wygląd wnętrz i pracowników) i językowe, do których należy analizowany socjolekt, jednocześnie służący
do bezpośredniej i pośredniej charakterystyki dwóch pozostałych kategorii. Badanie nieoficjalnych odmian języka jest istotne dla określania wpływu sposobu komunikowania się na dane środowisko, które jednocześnie ów sposób warunkuje – język
[z] jednej strony odzwierciedla sposób widzenia otaczającego świata przez społeczność danego miejsca, a z drugiej strony stanowi pomoc i główne narzędzie w kreowaniu tej przestrzeni (Handke 2008: 48).

19 http://www.infopraca.pl/praca/business-developer/katowice-krakow-kielce-rzeszow/12576132
(dostęp: 12 II 2016).
20 http://www.brief.pl/artykul,2037,przeczytaj_to_asap_czyli_o_zargonie_slow_kilka.html (dostęp:
5 XI 2015).
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Za cechy nowoczesnych społeczeństw kapitalistycznych uznaje się między innymi (zob. np. Rychlicka-Maraszek 2011: 160) wzrost znaczenia pracy kobiet, dążenie
do jak największej autonomii jednostki, prymat indywidualizmu, konsumpcjonizm.
Socjolekt korporacyjny w zakresie zbadanego materiału tego nie odzwierciedla. Nie
pojawiają się w nim żeńskie nazwy stanowisk, dominuje nastawienie na kolektyw,
a nie indywidualizację, a więzi grupowe, tworzone między innymi przez stosowaną konwencję komunikacyjną, sprawiają wrażenie dość istotnych. Wyraźny jest
konsumpcjonizm, ale przejawia się on głównie w dążeniu do sprzedaży, zarobienia
pieniędzy, a nie ich wydania. W analizowanych tekstach za typowe dla socjolektu
korporacyjnego uznaje się słowa wiążące się z pracą, jej wykonawcami i efektami.
Korpomowa, podobnie jak pozostałe socjolekty, filtruje otaczający świat, koncentrując się na człowieku i jego mikrośrodowisku społecznym (Grabias 2003: 141), w tym
przypadku miejscu pracy oraz grupie zawodowej (współpracowników i klientów),
stanowiących sferę rzeczywistości, w której funkcjonują i którą tworzą pracownicy
korporacji. Ponieważ jest ona istotnym elementem współczesnego życia społecznego, warto zainteresować się również obecnym kształtem oraz ewolucją wykorzystywanego i jednocześnie przez nią kreowanego socjolektu.
Źródła
G: A. Gumowska, 2013, Korpomowa dla początkujących, http://polska.newsweek.pl/korpomowa-dla-poczatkujacych,107371,1,1.html (dostęp: 16 VIII 2015).
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„W naszym timie…” – several remarks on the corporate jargon
Summary
The goal of the paper is to present the various distinguishing features of corporate jargon, together
with their probable causes. The sources of the material are internet websites devoted to the informal
variety of language adopted by Polish divisions of international corporations. It has been established
that the most distinct features of the analysed sociolect are overuse of borrowings from English and
of Polish-English hybrids, and playful Polonisation of foreign expressions.
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Wstęp
W artykule O podstawach ogólnej charakterystyki przysłów Andrzej Bogusławski
stwierdził, że
[…] właściwą ojczyzną przysłowioznawstwa może się okazać kształtująca się coraz
wyraźniej dyscyplina, którą można by nazwać nauką o tekście czy też tekstologią
(Bogusławski 1976: 145).

Niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się koncepcja tekstologii przedstawiona przez Jerzego Bartmińskiego i Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską (2009)1.
1

Autorzy posługują się nazwą tekstologia w znaczeniu szerszym niż utrwalone w filologii. Tradycyjnie, od publikacji pracy Borysa Tomaszewskiego Pisatel’ i kniga. Očerk tekstologii (1928), tekstologią nazywano „zespół dochodzeń filologicznych mających na celu ustalenie tekstu zgodnego
z intencją pisarza i prześledzenie na podstawie istniejącej dokumentacji, jak przebiegały poszczególne stadia jego kształtowania się” (Górski 2011: 6; zob. też Loth 2006: 17–18). W tej tradycji, którą podtrzymują podręczniki Zbigniewa Golińskiego (1969), Konrada Górskiego (2011) i Romana
Lotha (2006), zawierające ów termin w tytułach, tekstologia jest synonimem edytorstwa; nie jest
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Korzystając z niektórych wyłożonych w niej propozycji, chciałbym przedstawić
możliwości traktowania przysłowia jako jednostki języka2.

1. Definicja tekstu
Tekst, jak zauważa S. Niebrzegowska-Bartmińska (2007), traktowany jest przez językoznawców dwojako. Z jednej strony jest on postrzegany jako „konstrukcja składająca się z jednostek językowych, ciąg zdań, któremu przysługuje spójność linearna”
(tak u Mayenowej (1974); Bogusławskiego (1983); Dobrzyńskiej (1991)), z drugiej zaś
jako jednostka języka i komunikacji (tak np. Duszak (1998); Bartmiński (1998); Niebrzegowska-Bartmińska (2007)). Ten drugi sposób upowszechnia się w badaniach
językoznawczych – do jego zwolenników, poza wymienionymi badaczami, należą
m.in. także Barbara Boniecka (1999), Bożena Witosz (1998), Urszula Żydek-Bednarczuk (2005). Stanowisko to ma również za sobą autorytet Michaiła Bachtina, który
w swej koncepcji gatunków mowy traktował wypowiedź (scil. tekst) jako „jednostkę
językowego porozumiewania się” (Bachtin 1986: 357), choć nie jednostkę języka (opis
tego ostatniego Bachtin kończył bowiem na słowie i zdaniu).
Definicję tekstu właściwą dla tekstologii integralnej J. Bartmiński przedstawił
w artykule Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej (Bartmiński 1998). W ujęciu badacza
[…] tekst jest to ponadzdaniowa jednostka językowa, makroznak, mający nacechowanie gatunkowe i stylowe (kwalifikator tekstu), poddający się całościowej interpretacji semantycznej i komunikatywnej, wykazujący integralność strukturalną oraz
spójność semantyczną i podlegający wewnętrznemu podziałowi semantycznemu,
a w przypadku tekstów dłuższych – także logicznemu i kompozycyjnemu (Bartmiński 1998: 17).

2

to jednak ujęcie wyłączne, por. tytuły książek Jana Trzynadlowskiego (1976) i Łukasza Garbala
(2011). Najwcześniej z dziedzin humanistycznych tekstami zajmowały się biblistyka i nauka o literaturze. Obecnie dąży się do przełamania niezwykle ostrego kiedyś oddziału analiz literaturoznawczych od językoznawczych i w rezultacie do zintegrowania badań tekstów w ramach jednej
dyscypliny, określanej jako tekstologia integralna (zob. Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska
2009: 12). Według S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej współczesna integralna tekstologia „w teorii
i w praktyce łączy świat języka, literatury, komunikacji i kultury. Centralną pozycję w tym świecie
zajmuje człowiek, który jest rzeczywistym przedmiotem badań językoznawczych, literaturoznawczych, komunikacyjnych i kulturowych” (Niebrzegowska-Bartmińska 2015: 8).
Rezygnuję w tym miejscu z omówienia odmiennego pojmowania jednostki języka przez różnych
językoznawców. Zawiera je podrozdział Trudności (?) tekstologii integralnej mojej rozprawy doktorskiej (Wasiuta, w przygotowaniu). Wspomnę jedynie, że zwolennicy tradycyjnie ukierunkowanego językoznawstwa nie akceptują genus proximum definicji tekstu, o której mowa poniżej,
sformułowanej przez Bartmińskiego.
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Definicja ta została – w nieznacznie tylko zmodyfikowanej formie – powtórzona w podręczniku Tekstologia (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 36).
Tekst został tym samym wpisany w zespół podstawowych pojęć i terminów lingwistycznych (por. ibid.: 37):
Poziom opisu języka

Użycie

System

tekstowy

tekst

tekstem

składniowy

zdanie

3

model zdaniowy

leksykalny

wyraz tekstowy

leksem

morfologiczny

morf

morfem

fonologiczny

głoska

fonem

Powyższe zestawienie odbiega od ujęć tradycyjnych w trzech punktach. Po pierwsze, na mocy przyjętej definicji tekstu do systemowo zorganizowanych poziomów
języka zalicza się poziom tekstowy, wraz z jego jednostkami. Po drugie, odwraca
się hierarchię poziomów i – za Wilhelmem von Humboldtem4 – najwyżej stawia
właśnie ów poziom tekstowy. Spośród wszystkich jednostek języka tekst jest najbardziej oczywisty, najbliższy potocznemu doświadczeniu posługiwania się językiem.
W hierarchii powyższej schodzi się ku bardziej szczegółowym – a zarazem coraz
bardziej abstrakcyjnym – warstwom języka, zgodnie z propozycją (alternatywną)
Noama Chomskiego (1957: 59). Po trzecie, użycie stawia się przed systemem, wychodząc z założenia, że typowy użytkownik przede wszystkim obcuje z konkretnymi
jednostkami i nimi się posługuje („działa”), natomiast wiedza o systemie i znajomość jego jednostek jest wtórna do praktycznego posługiwania się językiem5. Rozumowanie to jest zgodne ze stwierdzeniem Ferdinanda de Saussure’a: „Wszystko
3
4

5

U Grzegorczykowej (1999) – schemat składniowy vs wypowiedzenie; u Furdala (1990) – środki
składniowe vs zdanie.
Zob. w tej sprawie wstęp tłumaczki do Rozmaitości języków a rozwoju umysłowego ludzkości, pośmiertnie wydanej rozprawy Humboldta: „Umieszczenie [przez Humboldta – S.W.] wypowiadania w centrum uwagi językoznawstwa powoduje z jednej strony konieczność uwzględnienia
tekstu, z drugiej zaś systemu językowego. […] mowa [w koncepcji Humboldta – S.W.] ma jednak
zdecydowany priorytet logiczny”. Na potwierdzenie tych słów przytacza ona fragmenty z innych
pism Humboldta: „Człowiek pierwotnie myśli całą myśl jako jedność i tak też ją wypowiada […].
Jeśli chcemy zbadać naturalną kolej rzeczy, nie można pomyśleć gramatyki jako składania mowy
z wyrazów, lecz tylko jako rozkładanie mowy na wyrazy. Mowa, a nie wyraz jest w naturze tym,
co pomyślane najpierw i pierwotnie”, a w innym miejscu: „Gramatyka, nie tylko jako nauka, lecz
prawdziwie przez czyn, jako budowa gramatyczna, powstaje przez rozkładanie mowy na jej elementy […]” (Humboldt 1836/2001: 21).
Te założenia stały się podstawą sformułowanej przez J. Bartmińskiego koncepcji nauczania
przedmiotu „współczesny język polski” w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, opartej właśnie na
układzie treści „od góry do dołu” (Bartmiński 2004: 16).
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to istnieje w języku, lecz jako byty abstrakcyjne; badanie ich jest trudne, ponieważ
nie możemy wiedzieć z całą pewnością, czy świadomość mówiących sięga zawsze
równie daleko, jak analiza gramatyków” (de Saussure 1916/2002: 165).
Badacze tekstolodzy przyjmują różne kryteria tekstowości. Najczęściej przywołuje się listę siedmiu cech, sformułowaną we Wstępie do lingwistyki tekstu przez
Roberta-Alaine’a de Beaugrande’a i Wolfganga Ulricha Dresslera (1990: 29–30).
Twierdzą oni, że tekst jest: (1) spójny powierzchniowo i (2) pojęciowo, (3) ma jakąś
intencję, (4) jest akceptowalny („akceptabilny”) – odbiorca nastawia się na odbiór tekstu mającego znaczenie, (5) niesie nową informację („informatywność”),
(6) wiąże się z sytuacją („sytuacyjność”) oraz (7) ma związek z innymi tekstami
(„intertekstowość”).
Ta lista cech tekstu prototypowego została poddana krytyce, weryfikacji i poszerzeniu w Tekstologii (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009). Wyróżnioną
pozycję zyskała tam podmiotowość, której u de Beaugrande’a i Dresslera nie było
(choć pojęcie podmiotu jest implikowane przez intencjonalność). Do relewantnych
cech tekstu włączono również nacechowanie gatunkowe i stylowe, niewymieniane
jako kryterium tekstowości przez Beaugrande’a i Dresslera. Względna zgodność
dotyczy zaadresowania tekstu, spójności strukturalnej i semantycznej oraz podatności na przetwarzanie, które pojawiły się u de Beaugrande’a i Dresslera pod nieco
innymi nazwami. Pełna zgoda między obu ujęciami istnieje co do cech intencjonalności tekstu, jego informatywności i sytuacyjności. De Beaugrande i Dressler
występowali z pozycji strukturalistycznych, tymczasem ujęcie Bartmińskich ma
podstawy antropologiczne, stąd zaakcentowanie roli podmiotu mówiącego (homo
loquens), i kognitywistyczne, ponieważ wyprowadza się charakterystykę tekstu
z danych obrazujących, jak pojęcie tekstu konceptualizują przeciętni użytkownicy
polszczyzny.
Do cech prototypowych tekstu autorzy podręcznika do tekstologii zaliczają:
intencjonalność i podmiotowość, nacechowanie stylowe i gatunkowe, linearność,
integralność strukturalną, spójność treściową oraz informatywność (Bartmiński,
Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 50). Porównanie obu list kryteriów tekstowości
wygląda następująco (por. ibid.: 48–49):
Beaugrande, Dressler (1990)

Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska (2009)

–

podmiotowość

akceptabilność

zaadresowanie

intencjonalność

intencjonalność

–

nacechowanie stylowe i gatunkowe

–

linearność

spójność powierzchniowa

integralność strukturalna

spójność semantyczna (koherencja)

spójność treściowa (logiczna i semantyczna)

Przysłowie jako jednostka języka (w perspektywie tekstologii integralnej)

111

Beaugrande, Dressler (1990)

Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska (2009)

informatywność

informatywność

sytuacyjność

sytuacyjność

intertekstowość

podatność na przetwarzanie

2. Czy przysłowie jest tekstem?
Przy tak zarysowanym tle należy powrócić do definicji tekstu oraz kryteriów tekstowości wymienionych przez Bartmińskich w Tekstologii, aby sprawdzić, w jakim
stopniu owe kryteria można odnieść do przysłów.
Przyjrzyjmy się przykładom zaczerpniętym z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, w których fragmentami są przysłowia (zaznaczam je przez wytłuszczenie),
rozpoznawane intuicyjnie jako pewne – powiedzmy na razie ogólnie – „całostki”.
Jaki jest ich status językowy w świetle podanych kryteriów tekstowości?
(1)

Władze centralne i wojewódzkie SLD nas lekceważą, więc jak Kuba Bogu,
tak Bóg Kubie – stwierdził Jan Osuchowski, prezydent Raciborza. Od maja
przestał płacić partyjne składki na Sojusz Lewicy Demokratycznej, do którego
należał (J. Bombor, Nie zapłacę!, „Trybuna Śląska”, 3 XII 2004).

Przysłowie podkreślone w przykładzie (1) jest eksplicytnie przypisane określonemu nadawcy („stwierdził Jan Osuchowski, prezydent Raciborza”), ma zatem cechę
podmiotowości; zawiera pewną intencję, przywołuje sytuację usprawiedliwiającą
postępowanie nadawcy („lekceważenie nas” przez wyższe instancje SLD); można je
wyraźnie wyodrębnić w wypowiedzi, ma ostry kontur (integralność) i semantyczną
spójność. Jest informacyjne, orzeka o rzeczywistości oraz zostało zaadaptowane do
kontekstu wypowiedzi, w której się pojawia (wobec danego sposobu traktowania
lokalni działacze SLD mają prawo odpowiedzieć lekceważeniem na lekceważenie).
Integralność przysłów jest najwyraźniej widoczna, kiedy są one powtarzane
w ustabilizowanej formie. W dłuższych tekstach paremie są przez autorów wyraźnie
wyodrębniane (przytaczane, cytowane) i opatrywane kwalifikatorami gatunkowymi, np.:
(2)

Osobiście bardzo lubię przysłowia. Można z niektórych budować całe ciągi
pedagogiczne, służące umoralnianiu młodzieży. Na przykład – na pochyłe
drzewo wszystkie kozy skaczą, plus gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie
złamała. I już wiadomo, że skakać na pochyłe drzewo nie należy, bo można
mieć przetrąconą nóżkę. Są też przysłowia sprzeczne wzajemnie – szlachcic
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na zagrodzie równy wojewodzie. Ale: co wolno wojewodzie, to nie tobie,
smrodzie (Maciej Radwan Rybiński, Przysłowiowe przysłowia, bynajmniej,
„Dziennik Polski”, 1 IV 2005).
Autor wypowiedzi (2) określone zdania wyróżnia jako cytaty (przytaczane
z obiegu potocznego) za pomocą operatora metatekstowego na przykład i dwukrotnie użytego wyrażenia gatunkowego przysłowie.
W przykładzie (3) takim wyrażeniem quasi-gatunkowym jest określenie zasada,
będące tu synonimem przysłowia, a dodatkowo informujące, że paremie komunikują pewne normy przyjęte w danej wspólnocie komunikacyjno-kulturowej.
(3)

Dokonując prostej, przedstawionej powyżej kalkulacji, dochodzą do wniosku,
że dali zarobić towarzystwu na czysto wszystkie wpłacone składki klienta,
nie dostając z tego ani grosza. Po prostu pracowali za darmo! W myśl zasady „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”, wobec postępującej nieuczciwie firmy
sami zaczynają działać nieuczciwie. Pieniędzy zwracać nie chcą. Oczywiście, w świetle prawa są osobami, które łamią przepisy (Hanna D.M. Kustosz,
Wielki strach na wróble, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 26 VIII 2003).

Przytoczone w przykładach (2)–(3) przysłowia (zasady) spełniają takie kryteria
tekstowości, jak podmiotowość, nacechowanie gatunkowe i stylowe (potoczność),
są wyraziste strukturalnie i znaczeniowo, stąd można je grupować w ciągi o sensie
tożsamym bądź przeciwstawnym, jak w (2).
Kwalifikator gatunkowy może też wystąpić w połączeniu z kwalifikatorem
stylowym6:
(4)

6

Tam ci dopiero ludziska, zwani przez pospólstwo wyborcze eurodeputowanymi, puszczają wodze swojego gadania. Mało tego, to ich gadanie zostanie
Zdaniem jednego z Recenzentów artykułu zdanie To nie sztuka zabić kruka, ale sowę trafić w głowę nie jest przysłowiem, lecz (zgodnie z internetową kwerendą) „uskrzydlonym fragmentem żartobliwego czterowiersza”, przypisywanego Józefowi Piłsudskiemu: „To nie sztuka zabić kruka /
ani sowę trafić w głowę, / ale sztuka całkiem świeża / trafić z Bezdan do Nieświeża”. Nadawca
cytowany w przykładzie (4) zdanie to nazywa przysłowiem ludowym, na czym poprzestaję, zgodnie z postulatem tekstologii integralnej, aby odwoływać się do „naturalnej potocznej praktyki
językowej i potocznej wiedzy o tekstach” (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 12). Fraza ta notowana jest zresztą w Nowej księdze przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich pod red.
Juliana Krzyżanowskiego pod hasłem sztuka 12 w następujących wariantach: Nie sztuka zabić
kruka, ale wronie wylizać podogonie (1886), Nie sztuka zabić kruka, ale go złapać (1894), To nie
sztuka zabić kruka, ale sowę trafić w głowę (1894, 1957), To nie sztuka mierząc w kruka starą sowę
trafić w głowę, ale sztuka całkiem świeża gołą pięścią zabić jeża (1897), To nie sztuka zabić kruka
ani sowę trafić w głowę, ale sztuka to jest świeża gołą dupą siąść na jeża (1956), To nie sztuka zabić
kruka, ale sztuka całkiem świeża gołóm dupóm zabić jeża (1956).
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przetłumaczone na wiele języków. To ci dopiero będzie gratka nie lada jaka,
bo – jak mówi przysłowie ludowe – „to nie sztuka zabić kruka, ale sowę trafić w głowę”, dlatego chłopcy, sprawdzeni w wielu bojach wyborczych, ruszyli
na wyprzódki, kto pierwszy, ten lepszy (Stefan, Gadanie a robienie, „Gazeta
Radomszczańska”, 24 VI 2009).
Autor wypowiedzi (5) uwidacznia zwłaszcza dydaktyczną intencję przysłów:
(5)

Gdybanie jest obecne w naszym życiu już od zarania, czyli od wczesnego dzieciństwa, później zaczęły się gdybania o trochę innym zabarwieniu emocjonalnym. Gdyby babcia miała wąsy, toby był dziadek, gdyby kózka nie skakała,
toby nóżki nie złamała, do absurdu doprowadzone jest „gdyby” w wierszu
Juliana Tuwima Gdyby, który kończy się jednym wielkim: „jaki by wtedy, jaki
by wtedy był plusk” (Stefan, Gdyby, „Gazeta Radomszczańska”, 21 X 2010).

Paremie mają pouczać o standardowych zachowaniach, oczekiwanych przez
wspólnotę komunikacyjno-kulturową. W przykładzie (5) jest to pouczenie, że ponosi się konsekwencje swoich działań: Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. Fraza Gdyby babcia miała wąsy, toby była dziadkiem, używana także z intencją
przygany, z potencjalnym dopowiedzeniem: nie filozofuj, poświadcza przynależność
paremii do stylu potocznego, unikającego nadmiernej spekulatywności, a przede
wszystkim jest przykładem gry językowej, ironicznego żartu (z „gdybania”) i swego
rodzaju sarkastycznym przedrzeźnianiem.
(6)

Im kryteria jej oceny i cel są bardziej jasne, tym mniejsza rola związków zawodowych i gorliwych posłów. Im bagno bzdur głębsze, tym obroty wskazówek zegara w pracy wolniejsze i czas najwyższy na zmiany. Bo w pracy jak
Kuba Bogu, tak Bóg Kubie i żadna norma tego nie zmieni (Alicja Peplińska,
Wszystkie soboty wolne, „Dziennik Bałtycki”, 3 VIII 1999).

Przykłady (3) i (6) pokazują, że przysłowia dają się wkomponować w kontekst
i sytuację, tzn. ich ogólny sens (w przypadku Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie można go objaśnić jako ‘ludzie za postępowanie z nimi w dany sposób odpłacają tym
samym’) zostaje ukonkretniony przez odwołanie do tego, o czym aktualnie mowa;
w przykładach (1), (3) i (6) przysłowie Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie odnoszone jest
kolejno przez mówiących do polityki, pracy i etyki.
W cytatach (7) i (8) pojawia się rozpoznawalna jako jednostka językowa (w przyjmowanym przeze mnie rozumieniu), mająca sens metaforyczny fraza Przyjdzie koza
do woza:

114

(7)
(8)

Sebastian Wasiuta

Pewnie wkrótce poleci i ta, której serwery wykorzystuje dla swoich niecnych
działań minister. A wtedy przyjdzie koza do woza. Chyba że woza nie stanie
(Aleksander Malak, Cuius regio eius religio, „Gazeta Wrocławska”, 13 IX 2002).
Wiktor zmiął papier ze złości i rzucił pod ławkę. Ale potem podniósł, wyprostował i schował papier do kieszeni. Jeszcze przyjdzie koza do woza, wtedy
im to pokaże. Jednocześnie zauważył, że podłogą sunie papierowa kula. To
list od Rudnioka. W ten sposób porozumiewali się, odkąd kierownik za ciąg
łe rozmowy na lekcjach rozsadził ich do różnych ławek (Edmund Niziurski,
Księga urwisów, Wrocław 1954).

W przykładach (2), (5), (7) i (8) powtarzają się takie same literalnie ciągi słów –
odpowiednio: gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała oraz przyjdzie koza do
woza – formalnie będące zdaniami, które równocześnie stanowią wydzielające się
z kontekstu całostki, komunikujące pewne prawdy ogólne i dzięki temu rozpoznawalne jako przysłowia. Ich integralność jest na płaszczyźnie formalnej dodatkowo
zabezpieczana przez rym (koza – woza), który jest tu wyrazistym sygnałem jedności
strukturalnej. To samo dotyczy pozostałych przykładów (skakała – złamała; zagrodzie – wojewodzie; wojewodzie – smrodzie; sztuka – kruka, sowę – głowę). Składniowym środkiem integracji są także paralelizmy (Kuba – Bóg) i kontrasty (szlachcic –
wojewoda; babcia – dziadek).
(9)

Jak mówi stare przysłowie: w internecie żaden pies nie jest samotny. Szybko
trafiłem na osoby w podobnej sytuacji, a grupa na Facebooku stała się moją
szkołą życia. Ciekawe, że historie wychodzenia z nałogu zaczynały się najczęściej od jakiejś katastrofy. Odniosłem wrażenie, że mało kto pozbywa się
telewizora dobrowolnie (Marcin Wicha, Przerwa w życiorysie, „Tygodnik Powszechny” 13 II 2011).

Wprowadzone za pomocą sygnału przytoczenia jest w przykładzie (9) quasi-paremiczne wyrażenie w internecie żaden pies nie jest samotny. Cały tekst jest żartobliwy,
a żart oparty jest na kontraście: stare przysłowie nie może dotyczyć współczesnych
relacji między ludźmi komunikującymi się za pomocą sieci komputerowej. Natomiast sama ta quasi-paremia skonstruowana jest w sposób udany, tak że przypomina rzeczywiście istniejące przysłowia – jest ogólna (kwantyfikator żaden), przez co
imituje przynależność do potocznej, powszechnej wiedzy o świecie, która zawiera
sądy obiegowe, a dzięki temu niekwestionowalne, a także wyzyskuje stereotypowe
wyobrażenie psa, który nie lubi samotności i szuka stada.
Już ten krótki przegląd wybranych przykładów pokazuje wyraźnie, że przysłowie spełnia wszystkie wcześniej zestawione warunki tekstowości. Przede wszystkim
jest jednoznacznie wyodrębniane, otrzymuje wyraźną kwalifikację gatunkową (ma
nazwę genologiczną: przysłowie). Ma swojego nadawcę (spełnia kryterium podmio-
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towości) i odbiorcę (zaadresowanie). Ma wyraźną intencję komunikacyjną: przywołanie paremii ma pouczać (2), uwiarygodniać słowa mówiącego lub jego postępowanie (1), a także informować o stosunkach panujących w świecie (2)–(6)7. Paremie
należą do stylu potocznego (2)–(4), są jednym z gatunków dydaktycznych (2). Są
wyraziste pod względem struktury (integralność), czego dowodzi między innymi
włączanie ich do dłuższych wypowiedzi jako tekstów w tekście, a także powtarzalne
cechy, jak obecność rymów, paralelizmów i kontrastów (branych często za cechy
definicyjne paremii, por. Głowiński 2000). Są spójne linearnie i semantycznie8. Mają
cechę informatywności, orzekają coś o czymś. Ich sens aktualizuje się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych (sytuacyjność), por. wspomniane przykłady (1),
(3) i (6). Dają się zestawiać w ciągi pozostających w dialogu wypowiedzi, zgodnych
lub niezgodnych w ocenie danego wycinka rzeczywistości (2). Mogą otwierać tekst,
spajać go wewnętrznie i zamykać (Trzynadlowski 1977: 22). Wykazują podatność na
przetwarzanie – możliwe są ich rozmaite parafrazy, przeróbki i trawestacje, jak na
przykład w (9).
3. „Tekst minimalny” – „tekst prototypowy”
Kryterium bycia tekstem nie jest liczba słów czy zdań, z których składa się dana wypowiedź. Przyjmuję za autorami Tekstologii, że w pełni komunikatywnym tekstem
(wypowiedzią) może być pojedynczy wyraz, grupa wyrazów, równoważnik zdania,
zdanie. Co o tym decyduje? Autorzy wskazują na kompletność pod względem komunikacyjnym, powołując się na stanowisko Bachtina, że
[k]ażda replika, nawet najkrótsza, nagle urwana, wyrażając pewną postawę mówiącego, wobec której można zająć jakieś stanowisko, odpowiedzieć na nią, jest w szczególny sposób zwieńczona (Bachtin 1986: 364),

i rekapitulują omawianą tu kwestię w następujący sposób:
Zdanie (i każde wyrażenie jednowyrazowe) staje się tekstem, kiedy zostaje rozpoznana i przypisana mu intencja, z jaką zostało przez kogoś powiedziane […],
kiedy poddaje się interpretacji w kategoriach gatunku mowy. Dopiero zdanie tak
zakwalifikowane przez odbiorcę staje się komunikatem, wypowiedzią. To samo
dotyczy wykrzyknień i zawiadomień […] (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska
2009: 48).
7
8

Na podstawie przytoczonych fragmentów można wnioskować, że cytowanie przysłów jest zabiegiem obiektywizującym subiektywne sądy mówiących przez odwołanie do opinio communis.
Niektórzy badacze (np. Bralewski 2005: 12–13, 17, 19) mają co do tego wątpliwości, uznając napięcie między dosłownym a naddanym sensem paremii za powodujące ich niezrozumiałość
i niekomunikatywność.
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Autorzy Tekstologii wprowadzają dalej pojęcie „tekstu minimalnego” (ibid.: 44)9
i „tekstu prototypowego” (ibid.: 48), ale nie ustalają jednoznacznie relacji między
nimi. Dla określenia statusu przysłów jest to rozróżnienie ważne.
Określenie przysłów mianem „tekstu minimalnego” przewija się w wypowiedziach zarówno językoznawców, jak teoretyków literatury i folklorystów, zwłaszcza
w kontekście przeciwstawienia przysłów związkom frazeologicznym, por. np.:
Frazeologizmy […] nie są tekstami. To różni frazeologizmy od przysłów (niekiedy
zwanych przysłowiami właściwymi), które są minimalnymi tekstami utrwalonymi
w społecznym zasobie tekstów i formuł tekstowych (Lewicki, Pajdzińska 2001: 315).
Dla potrzeb językoznawstwa przysłowia trzeba definiować jako minimalne teksty,
które do wypowiedzi wchodzą jako cytaty – „tekst w tekście” (Lewicki 2009: 15).

Danuta Buttler nazwała przysłowie „minitekstem” (Buttler 1989: 332), Krzysztof
Wrocławski pisał, że „za formę folkloru dopuszczającą tekst »minimalny«, jednozdaniowy uważane jest przysłowie” (Wrocławski 1998: 192). J. Krzyżanowski określał przysłowie „najmniejszym utworem literackim” (np. Krzyżanowski 2003); podobnego sformułowania używali Grigorij Piermiakow („miniatury artystyczne”;
Piermiakow 1972: 36), Karlheinz Stierle („minimalny tekst systematyczny”; Stierle
1978: 340; por. Ługowska 1993: 109–110), Gérard Genette („tekst literacki minimalnych rozmiarów”; Genette 2014: 13)10.
Przytoczone opinie są raczej intuicyjne niż terminologiczne. Wypada dodać, że
przysłowia są tekstami minimalnymi o specyficznym statusie wyznaczonym przez
ich powtarzalność. Należą do tak zwanych klisz językowych w rozumieniu Piermiakowa (1972). A powtarzalność pociąga za sobą ich rozpoznawalność jako określonych „całostek” w potoku mowy. Należy więc odpowiedzieć na pytanie, jak te opinie
pogodzić ze stanowiskiem autorów Tekstologii, że tekstem mogą być już pojedyncze
słowa i wyrażenia użyte na przykład w funkcji wykrzyknień i zawiadomień – Olaboga!, Halo!, Kolego!, Dzień dobry, Godziny urzędowania (por. Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 40–43).
Proponuję rozdzielić pojęcia „tekstu prototypowego” i „tekstu minimalnego”
oraz konfigurować je na cztery różne sposoby. Relacje między nimi można wtedy
ująć w postaci diagramu, którego oś pozioma (x) rozciąga się od [−minimalny] do
[+minimalny], pionowa (y) – od [−prototypowy] do [+prototypowy]:
9

Pojęcie „tekstu minimalnego” jest pomyślane na wzór znanej ze składni koncepcji zdania minimalnego, które zawiera wyłącznie elementy obligatoryjne (Karolak 1984: 13). Można je wyrazić
schematycznie: tekst minimalny = (temat + remat) + nacechowanie gatunkowe.
10 André Jolles użył w tytule swojej książki Einfache Formen (1929) określenia formy proste, jednakże
objął nimi różne gatunki (Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen,
Witz). Przysłowie oraz jego odmiany (np. welleryzm) pojawiają się natomiast w encyklopedii Simple Forms pod redakcją Waltera A. Kocha (1990).
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𝑦
A

B
– minimalny
+ prototypowy

+ minimalny
+ prototypowy
𝑥

– minimalny
– prototypowy

C

+ minimalny
– prototypowy

D

Tekstem minimalnym (ćwiartka D) są wykrzyknienia i zawiadomienia, np. Och!,
Ach!, Artykuły sportowe. Minimalnym prototypowym tekstem (ćwiartka B) jest
przysłowie. Tekstem prototypowym (ćwiartka A) – np. bajka o Czerwonym Kapturku. Nieminimalna i nieprototypowa (ćwiartka C) jest np. powieść, powiedzmy:
Lalka Bolesława Prusa.
Podsumowanie
Jaki jest więc tekstologiczny status przysłowia? Jest ono prototypowym tekstem minimalnym, różnym zarówno od wykrzyknień i zawiadomień typu Halo!, Godziny
urzędowania jako tekstów minimalnych nieprototypowych, jak i od nieminimalnych i nieprototypowych tekstów długich, np. powieści, a także od tekstów prototypowych, jak bajki, które z zasady są dłuższe (nieminimalne).
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Proverb as a linguistic unit (from the perspective of integral text linguistics)
Summary
The paper presents arguments in favour of treating proverbs as text, and in consequence, as linguistic
units. The starting point is the concept of integral text linguistics formulated by Jerzy Bartmiński
and Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska in their handbook Tekstologia (‘Text linguistics’, 2009).
According to this theory, text is a supra-sentence linguistic unit, and the text of the parole plane corresponds to an abstract template of the langue plane. The argumentation that this paper presents in
favour of regarding proverbs as text is based on an analysis of examples from the National Corpus of
Polish which contain proverbs. It shows clearly that proverbs fulfill all of the requirements of textuality; among others, they are uniquely distinguished as a communicative whole, they receive a clear
genre qualification, they have their senders and receivers, a clear communicative intent and a stylistic
qualifier. The final part of the paper contains a proposition to describe proverbs as “minimal text”,
and to separate the terms minimal text and prototypical text. Within this interpretation, a proverb
is a prototypical minimal text that is different from both non-prototypical minimal texts, and from
non-prototypical non-minimal long texts such as novels, as well as prototypical texts such as fables
which tend to be longer (non-minimal).
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Cechy słowotwórcze czasowników
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Artykuł omawia cechy słowotwórcze nieopisanej dotąd grupy czasowników z cząstką się oznaczających zmianę pozycji ludzkiego ciała względem osi ciała, czyli osi
głównej, biegnącej od szczytu głowy do podstawy ciała. Kluczowe jest to, jak zmienia się położenie tułowia, kiedy stojący człowiek schyla się, prostuje czy odwraca
w miejscu, bez przemieszczania się. Do badanego pola leksykalno-semantycznego włączono czasowniki oparte na temacie prefiksalnym oraz bezprefiksalnym.
Uwzględniono formacje o dokonanej i niedokonanej wartości kategorii aspektu. Zamieszczone na kolejnych stronach tabele prezentują podział czasowników ze względu na obecność wspólnego rdzenia (Tab. 1) oraz łączliwość prefiksów z różnymi
rdzeniami (Tab. 2).
Celem artykułu jest opisanie, w jaki sposób różnice w budowie morfologicznej
rozpatrywanych czasowników wpływają na przebieg oznaczanej przez nie zmiany
pozycji ciała, tj. ustalenie typów szeregów słowotwórczych prezentujących relacje
derywacyjne zachodzące między czasownikami oraz wyjaśnienie, jakie znaczenia
do tematów bezprefiksalnych wnoszą poszczególne prefiksy. W opisie wykorzystano metodologię słowotwórstwa synchronicznego, badającego formalną i semantyczną pochodność wyrazów. Analizowano znaczenia nieprzenośne1.
1

Przykłady użyć rozpatrywanych czasowników pochodzą ze zbioru zdań pozyskanych za pomocą narzędzi informatycznych (w ramach grantu wewnętrznego 1437/M/IFP/11) z elektronicznych
korpusów tekstów: milionowego podkorpusu Narodowego Korpusu Języka Polskiego, Korpusu
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Tab. 1. Podział czasowników ze względu na obecność wspólnego rdzenia.
Rdzeń

Czasowniki o aspekcie dokonanym

-buj-

bujnąć się, rozbujać się

bujać się

-chw’-

zachwiać się

chwiać się

-chyb-

chybnąć się, zachybotać się

chybotać się

-chyl’-/-chyl-

nachylić się, naschylać się, odchylić się,
pochylić się, przechylić się, przychylić się,
schylić się, uchylić się, wychylić się

chylić się, nachylać się, odchylać się,
pochylać się, przechylać się, przychylać
się, schylać się, uchylać się, wychylać się,

-dryg-

wzdrygnąć się

wzdrygać się

-g’-

nagiąć się, odgiąć się, przegiąć się, przygiąć
się, ugiąć się, wygiąć się, zgiąć się

giąć się, naginać się, odginać się, powyginać się, przeginać się, przyginać się,
uginać się, wyginać się, zginać się

-garb’-

pogarbić się, przygarbić się, zgarbić się

garbić się

-gib-

gibnąć się

gibać się

-kiw-

kiwnąć się, pokiwać się

kiwać się

-kłań-/-kłoń-

odkłonić się, pokłonić się, skłonić się

kłaniać się, odkłaniać się, skłaniać się

-kołys-

pokołysać się, rozkołysać się, zakołysać się

kołysać się

-kręć-/-kręc-

nakręcić się, odkręcić się, okręcić się, pokręcić się, poodkręcać się, wykręcić się, zakręcić
się

kręcić się, odkręcać się, okręcać się,
wykręcać się

-kul’-/-kul-

przykulić się, skulić się

kulić się, przykulać się, skulać się

-p’-

wypiąć się

wypinać się

-pręż-

wyprężyć się

prężyć się, wyprężać się

-prost-

rozprostować się, wyprostować się

prostować się, rozprostowywać się,
wyprostowywać się

-telep-

zatelepać się

telepać się

-trząś-/-trząs-

natrząść się, zatrząść się, wstrząsnąć się

trząść się, wstrząsać się

-wah-

wahnąć się

wahać się

-(w)róć-/obrócić się, odwrócić się
-(w)rac-2

2

Czasowniki o aspekcie niedokonanym

obracać się, odwracać się, poobracać się

Języka Polskiego IPI PAN, Korpusu Słownika Frekwencyjnego, Korpusu „Rzeczpospolitej” oraz korpusu internetowego (danych językowych pochodzących z Internetu, zebranych na Politechnice
Wrocławskiej).
W wypadku formacji odwrócić/odwracać, obrócić/obracać, a także poobracać, przyjęto etymologiczny punkt widzenia. Są one oparte na wspólnym rdzeniu -(w)róć-/-(w)rac-. Jak podaje
A. Brückner (SEBr: 372, 632–633), u ich źródła leży słowo wrot, będące podstawą słowotwórczą
wrócić/wracać, które występują w połączeniu z różnymi prefiksami. W formach z prefiksem
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-buj-

+

+

-chyb-

+
+

+

+

+

+

+

-dryg-g’-

po- + wy-

po- + od(e)-

po- + o-/ob(e)-

+

-chw’-chyl’-/-chyl-

na- + z(e)-/s-/ś-

za-

z(e)-/s-/ś-

wy-

u-

roz(e)-

przy-

prze-

po-

od(e)-

o-/ob(e)-

Rdzeń

na-

Prefiks

w(e)z-/w(e)s-

Tab. 2. Łączliwość prefiksów z różnymi rdzeniami3.

+

+

+

+

+

+
+

+

-garb’-

+
+

+

+

+

+

+

+

+

-gib-kiw-

+

-kłań-/-kłoń-

+

-kołys-kręć-/-kręc-

+
+

+

+

+

+

+

+

+

-kul’-/-kul-

+

+

-p’-

+

-pręż-

+

-prost-

+

+

-telep-trząś-/-trząs-

+

+
+

+

+

-wah-(w)róć-/-(w)rac-

3

+

+

+

o-/ob(e)- fonem /v/ z nagłosu rdzenia uległ po fonemie /b/ zanikowi z przyczyn fonotaktycznych
(*obwrócić, *obwracać, *obwrót).
Czasowniki ruchu we współczesnej polszczyźnie występują z 16 prefiksami rodzimymi: do-, na-,
nad(e)-, o-/ob(e)-, od(e)-, po-, pod(e)-, prze-, przy-, roz(e)-, u-, w(e)-, w(e)z-/w(e)s-, wy-, z(e)-/s-/ś-,
za- (por. Striekałowa 1962; Śmiech 1986; Wróbel 1999: 539). Wśród włączonych do badanego pola
znaczeniowego czasowników prefiksalnych można wyróżnić formacje z prefiksami złożonymi.
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1. Szeregi słowotwórcze
Z punktu widzenia słowotwórstwa synchronicznego rozpatrywane czasowniki
z cząstką się należy uznać za derywaty pseudozwrotne (Wróbel 1999: 554–555), powstałe w wyniku derywacji postfiksalnej: postfiks się podkreśla odniesienie rezultatu zmiany pozycji ciała (zamierzonej lub niezamierzonej) do subiektu4. Poniżej
przedstawiono różne typy łańcuchów derywacyjnych tworzące odpowiadające badanym czasownikom formy bez się. Formacje oparte na temacie prefiksalnym i bezprefiksalnym ułożono w kolejności ich utworzenia, biorąc za podstawę zachodzące między nimi związki formalne i semantyczne. Przy każdej formie (w nawiasach
okrągłych) umieszczono cząstkę się jako wykładnik derywacji postfiksalnej. Struktura danego łańcucha zależy od liczby i rodzaju derywatów.
Typ pierwszy to szereg o strukturze: bezprefiksalny czasownik niedokonany
(+ się) → prefiksalny czasownik dokonany (+ się) → wtórny czasownik niedokonany
(+ się). To typ szeregu, który obejmuje zdecydowaną większość badanych czasowników, np.

chylić (się) →

nachylić (się) → nachylać (się)
odchylić (się) → odchylać (się)
pochylić (się) → pochylać (się)
przechylić (się) → przechylać (się)
przychylić (się) → przychylać (się)
schylić (się) → schylać (się)
uchylić (się) → uchylać (się)
wychylić (się) → wychylać (się)

prostować (się) →

rozprostować (się) → rozprostowywać (się)
wyprostować (się) → wyprostowywać (się)

Bezprefiksalny czasownik niedokonany oraz powstały w wyniku derywacji prefiksalnej czasownik dokonany tworzą wtórną parę aspektową, z kolei prefiksalny
czasownik dokonany oraz powstały w wyniku derywacji paradygmatycznej wtórny
czasownik niedokonany tworzą czystą parę aspektową5. Czasowniki z postfiksem się
4

5

Z punktu widzenia semantyki funkcja cząstki się nie jest tak jednoznaczna. W wystąpieniach niektórych czasowników można dopatrywać się jej użycia w funkcji leksykalnej. Chodzi o wypadki,
kiedy zmiana pozycji ciała zachodzi z woli subiektu i pod jego kontrolą. Subiekt, wykonując ruch
siłą własnych mięśni, działa w istocie sam na siebie. Wykonawca czynności jest więc tożsamy z jej
przedmiotem (swoim ciałem). Za dopuszczalną można też uznać wymianę się na siebie, np. Wyprostował się dumnie → Wyprostował siebie (swoje ciało) dumnie.
W synchronicznym opisie słowotwórstwa czasowników wyróżnia się pary aspektowe czyste oraz
wtórne (Laskowski 1999: 157–171). W wypadku czystej pary aspektowej różnica między leksemami
sprowadza się tylko do odmiennej wartości kategorii aspektu. Między leksemami tworzącymi
wtórną parę aspektową oprócz różnicy aspektu zachodzi różnica w znaczeniu. Przy ustalaniu,
jaki typ pary aspektowej reprezentują dwa czasowniki, istotną rolę odgrywa test wtórnej imperfektywizacji. Czasowniki V1 i V2 (np. chylić i nachylić) nie stanowią czystej pary aspektowej, jeżeli
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tworzą pary aspektowe analogiczne do par aspektowych tworzonych przez równobrzmiące czasowniki bez się (np. chylić się i nachylić się to wtórna para aspektowa,
podobnie jak chylić i nachylić; nachylić się i nachylać się to czysta para aspektowa,
podobnie jak nachylić i nachylać).
Typ drugi to szereg o strukturze: bezprefiksalny czasownik niedokonany (+ się) →
→ prefiksalny czasownik dokonany (+ się) → wtórny czasownik niedokonany (+ się) →
→ dystrybutywny czasownik dokonany (+ się), np.
giąć (się) →
kręcić (się) →

wygiąć (się) →
odkręcić (się) →

wyginać (się) →
odkręcać (się) →

powyginać (się)
poodkręcać (się)

Wtórny prefiksalny czasownik niedokonany oraz będący jego derywatem prefiksalny czasownik dokonany stanowią wtórną parę aspektową, ponieważ oprócz
różnicy aspektu zachodzi między nimi różnica w znaczeniu: utworzony za pomocą
prefiksu po- czasownik dokonany ma znaczenie dystrybutywne6. Parę taką tworzą
również czasowniki z się, analogicznie do odpowiadających im czasowników bez
się (np. wyginać się i powyginać się to wtórna para aspektowa, podobnie jak wyginać
i powyginać).
Typ trzeci to szereg o strukturze: bezprefiksalny czasownik niedokonany (+ się) →
→ prefiksalny czasownik dokonany (+ się), np.
kołysać (się) →

pokołysać (się)
rozkołysać (się)
zakołysać (się)

kręcić (się) →

nakręcić (się)
pokręcić (się)
zakręcić (się)

garbić (się) →

pogarbić (się)
zgarbić (się)

Mimo że od członów dokonanych powyższych par nie można utworzyć czasowników niedokonanych, to czasowniki bezprefiksalne oraz będące ich derywatami
czasowniki prefiksalne nie stanowią w większości wypadków czystych par aspektowych. Oprócz różnicy aspektu zachodzi między nimi różnica znaczenia. Czystych
par aspektowych nie tworzą także czasowniki z się, analogicznie do odpowiadających im czasowników bez się (np. kołysać się i zakołysać się to wtórna para aspektowa,

6

od członu dokonanego V2 można utworzyć czasownik niedokonany V3 (nachylać). Wówczas para
czasowników V1 i V2 stanowi wtórną parę aspektową, natomiast para czasowników V2 i V3 –
czystą parę aspektową. Pozytywny wynik testu nie jest jednak wystarczający; między członami
czystej pary aspektowej nie mogą wystąpić różnice inne niż aspekt.
Formacje dystrybutywne oznaczają akcje dynamiczne, ukierunkowane na wiele obiektów lub mające wiele subiektów (Grzegorczykowa 1984: 82–83; Wróbel 1999: 549).
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podobnie jak kołysać i zakołysać). Wydaje się, że o różnicy tylko aspektowej można
mówić w wypadku par czasowników: garbić się i zgarbić się, garbić się i pogarbić się.
Typ czwarty to szereg o strukturze: bezprefiksalny czasownik niedokonany
(+ się) → bezprefiksalny czasownik dokonany (+ się), np.
bujać (się) →
chybotać (się) →
gibać (się) →
kiwać (się) →

bujnąć (się)
chybnąć (się)
gibnąć (się)
kiwnąć (się)

Formant paradygmatyczny wnosi do derywatów znaczenie krótkotrwałości
i jednokrotności względem podstaw neutralnych co do czasu trwania7. Różnica pomiędzy podstawowymi czasownikami niedokonanymi a utworzonymi od nich czasownikami dokonanymi nie sprowadza się tylko do odmiennej wartości kategorii
aspektu. Czystych par aspektowych nie tworzą zarówno pary czasowników bez się
(np. bujać i bujnąć), jak i pary czasowników z się (np. bujać się i bujnąć się).
Typ piąty to szereg obejmujący niektóre z czasowników nieposiadających odpowiedników bez się o strukturze: bezprefiksalny czasownik niedokonany z się → prefiksalny czasownik niedokonany z się → prefiksalny czasownik dokonany z się, np.
kłaniać się → odkłaniać się → odkłonić się

Powstały w wyniku derywacji prefiksalnej czasownik niedokonany z się oraz
powstały w wyniku derywacji paradygmatycznej czasownik dokonany z się tworzą
czystą parę aspektową.
2. Semantyka prefiksów8
Ustalenie kolejności członów szeregów słowotwórczych oraz wyjaśnienie zachodzących między nimi relacji derywacyjnych umożliwiło analizę wpływu prefiksów na
znaczenia rozpatrywanych czasowników ruchu.

7

8

Za derywaty uznano czasowniki z sufiksem tematycznym -ną- (-n-), ponieważ są one bardziej
złożone pod względem semantycznym. O ile czasowniki bujać (się), chybotać (się), gibać (się), kiwać (się) nazywają miarowy ruch wahadłowy, który składa się z powtarzalnych ruchów jednokrotnych, przebiegających kilkakrotnie w przeciwnych kierunkach, o tyle czasowniki bujnąć (się),
chybnąć (się), gibnąć (się), kiwnąć (się) nazywają ruch jednokrotny lub krótkotrwały. Formacje
oznaczające krótkotrwałość i jednokrotność akcji określane są jako semelfaktywne (Wróbel 1999:
548–549).
Opracowano na podstawie: Striekałowa 1962; Bojar 1979; Grzegorczykowa 1984; Śmiech 1986; Janowska 1999; Laskowski 1999; Wróbel 1999; USJP; Wiland 2012.
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2.1. Prefiks na- w nachylić się, nagiąć się wyraża zbliżenie się do jakiegoś punktu
w przestrzeni na niewielki dystans poprzez zmianę pozycji ciała na niższą. Użyciom
tych czasowników towarzyszy często kontekst do + D., ku + C., nad + N., który
wskazuje konkretny cel ruchu, np. – Nachyl się do mnie i uściśnij mnie na dobranoc! Wsparty prawą ręką o stół, nachylił się ku rozmówczyni. Nagiął się nad wodą
i wydobył dryfujące pióro. Wydaje się, że prefiks na- oprócz znaczenia kierunkowego wprowadza też znaczenie saturatywne9: sygnalizuje zmianę pozycji w stopniu wystarczającym, aby osiągnąć bliskość. W wypadku nakręcić się, naschylać się
i natrząść się można mówić o znaczeniu saturatywnym i akumulatywnym10: prefiks
na- sygnalizuje wysoką intensywność, wraz z towarzyszącym odczuciem przesytu
lub zmęczenia (por. Śmiech 1986: 23, 47–48), oraz wielokrotność akcji wskazywanej
przez czasownik bezprefiksalny kręcić się, schylać się, trząść się, np. Zawodnicy nakręcili się w tańcu, że aż nogi bolały, a pot zalewał oczy. Trzy dni potrzeba było pracować na dwa złote, i to pracować naprawdę, nażąć kopę rzadkiego żyta, naschylać
się, napocić, i snopów nadźwigać. Ile czasu trzeba było się natrząść na wozie, żeby
dotrzeć z Culloden do Broch Tuarach? Użycie czasownika natrząść się wskazuje na
intensywność i wielokrotność niezależnych od woli subiektu drgań, którym uległ on
podczas długotrwałej jazdy niewygodnym środkiem lokomocji.
2.2. Prefiks o-/ob(e)- w okręcić się, obrócić się sygnalizuje ruch wokół własnej osi,
np. Bramkarz okręcił się kilka razy wkoło, jakby mu się do pleców przyczepił kleszcz.
Zanim dwukrotnie obrócisz się wokół swojej osi, będziemy gotowi, lub wokół jakiegoś
przedmiotu, np. Minęła widocznie dwudziesta trzecia, bo ekran przecięła nagle stalowa rura, wokół której okręciła się naga kobieta. W obrócić się prefiks o-/ob(e)- może
też wyrażać zwrócenie się w stronę jakiegoś punktu w przestrzeni poprzez ruch wokół własnej osi, na co wskazuje kontekst do + D., ku + C., np. Instynktownie obrócił
się plecami do rywala. Schował miecz chwilę wcześniej, zanim oficer obrócił się ku
niemu. O ile użycia czasownika okręcić się wskazują, że subiekt wykonał pełny obrót
dookoła własnej osi lub jakiegoś obiektu, o tyle z użyć czasownika obrócić się wynika, że tor ruchu subiektu mógł mieć kształt okręgu (pełny obrót) lub łuku (niepełny
obrót), por. Dziewczynka popatrzyła w lustro i obróciła się kilkakrotnie.
2.3. Prefiks od(e)- w odchylić się, odgiąć się wnosi znaczenie kierunkowe: wyraża
oddalenie się od jakiegoś punktu w przestrzeni na niewielki dystans poprzez zmianę
pozycji ciała na ukośną w stosunku do pionu, np. Odchylił się i zamiast w szyję został
ugodzony niegroźnie w klatkę piersiową. Odgiął się w pasie i spojrzał na wznoszące się
nad nim urwisko. Połączeniom prefiksu od(e)- z rdzeniem -chyl’-/-chyl- towarzyszy
często określony typ kontekstu, który wskazuje konkretny kierunek ruchu, a także
przyczynę oddalenia się, np. Schylił się i odskoczył w tył, szarpnięciem uwalniając
9

Formacje saturatywne wskazują na wysoki stopień intensywności i efektywności akcji, innymi
słowy, wysoki stopień nasycenia subiektu akcją (Wróbel 1999: 550).
10 Formacje akumulatywne wskazują na sumowanie porcji akcji (ibid.: 549).
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zakleszczony miecz, a potem odchylił się w bok przed ponownym cięciem topora.
Chcąc zwiększyć odległość między sobą i rozmówcą, nieznacznie odchylił się do tyłu.
W odkręcić się, odwrócić się prefiks od(e)- wyraża zwrócenie się, poprzez ruch
obrotowy, w stronę inną od przyjmowanej w celu albo oddalenia się (zwrot tyłem
ciała; od + D.), albo zbliżenia się do jakiegoś punktu w przestrzeni (zwrot przodem
ciała; do + D.), np. Wyniośle odkręciła się do niego plecami. Odwrócił się do niej,
wtedy spostrzegła na twarzy jego wyraz smutku i przygnębienia. Odwrócił się od nich,
nie chcąc być świadkiem czułej sceny.
Z kolei w odkłaniać się prefiks od(e)- nie wnosi znaczenia kierunkowego; wyraża powtarzanie czynności oznaczanej przez czasownik bezprefiksalny kłaniać się
w odpowiedzi, np. A ja im się odkłaniałem albo, zdejmując z rozmachem kapelusz,
przesadnie składałem swoje uszanowanie. Znaczenie tego czasownika można sparafrazować jako ‘odpowiadać, kłaniając się’.
2.4. W pochylić się oraz pokłonić się prefiks po-, który można zastąpić prefiksem
z(e)-/s-/ś-, wyraża ruch z góry ku dołowi i w przód, np. Pochylili się, aby nazbierać
smakowitych podgrzybków. Kanclerz pokłonił się nisko, pochylając wdzięcznie plecy. Czasownik pokłonić się jest względem pochylić się bogatszy pod względem semantycznym: zmiana pozycji ciała na niższą służy powitaniu lub pożegnaniu kogoś,
okazaniu szacunku. W wypadku pogarbić się, np. Pogarbił się, a jego ciało zaczęło
przypominać wilka stojącego na tylnych łapach, zmianie pozycji ciała na niższą towarzyszy ściągnięcie ramion i zaokrąglenie pleców; można tu zatem mówić także o ruchu w kierunku od zewnątrz do wewnątrz (wnętrza ciała). Zakres ruchu w pogarbić
się jest mniejszy niż w pochylić się czy pokłonić się; w tym sensie prefiks po- wnosi
też znaczenie deminutywne11.
Prefiks po- w pokiwać się, pokołysać się, pokręcić się nadaje czynności nazywanej
przez czasownik bezprefiksalny kiwać się, kołysać się, kręcić się znaczenie determinatywne12: sygnalizuje, że czynność trwała przez pewien czas. Czasownik pokręcić
się oznacza, że przez pewien czas obracano się wokół własnej osi, w jedną lub w drugą stronę, np. Pokręcił się w kółko przez całe dziesięć sekund, zanim odwrócił się
z powrotem twarzą do mnie. Z kolei czasowniki pokołysać się, pokiwać się oznaczają,
że przez pewien czas przechylano się w przeciwne strony, raz w jedną, raz w drugą,
np. Mężczyzna pokiwał się z obcasów na palce przed przylepionymi na ścianie plakatami filmowymi. Teraz możemy pokołysać się w przód i w tył, w rytm wdechów
i wydechów. Ponieważ kilkakrotne, powtarzające się ruchy są ujmowane jako pewna
całość, można stwierdzić, że prefiks po- w omawianych formacjach wprowadza też
znaczenie akumulatywne.
11 Formacje deminutywne wskazują na niski stopień intensywności i efektywności akcji (por. Wróbel 1999: 551).
12 Formacje determinatywne oznaczają sytuacje ograniczone czasowo lub przestrzennie (Grzegorczykowa 1984: 81; Wróbel 1999: 546–547).
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W poobracać się, poodkręcać się, powyginać się prefiks po- wnosi znaczenie typowo dystrybutywne: użycia tych czasowników odnoszą się do wielu subiektów, np.
Towarzysze wycieczki poobracali się do mnie tyłem i nikt mnie nie podglądał. Powyginali się i połączyli w ten sposób, że na chwilę zmienili się w dwugarbnego wielbłąda.
Górnicy poodkręcali się do nas tyłem na znak protestu przeciwko rychłej likwidacji
kopalni. W wypadkach, kiedy subiekt jest pojedynczy, można mówić o akumulatywności: wielokrotne, powtarzające się ruchy ujmowane są jako pewna całość, np.
Poobracaj się, sprawdź, czy suknia dobrze się układa. We wtorek byłem po raz pierwszy na siłowni, w czwartek i w piątek trochę się powyginałem.
2.5. Prefiks prze- w przechylić się, przegiąć się wyraża zmianę pozycji ciała na
ukośną w stosunku do pionu, np. W pewnym momencie chłopiec przechylił się przez
barierkę i wpadł do wody. Klucznik przegiął się przez obmurowanie studni i wyciągnął rękę po klejnot. Kontekst przez + B. sygnalizuje przemieszczenie tułowia z jednej
strony obiektu na drugą przy jednoczesnym przekroczeniu tego obiektu (punktu
w przestrzeni); można tu zatem mówić o znaczeniu perlatywnym i ekscesywnym13
wnoszonym przez prefiks prze-.
2.6. Prefiks przy- w przychylić się, podobnie jak prefiks na- w nachylić się, wyraża
zbliżenie się do jakiegoś punktu w przestrzeni na niewielki dystans poprzez zmianę
pozycji ciała na ukośną w stosunku do pionu, np. Kobieta przychyliła się trochę, żeby
szepnąć mu coś do ucha. Oprócz znaczenia kierunkowego prefiks wnosi też znaczenie saturatywne: sygnalizuje wykonanie czynności w wystarczającym stopniu,
aby osiągnąć bliskość. Z kolei w przygarbić się, przygiąć się, przykulić się oraz w niektórych użyciach przychylić się prefiks przy- wprowadza znaczenie deminutywne:
wskazuje na niewielki zakres ruchu oraz częściową, niepełną realizację czynności
lub stanu, np. Przygarbił się nieco, bo sufit był bardzo niski. Ciężko mu było wejść, ale
jak dobrze się przygiął, tak i wszedł. Przykulił się i przyspieszył kroku. Poszła do wąskiego przejścia między sadem a szopą, nakrytego obwisłymi pod śniegiem gałęziami,
że musiała się przychylić. Formacje te przeciwstawiają się formacjom z przedrostkiem z(e)-/s-/ś-, sygnalizującym całościową, pełną realizację czynności lub stanu,
por. przygarbić się ‘nie całkiem się zgarbić’, przygiąć się ‘nie całkiem się zgiąć’, przykulić się ‘nie całkiem się skulić’, przychylić się ‘nie całkiem się schylić’.
2.7. Prefiks roz(e)- w rozprostować się oznacza ruch z dołu ku górze: subiekt przyjął pozycję pionową, w wyniku czego stał się wizualnie wyższy, np. Wstał i rozprostował się na całą swoją wysokość. Znaczenie tego czasownika można sparafrazować
jako ‘rozciągnąć się, prostując’. W rozbujać się i rozkołysać się prefiks roz(e)- wprowadza znaczenie ewolutywne14: wyraża osiągnięcie odpowiedniej intensywności
13 Perlatywność oznacza przemieszczenie obiektu z jednego miejsca na drugie (por. Wróbel 1999:
557). Ekscesywność to z kolei termin określający przekroczenie jakiegoś punktu granicznego (zob.
Wiland 2012).
14 Formacje ewolutywne wskazują na stopniowy rozwój akcji, aż do osiągnięcia jej odpowiedniej
intensywności (Wróbel 1999: 551).
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ruchu wahadłowego, odbywającego się miarowo w przeciwległych kierunkach, np.
Zaczęła coraz mocniej się kołysać, do przodu, do tyłu, aż się rozbujała. Hrabina zaczęła ponownie kiwać głową, całe jej ciało rozkołysało się, a z gardła wydobył się
niski, dźwięczny głos. Znaczenie tych czasowników można sparafrazować jako: ‘rozpędzić się, bujając’, ‘rozpędzić się, kołysząc’.
2.8. Prefiks u- w uchylić się wyraża oddalenie się od jakiegoś punktu lub obiektu
w przestrzeni poprzez zmianę pozycji ciała na ukośną w stosunku do pionu. Towarzyszący użyciom tego czasownika kontekst wskazuje, że celem oddalenia się
jest uniknięcie jakiegoś zagrożenia (ciosu, uderzenia itp.), np. Uchylił się przed następnym ciosem, szukając jakiejś broni. Uchyliła się przed wymierzonym w nią uderzeniem. Szybkim ruchem zdołał uchylić się na bok i uniknął cięcia. W czasowniku
ugiąć się, używanym zwykle na oznaczenie ruchu niezależnego od woli subiektu,
prefiks u- sygnalizuje obniżenie tułowia wskutek nacisku, np. Aż ugiął się pod ciężarem worka dźwiganego na plecach.
2.9. Czasowniki z prefiksem w(e)z-/w(e)s- oznaczają najczęściej ruch w górę,
np. wznieść się, wspiąć się, wzrosnąć, wskoczyć. W wypadku wzdrygnąć się oraz
wstrząsnąć się prefiks ten wnosi przede wszystkim informację o gwałtowności
i krótkotrwałości akcji (znaczenie semelfaktywne), która zachodzi wskutek doznania jakiegoś niemiłego uczucia, związanego ze stanem emocjonalnym lub percepcją zmysłową, np. Wzdrygnął się od chłodu, a może pod wpływem nowego nawrotu
niepokoju. Wstrząsnęła się nerwowo i po jej pięknej twarzy przeleciał błysk wstrętu
i obrzydzenia. Gwałtownemu wstrząsowi lub drgnięciu może towarzyszyć widoczne
uniesienie ciała.
2.10. Czasowniki wychylić się, wygiąć się oznaczają zmianę pozycji ciała na ukośną w stosunku do pionu, np. Wychyliła się do przodu i próbowała odczytać reakcję
z oczu rozmówcy. Uderzony niespodziewanie w plecy mężczyzna wygiął się w łuk.
Użyciom tych czasowników towarzyszy często kontekst przez + B., poza + B., za + B.,
który sygnalizuje, że ruch wykonywany jest nie tylko poza pionową oś ciała, ale także poza obręb jakiegoś obiektu, np. Wychylił się przez okno, gdy próbował nasypać
jedzenia do karmnika i wtedy wypadł. Ostrożnie wychylił się poza krawędź występu,
by spojrzeć w dół. Podeszła do relingu, wychyliła się za burtę i zniknęła. Ów burżuj
wstał spod futer i wygiął się przez sań oparcie, sięgając lampy zadniej. Prefiks wy-,
podobnie jak prefiks prze-, wprowadza znaczenie perlatywne i ekscesywne. Użycia
czasownika wychylić się z kontekstem zza + D. lub z + D., np. Nagle ktoś wychylił się
zza rogu budynku i strzelił. Z okna wychyliła się kobieta, oznaczają wyłonienie się
subiektu poza obręb jakiego obiektu.
Prefiks wy- w wykręcić się sygnalizuje, że subiekt zwrócił przód swojego ciała
w stronę inną od przyjmowanej, wykonując ruch obrotowy, np. Wykręcił się w prawo i zobaczył niemieckiego komandosa pochylonego nad ofiarą. Spróbował się wykręcić do tyłu, choć ból wyciskał mu łzy z oczu.
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Z kolei w wyprężyć się, wyprostować się prefiks wy-, podobnie jak prefiks roz(e)-,
wyraża ruch w górę: subiekt przyjął pozycję pionową, w wyniku czego stał się wizualnie wyższy, np. Tysiąc żołnierzy wyprężyło się jak struny, prezentując broń. Wreszcie wyprostował się, uniósł twarz ku górze. Jeśli chodzi o czasownik wypiąć się, to
w zależności od kontekstu oznacza on albo ruch z dołu ku górze (przy wypięciu klatki piersiowej), np. Stuknąwszy kijami w podłogę, nieudolnie wypięli się na baczność,
albo ruch z góry ku dołowi (przy wypięciu pośladków), np. Wypiął się aż tak mocno,
że z trzaskiem puściły jego spodnie w szwach.
2.11. Prefiks z(e)-/s-/ś- w schylić się, zgiąć się oraz skłaniać się sygnalizuje ruch
z góry ku dołowi i w przód, np. Upuścił paczkę, schylił się, żeby ją podnieść, i upuścił
dwie dalsze. Nagle uderzył w nich silny podmuch wiatru, aż zgięli się w pół, aby nie
upaść. Uśmiechając się, witał tych, co mu się skłaniali nisko. W wypadku czasownika skłaniać się zmiana pozycji ciała na niższą służy powitaniu lub pożegnaniu
kogoś, okazaniu szacunku. W skulić się oraz zgarbić się zmianie pozycji ciała na
niższą towarzyszy ściągnięcie ramion i zaokrąglenie pleców; można tu zatem mówić o ruchu w kierunku od zewnątrz do wewnątrz (wnętrza ciała), np. Dziewczyna
skuliła się przepraszająco. W dzieciństwie przypisywałem tę królewską postawę żelaznemu gorsetowi, w którym trudno było jej się zgarbić, a cóż dopiero schylić. Zakres
ruchu w skulić się oraz zgarbić się jest mniejszy niż w schylić się, w tym sensie prefiks
z(e)-/s-/ś- wnosi też znaczenie deminutywne.
W zachwiać się, zachybotać się, zakołysać się, zakręcić się, zatelepać się, zatrząść
się prefiks za- wnosi znaczenie semelfaktywne: wyraża krótkotrwałość lub jednokrotność akcji, np. Mężczyzna najprawdopodobniej zachwiał się na rusztowaniu
i runął z wysokości pięciu metrów. Schodząc w dół, zachybotała się na obluzowanym
kamieniu. Rozpostarła ręce jak skrzydła do lotu i zakołysała się na koniuszkach palców. Zakręciła się w miejscu, jakby strzałą ugodzona. Zatelepał się, sycząc z bólu.
Zatrząsł się z zimna i zębami zazgrzytał.
Podsumowanie
Obserwacja połączeń poszczególnych prefiksów z różnymi tematami bezprefiksalnymi umożliwiła opis ich wielofunkcyjności słowotwórczej i wieloznaczności.
Podstawowe znaczenie, które prefiksy wnoszą do rozpatrywanych czasowników
z cząstką się, to znaczenie kierunkowe. Przedrostki charakteryzują też akcje oznaczane przez formacje bezprefiksalne pod względem czasowym, ilościowym oraz
pod względem stopnia intensywności i efektywności.
W wyniku prefiksacji bezprefiksalne tematy czasownikowe uzyskują wiele różnych odcieni znaczeniowych. Dla przykładu czasownik chylić się oznacza tyle, że subiekt zmienia pozycję na niższą i ukośną w stosunku do pionu. Prefiksy wprowadzają
nową informację. Prefiksy na- w nachylić się (nad stołem) oraz przy- w przychylić się
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(do rozmówcy) sygnalizują, że subiekt, wykonując ruch tułowiem, wyraźnie zbliżył
się do jakiegoś punktu w przestrzeni na niewielki dystans. Prefiks przy- w przychylić się (nieco) wskazuje ruch o niewielkim zakresie, jak w przygiąć się czy przygarbić
się. Z kolei prefiks od(e)- w odchylić się (do tyłu) informuje o oddaleniu się subiektu.
Prefiks u- w uchylić się (przed ciosem) również sygnalizuje oddalenie się subiektu,
ale zwykle, jak podpowiada kontekst, w celu uniknięcia jakiegoś zagrożenia. Prefiks
prze- w przechylić się (przez barierkę), podobnie jak prefiks wy- w wychylić się (za
burtę), wyraża odchylenie się subiektu w pionie, przemieszczenie tułowia oraz przekroczenie pewnego punktu w przestrzeni15.
Pod wpływem prefiksu zmienia się charakter czynności, na którą wskazuje czasownik podstawowy. Dla przykładu prefiks po- w pokiwać się, pokołysać się, pokręcić
się wprowadza znaczenie determinatywne (ograniczenie czasowe), a w poobracać
się, poodkręcać się, powyginać się – znaczenie dystrybutywne (wielu subiektów). Prefiks przy- w przygarbić się, przygiąć się, przykulić się wnosi znaczenie deminutywne
(niewielki zakres ruchu), natomiast w przychylić się – znaczenie kierunkowe (zbliżenie się subiektu), a także saturatywne (nasycenie subiektu akcją) lub deminutywne. Prefiks roz(e)- w rozprostować się sygnalizuje ruch w kierunku z dołu ku górze,
a w rozbujać się, rozkołysać się wskazuje na ewolutywność akcji (rozwój akcji w czasie aż do osiągnięcia jej intensywności). Z kolei prefiks na- w nachylić się wprowadza znaczenie saturatywne, a w nakręcić się, naschylać się – znaczenie saturatywne
i akumulatywne (sumowanie porcji akcji).
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Word-formational features of verbs denoting change
of position with respect to the axis of the body
Summary
The paper presents word-derivational features of verbs which co-occur with się and denote a change
in the position of the body with respect to its vertical axis. The analysis shows how differences in the
morphological structure of these verbs influence the manner in which the change of the position
of the body proceeds. Moreover, the paper shows which elements of the meanings of verbs are carried by prefixes with which these verbs combine. The article also shows which of the morphological
forms of the analysed verbs are primary, and what derivational relations hold between them and their
derivatives.
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1. W roku 1963 Stanisław Urbańczyk podjął próbę opracowania i usystematyzowania problematyki najstarszych pożyczek ruskich w polszczyźnie (Urbańczyk 1963).
Uczynił to w oparciu o staropolski materiał wyrazowy dostępny na podstawie trzech
opublikowanych tomów SStp (litery A–K) oraz sporządzonego w 1944 r. indeksu
wyrazów do dalszych tomów, ciągle w tamtym czasie jeszcze uzupełnianego i powiększanego o ekscerpty z nowych źródeł. Zaprezentowany przez krakowskiego
slawistę spis staropolskich importów ze wschodniej Słowiańszczyzny objął 150 jednostek leksykalnych. Autor tak komentuje ten fakt: „Jest to mniej niż liczba bohemizmów w samej tylko Biblii Zofii. Już sam stosunek ilościowy wskazuje na słabość
wpływów ruskich w tej epoce” (ibid.: 440). Z kolei w podsumowaniu swoich studiów
nad wskazaną problematyką stwierdza:
Choć bowiem zapożyczeń w tekstach znajdzie się sporo, to stopień ich rozpowszechnienia i zadomowienia w polszczyźnie był niewielki. I gdyby nawet dzięki dokładniejszemu opracowaniu, niż to było w tej chwili możliwe, udało się liczbę zapożyczeń
powiększyć, mało jest prawdopodobne, aby się ogólny obraz zmienił zasadniczo.
1

Artykuł dedykuję wybitnemu orientaliście Profesorowi Markowi Stachowskiemu (Uniwersytet
Jagielloński) na Jego 60-lecie wraz z najlepszymi życzeniami.
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Zapożyczeń z języków ruskich będzie na pewno o wiele mniej niż z języka czeskiego
i mniejsza będzie ich ówczesna rola (ibid.: 443).

Dokładnie pół wieku od daty ukazania się artykułu S. Urbańczyka inny krakowski slawista Wiesław Witkowski uczynił zadość oczekiwaniom swojego poprzednika
i opublikował bogatszy i pełniejszy spis najstarszych wschodnioslawizmów, oparty
na pełnym jedenastotomowym wydaniu SStp. Jak pisze autor:
Celem […] artykułu jest przedstawienie znacznie pełniejszego wykazu ruskich zapożyczeń leksykalnych odnotowanych w SStp, jak też skorygowanie pewnych nieścisłości, występujących w pionierskim dziele krakowskiego slawisty (Witkowski 2013: 159).

Rzeczywiście, wykaz wyrazów wschodniosłowiańskiej proweniencji w staropolszczyźnie sporządzony przez Witkowskiego jest znacznie bogatszy, liczy bowiem 199
jednostek leksykalnych, a ponadto uwzględnia ledwie kilka formacji na -izna, które
Urbańczyk bez wyjątku uznał za importy ruskie. Są to: odumarszczyzna ‘majątek
po zmarłym’, podymszczyzna || podymszczyna ‘rodzaj daniny’, pogłówszczyzna ‘ts.’,
starzyzna ‘dziedzictwo’, błocizna || błocina ‘bagno, moczary’ i, być może, także osielczyna || osielszczyzna || osiedlszczyzna ‘opłata za nowo osiadłego chłopa’. Natomiast
większość tego rodzaju formacji odnotowanych w SStp, zdaniem Witkowskiego, nie
ma ruskich korzeni i należy je uznać za twory rodzime, lechickie. A to: babina || babizna || babczyzna ‘spadek po babce’, bojkowizna ‘spadek po wuju’, kopczyzna ‘rodzaj
daniny’, poradlczyzna ‘ts.’, powołczyzna || powołowszczyzna ‘ts.’, poziemszczyzna ‘ts.’,
pustowszczyzna ‘gospodarstwo porzucone przez kmiecia’, roczyzna ‘rodzaj daniny’,
stryjowizna ‘spadek po stryju’, ziemszczyzna ‘rodzaj daniny’ (ibid.: 161–162).
Poza wymienionymi wyżej rzeczownikami z przyrostkiem -izna || -yzna Witkowski podał także wcale pokaźną liczbę wyrazów, które według jego przekonania Urbańczyk „zbyt pochopnie zaliczył do importów ruskich”. Należą do nich: dla
‘długość’, dolina ‘vallis’, dubas || dłubas ‘łódź jednodrewka wydłubana w pniu’, garb
‘wyniosłość, wzniesienie’, hazuka || azuka ‘rodzaj sukni’, isty || istny ‘wspomniany,
rzeczony’, iścina || iścizna ‘główna suma pieniężna’, iścinny || iścisty ‘główny, podstawowy’, kaftan ‘rodzaj płaszcza’, kamcha ‘rodzaj tkaniny jedwabnej’, kamchowy
‘zrobiony z kamchy’, kleć ‘szopa, buda’, kord ‘rodzaj miecza’, łuk ‘cebula, czosnek’,
okopisko żydowskie ‘kirkut’, pałuba ‘płachta nad wozem’, pawłoka ‘purpura’, pogroza
‘pogróżka’, przednica || przedniczka ‘jakaś ozdoba sukni kobiecej’, sucica ‘kopiec’,
spadek ‘dziedzictwo’, spadły ‘odziedziczony’, trzecinnik ‘jakaś miara zboża’, wałach ||
wałaszek ‘koń wykastrowany’ (ibid.: 167).
Poza uwagą Witkowskiego znalazły się natomiast uznane przez Urbańczyka za
możliwe pożyczki ruskie (głównie semantyczne): popręg ‘jakaś danina’, dokazać
‘wydać wyrok’, dokazanie ‘wyrok, wydanie wyroku’, dopozywać się ‘wzywać do
sądu’, doskazać ‘przysądzić’, dokład ‘zapytanie o rozstrzygnięcie’, odpierać (zarzuty
w sądzie).
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2. Zadaniem niniejszego szkicu jest częściowa weryfikacja stanowiska prezentowanego przez obu krakowskich slawistów co do najdawniejszych zapożyczeń
wschodniosłowiańskich w języku polskim. Oczywiście nie ulega kwestii, że większość wyrazów, które znalazły się na liście, należy uznać za genetycznie ruskie lub
takie, które według wszelkiego prawdopodobieństwa trafiły do polszczyzny przed
XVI w. za wschodniosłowiańskim pośrednictwem. Jednakże co do pewnej liczby
propozycji Urbańczyka i Witkowskiego można zgłosić uzasadnione, jak się wydaje, wątpliwości. Ponieważ ogarnięcie całego materiału leksykalnego w niniejszym
artykule jest zadaniem zdecydowanie niewykonalnym, proponuję skoncentrowanie
się na tych wyrazach, które na Ruś przywędrowały z szeroko pojętego Wschodu,
czyli na takich jednostkach, co do których można mieć pewność lub niejakie podejrzenia, że trafiły na grunt ruski z języków wschodnich i północno-wschodnich:
turkijskich, mongolskich, ugrofińskich. Oto lista takich potencjalnych wschodnioslawizmów (definicje znaczeniowe poszczególnych wyrazów zostały przejęte z pracy
Witkowskiego):
1)

ataman || wataman ‘niższy urzędnik w majątku ziemskim na ziemi halickiej
i lwowskiej, ekonom’

Już Aleksander Brückner (SEBr: 8) utrzymywał, że ataman ‘starszy w kureniu
kozackim’ nie ma nic wspólnego z hetmanem, i wywodził go od tatarskiego odaman
‘starszy nad pasterzami i „koszem” 10 000 owiec’, jednocześnie sygnalizując zmianę
znaczenia jeszcze na gruncie ruskim: „na Rusi zeszło w 16. w. na ‘wójta, ciwuna, dziesiętnika’”. Zupełnie inaczej podchodzi do kwestii pochodzenia tego wyrazu Andrzej
Bańkowski (SEBań I: 18), który zarówno stpol. wataman, jak też strus. ватаманъ
(1294) wyprowadza ze stszwedz. vatten-man (por. szwedz. vatten ‘woda’). Kluczowa jest tu obecność w obu formach nagłosowego w-, tłumaczonego zazwyczaj jako
kontaminacyjny wpływ strus. ватага, a także to, że najdawniejsze poświadczenia
staroruskie pochodzą z zabytków północno-zachodnich i znaczeniowo wskazują na
człowieka związanego z wodą (żeglugą). Zapewne chodzi tu o starszego nad marynarzami (rybakami), co ESBM (I: 193) ujmuje jako ‘чалавек, які працуе на судне’,
por. Ходити тремъ ватагамъ моимъ на море, а ватамманъ Ондреи Критцкыи
(Gramota dźwińska 1294–1304, odpis XV–XVI w., Srezn. I: 231–232). Słownik historyczny języka rosyjskiego hasło ватаманъ opatruje znaczeniem ‘старшина промысловой артели’, por. съ болшаго судна съ ватамана гривна, а людей на суднѢ
сколько ни будетъ, ино с головы по денгѢ (1488, SRJ II: 24). Nie bez znaczenia jest
tu także fakt, że w cytatach z gramot staroruskich ватаманъ || вотоманъ występuje zazwyczaj w towarzystwie nazwy osobowej, także związanej z wodą осначь
‘судорабочий, бурлак’, por. ни судятъ ихъ ватамановъ, ни осначевъ (1448); ни
ихъ вотамановъ, ни ихъ осначевъ (1477, Srezn. II: 730).
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Dwa stulecia później w źródłach starorosyjskich ватаманъ pojawia się jako nazwa człowieka związanego z wojskiem, a więc ‘военное должностное лицо’ (Latopis Archangielski, odpis XVII w., SRJ II: 24), pojawia się również postać bez nagłosowego w-:
атаманъ (атоманъ, отоманъ) 1. ‘старший в каком-л. деле; вожак, предводитель’ (1669). 2. ‘должностное лицо в козачьем или стрелецком войске и в местах
их поселений, выполнявшее военные и административные функции’ (1666).

Jednocześnie ze źródła tegoż stulecia pochodzi zapis бусный атаманъ ‘капитан
судна (бусы)’ (1620, SRJ I: 57).
Tak więc zarówno argumenty chronologiczne, jak i semantyczne każą nam przypuszczać, że mamy do czynienia z dwiema drogami przedostawania się atamana
do języków wschodniosłowiańskich: skandynawską i turecko-tatarską. Gdy chodzi
o tę pierwszą, to bardziej prawdopodobne wydaje się stanowisko Andrzeja Bańkowskiego, który wyprowadza ten wyraz ze stszwedz. vatten-man, niż propozycja Pawła
J. Czernycha (I: 57):
Слово, несомненно, заимствованное, но трудно установить, из германского
источника или из тюркских языков. Вероятнее, что оно попало в русский язык
(через Новгород) из германского источника”. Ср. ср.-н.-нем. hōvetman – „главарь”, „вожак” [ср.-в.-нем. houbetman (совр. нем. Hauptmann) – тж.; норв. hovedmann – „главарь”, „вожак”; швед. huvudman – „руководитель”, „вождь” и др.], где
первая часть (н.-нем. hōved и т. д.) значит (или значила) „голова”, „глава”, а вторая – „человек”, „мужчина”. Нижненемецкое или скандинавское по происхождению, оно на древнерусской почве сначала, м.б., звучало *офтманъ или близко к этому, а потом, вследствие контаминации с ватага, получило совр. форму.

Etymologia tatarsko-turecka atamana wcale nie wygląda prościej z uwagi na
trudności ze znalezieniem odpowiedniego etymonu na gruncie turkijskim. Największym powodzeniem cieszyła się dotąd koncepcja uznająca za punkt wyjścia: ata
‘ojciec’ + man – sufiks augmentatywny, co w całości dawało znaczenie ‘duży ojciec,
największy’, to jest ‘ojciec pasterzy’, ‘najstarszy pasterz’ (zob. Szanski I: 169–170; Vasmer I: 95; Czernych I: 57; ESUM IV: 231). W ostatnim czasie Stanisław Stachowski
(2014: 35–36) zaproponował, jak się wydaje, bardziej wiarygodny rodowód interesującego nas leksemu, wywodząc go z języka tatarskiego: tat. utaman < *otaman <
ptur. *ōtaġman ‘przywódca grupy ludzi’ < ptur. *ōtaġ ‘grupa ludzi; oddział wojskowy’ + sufiks -man (por. też Stachowski 2008: 118).
W języku staroukraińskim dominują zdecydowanie formy z nagłosowym w-: ватаманъ, ватамань, ватаман znaczeniowo odmienne od podawanych wcześniej
form staroruskich i starorosyjskich, czyli ‘виборчий сільський старшина, представник сільської общини на руському праві, тіун’ (od 1422). Tylko sporadycznie
notowane są отам(он), отамано(м) (ok. 1471, SSM I: 156). W wiekach XVI–XVII
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sytuacja zmienia się diametralnie: formy bez w- zyskują przewagę, por. атаманъ,
ватаманъ, отаманъ ‘старший у якій-небудь справі, ватажок; отаман; сільський староста’ (od 1507). Dopiero od XVII w. pojawia się znaczenie ‘(виборний
або призначений старшина у козацькому війську) отаман’ (SUM I: 143). W języku starobiałoruskim: атаманъ (XV), отамонъ (1497), втамонъ (1519), утамонъ
(1519), отаманъ (1577) (Bułyka 1972: 32; Stachowski 2014: 35).
SStp (I: 42) dokumentuje 13 przykładów użycia badanego wyrazu, wszystkie z nagłosowym w-: wathaman, vathaman, watman (wattaman). Nie ma wątpliwości, że
do polszczyzny trafił on z języka ukraińskiego.
2)

bachmat ‘koń tatarski’

Jak pisze nieoceniony Brückner (SEBr: 10): „bachmat ‘koń tatarski’ […], bo z Rusi
do nas nazwa przyszła, a na Ruś od Tatarów samych”. Podobnie sądzi Bańkowski
(SEBań I: 23). S. Stachowski (2014: 42–43) nie ma wątpliwości co do tureckiego pochodzenia wyrazu w polszczyźnie, por.:
Tur. *bahmat, forma ściągnięta z *bahimat […], które z kolei jest złożeniem z ar. bahim ‘[jako nazwa konia] czysty, jednolitej maści (bez żadnych domieszek lub pstrokacizny)’ i ogtur. at ‘koń’ i oznaczało ‘konia czystej maści’.

Krakowski turkolog wskazuje także na dobre i dość wczesne zadomowienie wyrazu na gruncie wschodniosłowiańskim (ukr. 1542; brus. XVI; ros. 1503), chociaż
nie wypowiada się w kwestii ewentualnego pośrednictwa ruskiego. Wydaje się, że
w świetle przedstawionych faktów można uznać je za prawdopodobne.
3)

badawia ‘koń arabski’

Brückner (SEBr: 19) nie uznaje tego wyrazu za pożyczkę ruską, por.: „bedewia,
badawia, w 16. w. ‘koń arabski’, od nazwy Beduinów, od bedu ‘pustynia’, tur. bedewi
at”. S. Stachowski (2014: 44–45) wyprowadza go wprost z osmańsko-tureckiego, nie
wspominając nic o medium ruskim:
Osm.-tur. bedavī = bedevī at ‘koń dobrej (arabskiej) rasy’, złożenie z bedavī = bedevī
(ar. badawī, faem. badawīja, vulg. bedewī) ‘pustynny, koczowniczy (w przeciwieństwie do: miejski); mieszkaniec pustyni, beduin’ i tur. at ‘koń’.

Dane leksykografii wschodniosłowiańskiej (por. Bułyka 1972: 39: бедевей, бадавея ‘рысісты конь’ (ст.-польск. bedewia, badawja < тур. bedeviat) (1503); SUM
(II: 9): бадавѢй (тур. bedevi) ‘(кінь турецької породи) румак’ (1596)) słabo przemawiają na rzecz ewentualnego przekazu ruskiego do polszczyzny, wręcz przeciwnie,
wskazuje się raczej na sytuację odwróconą, por. бадавѢя ‘скаковая лошадь’ (ср. ст.
польск. badawija) (1503, SRJ I: 64).
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basałyk ‘rodzaj bicza z ołowianą kulką na końcu rzemienia’

Zdaniem Brücknera (SEBr: 17): „basałyk, obelżywe basałyga, w 15. w. przejęte
dla ‘bicza z ołowianą kulą’ […] Rej wymienia je jako tatarskie”. Z tur. i tat. bašakly
‘с железным наконечником’, bašak ‘железный наконечник стрелы’ wywodzi słowo Max Vasmer (I: 130). S. Stachowski (2014: 56) opowiada się za stanowiskiem Ananiasza Zajączkowskiego, który twierdzi, że podstawą polskiego wyrazu jest
tur. *basulyk ‘coś, co ma związek z żelazną maczugą; rzecz mająca służyć za maczugę’,
derywat z suf. -lyk od śrtur. basu ‘mała żelazna maczuga’ z drobną zmianą fonetyczną
(rodzaj asymilacji): basulyk > basałyk.

Trudno mówić o pośrednictwie ruskim w staropolszczyźnie z uwagi na brak poświadczenia wyrazu w strus. i dość późne świadectwa zachodnioruskie, por. stukr.
басаликъ (тур. basałyk) ‘нагайка з олов’яним наконечником’ (XVI–XVII, SUM
II: 25); stbrus. басалыкъ (польск. basałyk < тур., тат. bašakly) ‘пуга з волавам
на канцы’ (XVII, Bułyka 1972: 38). Ostatecznie jednak nie da się tego całkowicie
wykluczyć.
5)

bezmian ‘jednostka masy (około 1 kg)’
Według przypuszczeń Brücknera (SEBr: 23):
bezmian […], nazwa ‘wagi ruskiej’ i ‘ciężaru pewnego’; rusk. bezmien (od 14. w. znane). Pozornie bez- (z)miany, w istocie może pożyczka z turskich języków.

Rzeczywiście, większość badaczy usiłuje wywieść strus. безмѢнъ z języków
orientalnych (zob. ESBM I: 437; ESUM I: 162; Vasmer II: 144–145). Najbardziej przekonująco czyni to Marek Stachowski, który przedstawia taki oto wywód: „*besmān
(stczuw. *besmen > wsp. czuw. pasman, miara wagi zboża) < pers. vaznān, pl (-ān) <
< *vazn < ar. wazn ‘odważnik’” (2008: 120).
Sprzeciwia się temu Bańkowski (SEBań I: 43), który opowiada się za – już wcześniej postulowanym – psł. †bezъ-měnъ, od wyrażenia †bezъ měny ‘bez zmiany’.
U S. Stachowskiego – brak.
W świetle wywodów M. Stachowskiego należy przyjąć, że mamy tu zapewne do
czynienia z rezultatem oddziaływania języków ruskich na język staropolski.
6)

bisior ‘tkanina jedwabna’
Brückner (SEBr: 27) pisze:
bisior, cerk. biser ‘perła’, ‘dętka, paciorek’; jeszcze w 15. w. tak (z arab. busra ‘paciorek’, rus. busy ‘paciorki’?), ale to pomieszano u nas około r. 1500 z łac. grec. nazwą
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‘cienkiego płótna’ bysson, i już Mączyński 1564 r. tylko tak bisior tłumaczy, kmentem;
u Leopolity „szata bisiorowa”, z „najprzedniejszej bisiorowej wełny”, Grochowski.

SEBań (I: 53) uznaje słowo za niejasne, „wątpliwie wywodzone z arab. busra ‘paciorek szklany’. W pol. zmiana znaczenia przez wtórne skojarzenie z łc. byssus ‘drogie, cienkie płótno’, co z gr. býssos ‘ts.’”.
SUM (II: 85) zaświadcza dwa znaczenia dla бисеръ, pierwsze znane już na gruncie ruskim od XI w. (zob. SDJ I: 161–62) ‘перли, жемчуг; вироби з дорогоцінного
каміння, прикраса’ (XVI) oraz drugie, późniejsze, nawiązujące do stpol. ‘дорога,
коштовна тканина, заст. вісон’ (1627).
Wschodniosłowiańskie słowniki etymologiczne obstają zgodnie przy turkijsko-arabskiej etymologii (*büsra < busra) (Szanski I/2: 124; ESBM I: 352–353; ESUM I:
202; Vasmer I: 168; Czernych I: 91).
U S. Stachowskiego – brak.
7)

bojar ‘człowiek stanu wolnego (poniekąd ruski odpowiednik polskiego
szlachcica)’; bojarzyn ‘wojownik’

Zdaniem Brücknera (SEBr: 34–35) bojarzyn to „najwcześniejsza pożyczka polska
z rus., bo już w 14. w. w Wielkopolsce znana, ale mylnie do boju odniesiona, więc tłumaczy ‘bellator’, ‘miles’, ‘bojownik’, ‘rycerz’”. Polski etymolog uznaje ruskie bojarin
za cerkiewizm, cerk. zaś bolarin, bolare l.m. „jest awarsko-bułgarską nazwą ‘wielmożów’, od tureckiego bojlu ‘wysoki’, u pisarzy greckich bojlades, boljades przezywanych” (ibid.). Inny etymolog polski, Franciszek Sławski (SESł I: 39), wyraz bojarzyn,
a także bojar (od XV w.) ‘bojownik, wojownik, szermierz’ uznał za pożyczki staroruskie, a dalej: „zapewne pożyczka orientalna, co do źródła nie ma zgody”.
Rzeczywiście, liczne próby wywodzenia wyrazu z rodziny języków turkijskich
nie dały zadowalających rezultatów. Przedstawianie szczegółowej dyskusji mija się
z celem. Pewnym powodzeniem cieszyła się próba wskazania na źródło staroturkijskie bai ‘bogaty, znamienity’ + är ‘mąż, mężczyzna’, czyli ‘znamienity, sławny, bogaty człowiek’. Nie zyskała natomiast akceptacji koncepcja Nikołaja M. Szanskiego
uznania leksemu za twór słowiański, pochodny od bojь ‘bój, bitwa’ (zob. Szanski I/2:
181–82; Vasmer I: 203–204; ESBM I: 340; ESUM I: 241; Czernych I: 106).
Niezadowalające próby znalezienia orientalnego źródłosłowu dla bojara spowodowały, że S. Stachowski (2014) nie zamieścił go w ogóle w swoim słowniku.
8)

bołki ‘sanie do przewozu towarów’

Na jeszcze bodaj strus. rodowód wyrazu wskazują dane SRJ (I: 282): болокъ ‘крытый возок, сани’ (1473), a także болчокъ ‘ts.’ (1655, ibid.: 284). Pochodzenie wyrazu
objaśnia Vasmer (I: 189):
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болок, болк ‘челнообразные крытые сани с единственным широким полозом
(на Белом море), арханг., сиб.// Согласно Калиме (FUF Anz. 23, 248 и сл.), заимств. из саам. к. pulhke ‘крытые сани’, саам. норв. bulkke, bulke – то же, ср.
фин. pulkka ‘саамские сани’.

9)

bułatowy ‘stalowy’

Jak pisze Brückner (SEBr: 48): „bułat ‘stal’, przez Ruś z tur. bulat, a to z pers.
pūlād”. Stanowisko Brücknera przyjęto powszechnie (zob. Szanski I/2: 222; ESBM I:
407; ESUM I: 289–290; Vasmer I: 238; SEBań I: 95; Czernych I: 122; Stachowski
2014: 93).
Na gruncie ruskim wyraz jest dobrze usadowiony, posiada liczne świadectwa
z XV–XVII w., por. stros. булатный (1470), булатъ (1594), булатникъ (1668), stukr.
булатный ‘(виготовлений із високоякісної сталі)’ булатний (1572, SUM III: 95),
potwierdzony jest także w antroponimii XV w.: Ивашко Булат Огибалов (Szanski
I/2: 222).
10)

czobot ‘rodzaj buta’; czobotnik ‘szewc’

Zdaniem Brücknera (SEBr: 80): „czoboty ‘buty’, ruskie, u Klonowica r. 1600;
ruskie ma być pożyczką turecką”. Natomiast Bańkowski (SEBań I: 233) przyjął nie
wschodni, lecz zachodni szlak wędrówki tego wyrazu do polszczyzny:
Niejasną drogą z wł. ciabatta ‘rodzaj buta’, w stp. efemeryczne […], przyjęło się na
Rusi Czerwonej; z pol. por. ukr. čobit, čobota, ros. dial. (zach.) čobot. Niezasadnie
podejrzewano tu zapożyczenie st.rus. z tur.-tatar.

Słowniki etymologiczne języków wschodniosłowiańskich wszakże trzymają się
wersji orientalnej, wskazując na tat. čabata ‘łapeć z łyka’ i in. (Vasmer I: 370–71;
ESUM VI: 336).
Na gruncie wschodniosłowiańskim wyraz znany od XVI w.: чеботъ = чоботъ
‘башмак на каблуках с острыми загнутыми вверх носками’ (1509, Srezn. III:
1486), чоботаръ ‘cапожник’ (1570, Tymczenko II: 483).
U S. Stachowskiego – brak.
11)

denka ‘drobna moneta ruska, ćwierć grosza’

Być może chodzi o odpowiednik strus. деньга ‘монета определенного достоинства’ (XV~1382, SRJ IV: 216). SStp nie notuje tego wyrazu. Nie wiadomo, jak trafił
on na listę Urbańczyka.
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derka ‘koc, narzuta’

Ogólnie przyjęto uznawać derkę za pożyczkę z ukr., por. SEBr: 87; SESł I: 144;
ESUM II: 49–50; SEBań I: 266, z tym że ten ostatni podważa autentyczność świadec
twa stpol.: „nieprawda, że derka już w tekście łacińskim źródła stp. z 1468, tam inne
słowo!”. Sam stawia przy haśle rok 1900, wcześniej (XVII–XIX) – derha.
S. Stachowski (2014: 148) wyprowadza ukr. derha, d’orha ‘gruba konopna tkanina; czaprak, dera; czarny wełniany żeński ubiór, podobny do zapaski; kołdra’, derha
‘czaprak; kilimek, koc’ (XVII), džerga ‘kołdra; podkładka pod głowę’, džerha ‘zapaska z niefarbowanej wełnianej tkaniny’ z osm.-tur. *cerge = çerge ‘namiot prowizoryczny wsparty na podwójnych palach, szopa’. Por. też (ESUM II: 49–50).
13)

hazuka || azuka ‘długa wierzchnia suknia’
Na orientalne pochodzenie wyrazu wskazał Bańkowski (SEBań I: 524):
hazuka 1490 ‘długa męska szata wierzchnia’ (noszona w Polsce na przełomie XV
i XVI, często wymieniana w XVI–1, później tylko sporadycznie wspominana), czes.
hazuka ‘ts.’ (1503, dziś ‘kaftan, bluza, bluzka’), niejasne, ewentualnie z jakiegoś źródła
osmańskiego przez węg. (hacuka 1492); nie przekonuje wiązanie ze śr.-g.-nm. hosecke.

Jednakże niemiecki rodowód wyrazu, o którym wspominał już Brückner (SEBr:
170), wydaje się nie budzić wątpliwości (zob. EWU I: 507).
Języki wschodniosłowiańskie tego wyrazu nie znają, jeśli nie liczyć stbrus. газука
‘доўгае верхняе адзенне’ (1564), co ze stpol. wywodzi Bułyka 1972: 76. Trudno więc
uznać go za pożyczkę ruską.
14)

jarmułka || jermułka ‘rodzaj nakrycia głowy’

W polskiej etymologii postuluje się zasadniczo ruskie pochodzenie tego wyrazu,
por. zarówno ujęcie SEBr (s. 198):
jamułka, jarmułka ‘czapeczka’, od 15 do 18 w.; […]. Z rus. dawnego jemurłuk, bułg.
ja(g)murluk, z tur. ja(g)murluk ‘płaszcz na deszcz z kapuzą’, później jermołka ‘kapuza’,

jak też SESł (I: 503):
jarmułka […], w XV w. wyjątkowo z metatezą jałmurka, stpol. najczęściej jamułka
[…]. – Zapewne pożyczka z rus. […]. – Wyrazy rus. są zapewne przekształceniami
strus. emurlukъ ‘opończa, płaszcz chroniący od deszczu’.

Tylko stanowisko Bańkowskiego (SEBań I: 572) – do czego nas już przyzwyczaił –
diametralnie przeciwstawia się poprzednikom, por.:
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jarmułka ‘żydowska mycka domowa’ 1806 […]. W XVII–XVIII o birecie księżym
i doktorskim, w XV–XVI o jakimś czepcu, szlafmycy, a także hełmie-misiurce;
w różnych formach, najpierw jałmunka XV–1 (pl jalmunky 1433, złą lekcją jalmurky!);
w „Wokabularzu Trydenckim”: jałmunka albo jałmunica, stąd też jełmunka 1458
i jałmonka 1546–47 (w rachunkach dworu królewskiego, o szlafmycy i o czapeczce
pod hełm husarski); stąd przez *jałmułka (asymilacja: -ł-ł- zamiast -ł-n-) dwa dalsze warianty wtórne: jamułka 1586, XVII–XVIII (też jamołka 1592) i jarmułka//jarmołka (1582). Stp. zapożyczenie z nieznanego źródła, zapewne od XIV jako nazwa
mycki wkładanej pod hełm rycerski, (j)ełmonka zdr. od *(j)ełmona (?), por. np. wł.
elmone : elmo ‘hełm’. Wbrew formie i znaczeniu próbowano wywodzić od st.rus.
jemurłukъ ‘opończa pasterska’ (z tur.).

Nieco inaczej widzi sprawę S. Stachowski (2014: 251):
Podstawą wszystkich wymienionych tu form jest osm.-tur. yağmurlık ‘płaszcz z kapturem chroniący od deszczu’ (> pol. jamurlach, zob.) z dość pospolitymi zmianami fonetycznymi. Zapożyczenie dokonało się bezpośrednio z języka osm.-tur. (już
w połowie XV w.), a nie przez pośrednictwo wsch.-słow., jak przypuszcza Borejszo
WO 73, gdzie wyraz jest poświadczony dopiero w XVII w., por.: ros. jemurlukъ (1674)
‘wierzchnie ubranie od deszczu’ (SRJa. V 51), a błr. jermyłka (1541), jełmurka (1613) są
wariantami pożyczki z pol. jarmułka (Bułyka 1972: 111).

Z kolei M. Stachowski (2013), podążając tropem Bohdana Strumińskiego, odrzuca osmańsko-tureckie pochodzenie wyrazu, przychylając się zasadniczo do jego
łacińskiego rodowodu: jarmułka < jałmurka < jełmunka || *jałmonka < łac. almunicum lub almunica ‘nakrycie głowy kanonika’, chociaż wpływu tureckiego zdecydowanie nie odrzuca.
Tak czy inaczej pośrednictwo ruskie w przyswojeniu jarmułki przez staropolszczyznę należy odrzucić.
15)

kalannik || kalennik ‘członek królewskiej ludności służebnej ziemi halickiej
i lwowskiej’; kalanny || kalenny ‘dotyczący kalaństwa’; kalaństwo ‘rodzaj
służby świadczonej królowi’

SSM (I: 486) dokumentuje wyraz tylko jednym cytatem: коланъныи (закріпачений селянин без права виходу) коланний (1471). Potwierdzony w źródłach starobiałoruskich XV–XVI w.: каланъ, коланъ (1512), коланный (1492) – bez identyfikacji
znaczeniowej (Bułyka 1972: 135). Brak w źródłach staroruskich.
Na pochodzenie turkijskie wyrazu wskazał S. Stachowski (2014: 287):
Stukr. kołanъny(j) (1471) ‘chłop przywiązany do ziemi bez prawa opuszczenia jej’
(SSM I: 486) < strus. kałannyj, derywat z suf. -nyj od kałan/kołan, a to z tur.-kipcz.
qalan < ujg. qalan ‘podstawowy podatek (głównie w naturze) na rzecz państwa, płacony przez ludność zajmującą się rolnictwem’ < (?) mong. *xalān ‘danina; podatek
gruntowy, podatek od roli’.
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W staropolszczyźnie zapewne z ukraińskiego.
16)

kaleta || kaletka ‘woreczek na pieniądze’

Według SEBr (s. 214): „zdrobniałe i kalatka zamiast kaletka, z rus. kalita, a to
z tur. qalita, qalta”. Podobnie SESł (II: 28–29). W SEBań (I: 611) zupełnie inaczej:
kaleta ‘torebka skórzana noszona u pasa’ XV–XVIII (dziś gw.) […]; niejasne, przyszło
drogą klasztorną z zachodu, chyba z wł. caletta (o torebce mniszej przyszytej do pasa;
dziś techn. ‘złącze, spojenie’; por. też w innych znaczeniach hiszp. caleta). Czystym
przypadkiem podobne do st.rus. kalita ‘rodzaj torby (pasterskiej)’ 1389, z tur.-tatar.,
por. ros., białorus. kalitá, ukr. kałytá, pol. dial. wsch. kalita (sporadycznie mieszane
z kaleta w XVII–XVIII).

S. Stachowski (2014: 284–285) wyprowadza wsch.-słow.: ukr. kałýtá, brus. kolita
(1423–1438), kalita (1560), kaleta (1589) (Bułyka 1972: 136), ros. kalita (1535), strus. kalita (1389) (SRJ VII : 36) ‘skórzana torba, worek, sakwa przywiązana do pasa’ – z tur.-mong. (na Rusi) kalita, halita ‘sakiewka, woreczek na pieniądze’, współcz. kalta,
halta ‘ts.’ < pers. åharīt ‘sakiewka, woreczek, torba na listy, torba żebraka itd., torebka damska, list, strąk, kokon, rulon’ < ar. åharīt ‘skórzana sakiewka, portmonetka,
woreczek na pieniądze’.
Na gruncie ukr. już od XIV w., por. калита ‘(шкіряний мішечок на гроші, що
його звичайно прив’язували до пояса) калита’ (1388, SSM I: 466).
Droga wędrówki wyrazu zapewne: tur.-mong. > strus. > stpol.
17)

karbus ‘Citrullus vulgaris, Schrad’

Wszystkie przykłady staropolskie z nagłosowym k- (carbusz, karbusch, karbusz, karbuz) wskazywałyby na bezpośrednie zapożyczenie turkijskie, które według S. Stachowskiego (2014: 26–27) wyszło albo z języków kipczackich, albo
z osmańsko-tureckiego.
Pośrednictwo ruskie (ukraińskie) widoczne jest w pol. formie z nagłosowym h-:
harbuz (zob. SEBr: 168).
18)

kitajka ‘rodzaj tkaniny jedwabnej’; kitajczany ‘zrobiony z kitajki’

W polskiej etymologii istnieje pełna zgoda co do ruskiego pochodzenia tego słowa w polszczyźnie (SEBr: 231; SESł II: 179; SEBań I: 684), por. np. w SESł: „Z strus.
kitájka, kytájka od rus. nazwy Chin Kitáj, Kytáj (przejętej za pośrednictwem ludów
tur.), skąd tkaninę tę pierwotnie sprowadzano”. Por. też (ESUM II: 439).
W stukr.: китайка ‘(різновид легкої шовкової або бавовняної тканини) китайка’ (1568–1573, SUM XIV: 103); китайчаный, китайченый ‘китайковий, діал.
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китайчаний’ (1563, ibid.: 103–104), stbrus. китайка ‘танная шаўковая тканіна’
(1511), китайчаный, китайченый, китайчатый (Bułyka 1972: 155). Postać przymiotnika wskazuje na zachodnioruskie pochodzenie wyrazu, w odróżnieniu od
stros. китаечный ‘cделанный из бумажной ткани (китайки)’ (1695), китайчатый ‘ts.’ (1671, SRJ VII: 142).
S. Stachowski leksemu tego nie notuje.
19)

kiwior ‘rodzaj nakrycia głowy’

Wyraz o niepewnej etymologii, znany w strus. (1378, SRJ VII: 119). Zwykle przypisywano mu pochodzenie orientalne (SEBr: 231; SESł II: 180–182), chociaż realnego źródła jak dotąd nie podano. Inaczej postępuje Bańkowski (SEBań I: 685), który
wyprowadza go z Inflant: „dawne d.-nm. ryskie kîver, skąd też łot. ķivere, ķiveris
‘szyszak’, estoń. küvar, küvär ‘rodzaj czapy’.
Stan badań podsumował S. Stachowski (2014: 339–40):
Etymologia wyrazu nie jest ostatecznie wyjaśniona. Źródła polskie XVI wieku wskazują na tureckie pochodzenie, ale dotychczas nie znaleziono w językach orientalnych
źródła wyrazu. Na pochodzenie orientalne wskazuje także strus. kiverь (1378) ‘rodzaj
czapki’. Wysuwano też możliwość zapożyczenia bałto-fińskiego, dolnoniemieckiego,
a nawet greckiego.

Por. także (ESUM II: 442–443; Vasmer II: 228–229; Czernych I: 394).
Pośrednictwo wschodniosłowiańskie w przyswojeniu tego słowa na gruncie polskim wydaje się realne z uwagi na aspekt chronologiczny (strus.), por. także stukr.
киверъ, ківѢръ (стп. kiwierz, стч. kyviř) ‘(вид чоловічого головного убору) ківер’
(1596, SUM XIV: 90), stbrus. киверъ ‘ваенны галаўны ўбор’ (1596, Bułyka 1972: 154).
20)

kolimaga ‘sanki bądź płozy do przewożenia towarów’
Brückner (SEBr: 246) pisał między innymi:
kolimaga ‘wóz’, w 15 wieku, dziś zapomniane; istnieje w pożyczce białoruskiej: kałamaszka ‘wózek’. Złożone (jeśli nie obcego początku) z koło i maży (magi), ‘wozu’, dziś
u nas (np. u Malczewskiego) z małorus. pożyczonej.

Na ten właśnie „obcy początek” kładzie akcent Sławski (SESł II: 34–35), który pod
hasłem kałamaszka zauważa:
Stpol. kolimaga, wraz z chwiejnymi głosowo odpowiednikami innych języków słow.,
robi wrażenie prastarej (może już psł. dial.) pożyczki ze wschodu. Pewnej etymologii
nie ma.
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SEBań (I: 755) uznaje stpol. kolimaga za zagadkowe słowo płn.-słow. †kolimagъ
‘namiot-jurta na kołach’, powołując się (obok stpol.) na strus. kolimagъ ‘rodzaj namiotu’, stukr. kołymáh ‘ts.’ (forma ta nie jest jednak poświadczona w słownikach
historycznych języka ukraińskiego, autor błędnie uznał formę dialektalną za staroukraińską – zob. ESUM II: 511), stczes. kolimah ‘rodzaj pojazdu’. A dalej stwierdza:
Może to nazwa mongolskiego wozu-namiotu z czasu pierwszego najazdu Tatarów
(w 1241), ze st.tur. *qały-maq ‘wysoki wóz-namiot’, skąd wywodzony etnonim Kałmuk (SEBań, ibid.).

Podobnie (ESBM IV: 121; ESUM II: 511; Vasmer II: 291).
Jelizawieta N. Szypowa (1976: 193) uwzględnia ros. колымага w swoim słowniku
turcyzmów w języku rosyjskim. S. Stachowski wyraz pomija.
21)

korczak || korczag ‘kubek, kielich’; korczakowy ‘dotyczący korczaka’

Według SEBr (s. 256): „korczak […] należy widocznie do korca […]; więc cerk.
krczag ‘dzbanek’, rus. korczaga ‘garnek baniasty’ […], zupełnie odmienne”. Zdaniem
Sławskiego (SESł II: 478–450):
Dawniej uważano bezpodstawnie pol. korczak za rusycyzm, przeciwko czemu wyraźnie przemawiają zarówno historia jak i geografia wyrazu. Co najwyżej mógłby
być rusycyzmem stpol. korczag.

SEBań (I: 796) uznaje pol. korczak za stare zapożyczenie wędrowne ze strus.
korčagъ, a to za stare zapożyczenie z tur.
Ros. i ukr. корчага (w strus. кърчага i кърчагъ, SDJ IV: 373) ‘сосуд для водки
с узким горлышком’ usiłowano – choć z miernym skutkiem – wywodzić z języków orientalnych, np. Vasmer (II: 341); ESBM (IV: 284) i ESUM (III: 46) w ślad za
Olegiem N. Trubaczowem uznają twór za prasłowiański, pochodny od *kŗkъ ‘szyja’.
S. Stachowski wyrazu tego nie notuje.
Fonetyka wyrazu (-or-) kontynuującego postać psł. wskazuje zatem wyraźnie na
jego ruskie pochodzenie w polszczyźnie. Interesujące, że w stukr. występują obocznie: корчагъ (цсл. кърчагъ) ‘те саме, що корчага’ (1627, SUM XV: 39) i корчакъ
‘дерев’яна посудина для черпання води’ (1642, ibid.), a w zabytkach XV w. odnajdujemy antroponim корчакъ (1414, SSM I: 501).
22)

mohorycz ‘przepijanie transakcji handlowej’; mohorycznik ‘świadek zawartej
transakcji handlowej’

SSM (I: 605) notuje zarówno могоричь ‘(почастунок для свідків якоїсь угоди) могорич’ (1359), jak też могоричникъ ‘свідок при угоді, якого частують учасники угоди’ (1451). Wyraz podstawowy jest dobrze udokumentowany w źródłach
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staroruskich XIV w., co poświadcza SDJ (IV: 554): могоричь ‘магарыч, угощение
для свидетелей какой-л. сделки’, chociaż są to właściwie te same przykłady, które
podaje SSM, w SDJ sygnowane jako południoworuskie (ю.-р.). Etymologia wyrazu
nie wzbudza kontrowersji: „z tur. maharıc ‘wydatki, koszty’, co z kolei z ar. mahāriğ
‘ts.’, pl. od mahrağ ‘wyjście, ujście’” (Stachowski 2014: 408–09). W staropolszczyźnie
z ukraińskiego.
23)

opończa ‘rodzaj płaszcza’
Jak stwierdza Bańkowski (SEBań II: 421):
opończa ‘rodzaj okrycia od deszczu’ 1496, zamiast stp. opońca zdr. od opona (p. opona 1.), według ukr. opančá, st.rus. japončá (skąd ros. jepančá) ‘burka tatarska’,
z tatar.-tur.

Pochodzenie tureckie wyrazu nie ulega kwestii, por. S. Stachowski (2014:
445–446):
Osm.-tur. yapunca, yaponca ‘rodzaj peleryny lub płaszcza z grubego włochatego
sukna; grube przykrycie dla konia (przed deszczem lub chłodem)’, derywat z suf.
-ca od yapın- ‘zrobić coś dla własnego użytku; kazać coś zrobić (np. ubranie, odzież)’.

Wyprowadzając wyraz z osmańskiego, S. Stachowski nie przewiduje tym samym pośrednictwa języków wschodniosłowiańskich, co jednak można by założyć,
jeśli weźmiemy pod uwagę względy fonetyczne, por. stukr. опанча ‘епанча’ (XVII–
–XVIII, Tymczenko II: 44), stbrus. опонча, опанча, апанча ‘шырокі плашч без
рукавоў’ (1508, Bułyka 1972: 111) z nagłosowym o-, w odróżnieniu od strus. епанча
(япанча) ‘ts.’ (1488, SRJ V: 52).
24)

orda 1. ‘jedna z kilkunastu wsi na prawie wołoskim w ziemi halickiej i lwowskiej, zamieszkałych przez kalanników, ewentualnie ordyńców’, 2. ‘plemiona
tatarskie, zorganizowane w rodzaj jednostki państwowej’; ordyniec || hordyniec 1. ‘członek królewskiej ludności służebnej ziemi halickiej i lwowskiej’,
2. ‘członek ordy tatarskiej’

Brückner (SEBr: 381) pisze: „orda, z przydechem horda, ordyniec ‘Tatarzyn’, ordynka ‘szabla tatarska’, z tatar. ordu ‘wojsko’, przez Ruś”. Bańkowski (SEBań I: 531)
nie wskazuje wprost na pośrednictwo ukraińskie, chociaż pośrednio sugeruje taką
ewentualność, gdyż po przedstawieniu faktów polskich przytacza ukr. ordá. Nie
wskazuje natomiast na medium wschodniosłowiańskie S. Stachowski (2014: 447),
wyprowadzając ten leksem bezpośrednio z tatarskiego:
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Tat. ordu, orda, ordy […] pierwotnie oznaczało to u Tatarów ‘zgromadzenie wszystkich rodzin lub podgrup jednego i tego samego rodu (ajmak) w celu wyprawy na nieprzyjaciela lub z innych powodów; (później) stanowisko, obóz, kwatera chana’ (bud.
I 124); osm.-tur. ordu, ordı ‘obóz wojskowy’; współcz. tur. ordu ‘wojsko; armia (jako
zgrupowanie wojsk); rzadko obóz’.

Czy zatem da się przyjąć wschodniosłowiańskie pośrednictwo przy zapożyczeniu tego wyrazu turecko-tatarskiego? Na pewno wskazuje na to obecność w języku
ukraińskim formacji ординець ‘член орди’ (ESUM IV: 210) czy strus. ордынецъ,
ординецъ, por. SDJ (VI: 152):
ординьци ‘Особая категория населения, на которую возлагался отвоз в Орду
татарской дани, а также сохранение, починка и, может быть, производство вещей и предметов, шедших в уплату такой дани’ (1364–1365).

SRJ (XIII: 65): ордынецъ (ордин-) ‘Лицо, поселенное на землях великого князя и занятое обслуживанием сообщеня с Ордой’ (1390). Z drugiej strony stukr.
орда znaczeniowo tylko częściowo nawiązuje do stpol. orda, por. орда ‘(середньовічна феодальна держава у тюркських і монгольських народів, а також територія цієї держави), орда’ (1392–1393, SSM II: 91); орда ‘орда, толпа, ватага’ (1621,
Tymczenko II: 50). Sprawa jest więc otwarta.
25)

orkisz ‘Triticum spelta L.’

Brückner (SEBr: 381) nie ma wątpliwości: „orkisz, zboże ‘triticum’, od r. 1472;
z tur. urkusz ‘dziki jęczmień’. Podobnie dla języków wschodniosłowiańskich: Bułyka
1972: 229; Szypowa 1976: 252; Vasmer III: 153; ESUM IV: 213.
Bańkowski (SEBań II: 429) uważa zupełnie inaczej:
orkisz […]; zboże to zwane przez Anglików „niemiecką pszenicą” (German wheat),
w średniowieczu uprawiano pospolicie w górskich regionach Niemiec, skąd je przynieśli do Polski osadnicy niemieccy wraz z jego nazwą swoją (!), jedną z kilkunastu
dialektalnych nazw śr.-g.-nm. orkiszu, a ściślej jego różnych odmian; toteż ustalenie
źródła śr.-g.-nm. trzeba pozostawić historykom dialektów niemieckich. Z pol. (albo
wprost z dialektu niemieckiego mieszczan lwowskich) późne ukr. órkyš, skąd w końcu i krymsko-tatar. urkuš.

S. Stachowski (2014: 448–449) skłonny byłby przyznać rację Bańkowskiemu:
Autorzy wszystkich słowników etymologicznych (ukr., błr., ros., cz.) wyprowadzają
nasz wyraz bezpośrednio z tur. lub tat. Wydaje się to bardzo wątpliwe, choćby tylko
ze względu na chronologię i zasięg geograficzny wyrazu. Brak natomiast dokumentacji naszego wyrazu w dawnych epokach języków tur. może wskazywać na jego obce
pochodzenie w tych językach. Dlatego też może ma słuszność Bańkowski.

Należy więc uznać argumenty jednego i drugiego.
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roztruchan ‘kubek, kielich’

SEBań (III: 99–100) uznaje słowo za całkiem niejasne. S. Stachowski (2014: 475–
–476) pisze:
Według Brücknera (SEBr: 463) „ruskie to, od dworu Jagiełłowego”, czyli zapożyczenie z języka stbłr., urzędowego języka Wielkiego Księstwa Litewskiego, choć poświadczonego bardzo późno (dostakanъ [1656] TSbJa. 43). Forma stbłr. była znana
niewątpliwie znacznie wcześniej, gdyż bez wątpienia jest pożyczką z języka strus.,
gdzie wyraz znany jest od XIV w. […]. Według Bułyki TSbJa. 43 formy stpol. (hostruchan [1393], dostuchan [1395], roztuchan [1420], roztruchan [1475]) przedstawiają sobą
zniekształconą formę stbłr. dostokanъ. – Strus. dostokanъ (i pozostałe formy) jest
z kolei zapożyczeniem z języków tur.-kipcz.: czag. tostakan ‘naczynie do przewożenia
kumysu; dzban(ek); czara; puchar, kielich i in. […]. – Pol. forma z przedrostkiem rozpowstała przez skojarzenie z wyrazem roztucharz (w różnych postaciach) ‘handlarz
koni’.

27)

serpanek || serpanka ‘chusta na głowę’

Według SEBr (s. 486): „serpanka, w 16. wieku ‘letnik’, o stroju kobiecym, pożyczka z ruskiego (jak kołstka)”. Pochodzenie tureckie wyrazu nie wzbudza wątpliwości,
por. S. Stachowski (2014: 515):
Osm.-tur. serbent, -di ‘zawój na głowę’, a to z pers. saraband ‘wstążka lub opaska
dla umocnienia kobiecej fryzury lub ubioru głowy’ (Stg. 670), złożenie z sar ‘głowa’
i band ‘wstążka, węzeł, wiązadło’ (Stg. 210), derywat od czasownika bastan ‘wiązać,
łączyć’.

Pośrednictwo ruskie (ukraińskie) wątpliwe ze względów chronologicznych, por.
stukr. серпанокъ ‘pод холста со змеевидными узорами’ (XVIII, Tymczenko II:
318); por. też Vasmer III: 610; ESUM V: 221.
28)

sorok ‘wiązka skór sobolich (40 sztuk)’

Że jest to wyraz ruski w stpol., wątpliwości nie ma. O pochodzeniu na gruncie
ruskim zob. Fałowski 2011.
29)

tarhun || torhun ‘Artemisia dracunculus L.’
Według ESUM (V: 679):
[тургун] (бот.) ‘естрагон, Artemisia dracunculus L.’, [трагін] ‘тс.’ Mak, [торгун]
‘деревій цілолистий (хрящуватий), Achillea ptarmica (Ptarmica cartilaginea)’;
[…] – очевидно, запозичення з турецької мови; тур. tarhun ‘тс.’ походить від ар.
tarhun ‘тс.’.
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Jednakże droga tego fitonimu do staropolszczyzny mogła być nieco inna, co
przedstawił już Brückner (SEBr: 21):
[…] obok tej łac.-niem. nazwy (Beltram), z arab. tharkun w 16. w. tarhun, torhon,
ludowe toruń ziele; dziś tylko estragon z franc., a to z łac. dracunculus, niem. Dragun
(Artemisia dracunculus).

Termin естрагон ESUM (II: 171) objaśnia jako zapożyczenie z francuskiego:
фр. estragon є результатом видозміни давнішого targon ‘естрагон’, запозиченого
через латинське посередництво (лат. бот. tarchon) з арабської мови.

Tak więc należy przyjąć dwojaki szlak wędrówki wyrazu do polszczyzny: albo
bezpośrednio z osmańskiego, albo ar. > łac. > pol. Że nie jest to polski turcyzm,
może potwierdzać brak hasła u S. Stachowskiego. Pośrednictwo wschodniosłowiańskie raczej nie wchodzi w grę.
30)

telega ‘wóz chłopski, furmanka’; teleżny ‘odnoszący się do telegi’

Według Brücknera (SEBr: 568): „telega, teleżka, talaga; z ruskiego: »teleg, to jest
ruskich kolas«, r. 1608”.
Wyraz jest dobrze udokumentowany w źródłach staroruskich (por. Srezn. III:
946), natomiast jego etymologia wzbudza wiele kontrowersji. Próby wyprowadzenia
wyrazu z języków turkijskich są trudne do zaakceptowania, podobnie jak wysiłki objaśnienia jego pochodzenia na gruncie słowiańskim (zob. Vasmer IV: 37–38).
Mniej zastrzeżeń z pewnością można mieć do wersji o pochodzeniu mongolskim,
por. (ESUM V: 540): „запозичене в давньоруську мову з монгольської; монг.
ст. tälägän ‘віз, візок’, очевидно, пов’язане з tele- ‘переносити, перевозити’”.
Czernych (II: 232), omówiwszy poszczególne koncepcje etymologiczne, doszedł do
wniosku następującego:
Т. о., если в настоящее время еще и нельзя сказать что-либо определенное
о происхождении рус. телега, все-же, учитывая упомянутые данные, можно
считать это слово старым (древнерусской поры) заимствованием с Востока.

Brak wyrazu u Szypowej i S. Stachowskiego.
31)

tołmacz ‘tłumacz urzędowy’

Na wschodniosłowiański udział w przeniknięciu do stpol. tego starego zapożyczenia z języków turkijskich (zob. SEBor: 635) wskazuje jego postać fonetyczna. W źródłach zachodnioruskich mamy poświadczenia z XV w., por. SSM II: 436: толъмачъ
‘перекладач, товмач’ (1484); (Bułyka 1972: 322): толмачъ ‘перакладчык, талкавальнік’ (1488).
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torłop 1. ‘błam futrzany’, 2. ‘futro’
Jak stwierdza Brückner (SEBr: 574):
torłop ‘futro’, w 15. wieku z Rusi pożyczone, więc w czerwonoruskim przekładzie Wiślicji, ale i w Polikarpie mazowieckim („torłop kuni”) i w słowniczku z r. 1500: „kuna
u torłopa”; dalej w Statucie litewskim.

Według Vasmera (IV: 84) торлоп ‘женское нарядное платье; шуба’, znane już
w XVI w. (zob. Srezn III: 982), „напоминает тулуп”, zaś тулуп zwykle wyprowadza się ze źródeł turkijskich (zob. Szypowa 1976: 333; Vasmer IV: 118–119; Czernych II:
270; ESUM V: 673). Bułyka (1972: 322) stbrus. торлопъ, торлепъ ‘жаночае футра’
(1490) stawia obok pol. torłop. Jednakże wiele przemawia za tym, że wyraz wędrował
ze wschodu na zachód, nie na odwrót.
33)

tybinki || ciebienki ‘płaty skóry u siodła dla ochrony nóg jeźdźca’

Jak utrzymuje Brückner (SEBr: 567): „tebinki, tybinki, tabinki, tebienki, od uprzęży wierzchowcowej, niby ‘troki’; tak samo rus. tiebienki; dziś we zwrocie „dostaniesz
po tebinkach”; z tur. tébéngü.
S. Stachowski (2014: 573) dopatruje się źródeł wyrazu w osm.-tur. tebengi, pot.
*tepenki ‘szeroki popręg; czaprak (pod którym swobodnie położone jest siodło), poduszka siodłowa (Sattelpolster)’. Por. także Szypowa 1976: 614; Vasmer IV: 35; ESUM
V: 534.
Wczesne poświadczenia wyrazu w dokumentach zachodnioruskich, por. stbrus.
тебенки ‘шаўковы шнур’ (ст.-польск. tebienki < тур. tébéngü) (1407, Bułyka 1972:
319), stukr. тебенка (тюрк. tébéngü) ‘(шкіряна прикраса на кінському сідлі)’ тибенка (діал.) (1408, SSM II: 425) pozwalają dopatrywać się aktywnej roli języków
ruskich w przedostaniu się tego turcyzmu do stpol.
3. Spośród przedstawionych powyżej 32 (nie licząc leksemu denka) jednostek
słownikowych 22 (nie licząc wymienionych tu również form pochodnych) można
zapewne uznać za wschodnioslawizmy w staropolszczyźnie. Są to: ataman || wataman; bachmat; bezmian; bisior; bojar, bojarzyn; bołki; bułatowy; czobot, czobotnik;
derka; kalannik || kalennik, kalanny || kalenny, kalaństwo; kaleta || kaletka; kitajka,
kitajczany; kiwior; korczak || korczag, korczakowy; mohorycz, mohorycznik; opończa;
roztruchan; sorok; telega, teleżny; tołmacz; torłop; tybinki || ciebienki.
Nie da się tego powiedzieć o następujących wyrazach: hazuka || azuka; jarmułka || jermułka; karbus; orkisz; serpanek || serpanka; tarchun || torchun. Natomiast
w przypadku czterech wymienionych wcześniej wyrazów hasłowych jednoznaczne
przyjęcie pośrednictwa ruskiego na obecnym etapie badań wydaje się niemożliwe.
Chodzi o wyrazy: badawia; basałyk; kolimaga; orda, ordyniec || hordyniec.
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Skróty (w tekście autorskim)
ar. − arabski, brus. − białoruski, cerk. − cerkiewny, łac. − łaciński, osm.-tur. − osmańsko-turecki, pers. − perski, płn.-słow. − północnosłowiański, pol. – polski, psł. − prasłowiański, ptur. − praturkijski, ros. − rosyjski, stbrus. − starobiałoruski, stczes. − staroczeski,
stpol. − staropolski, strus. − staroruski, stszwedz. − staroszwedzki, stukr. − staroukraiński,
szwedz. – szwedzki, tat. − tatarski, tur. − turecki, tur.-mong. − turecko-mongolski, ukr. −
ukraiński, wsch.-słow. − wschodniosłowiański
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Regarding the earliest East Slavic borrowings in Polish
Summary
In 1963, Stanisław Urbańczyk attempted to investigate the problem of the earliest East Slavic borrowings in Polish. He presented a list of Old Polish imports from the East Slavic languages comprising
150 lexical units. Fifty years later, Wiesław Witkowski, another Slavicist from Cracow, extended the
list of East Slavic borrowings included in Słownik Staropolski (‘Old Polish Dictionary’) to 199 units.
The goal of the present paper is to partially verify the standpoints of the two researchers. Perforce,
it is limited to those words which arrived in the East Slavic territory from the broadly understood
East, i.e. from the Turkic, Mongolic, and Finno-Ugric languages.
The results of this verification are as follows. Out of 32 analysed lexical units (not including the
word denka), 22 can probably be considered East Slavic borrowings in Old Polish: ataman, bachmat, bezmian, bisior, bojar, bojarzyn, bołki, bułatowy, czobot, czobotnik, derka, kalannik || kalennik,
kalanny || kalenny, kalaństwo, kaleta || kaletka, kitajka, kitajczany, kiwior, korczak || korczag, korczakowy, mohorycz, mohorycznik, opończa, roztruchan, sorok, telega, teleżny, tołmacz, torłop, tybinki ||
ciebienki. The same is not true for the following words: hazuka || azuka, jarmułka || jermułka, karbus,
orkisz, serpanek || serpanka, tarchun || torchun. In four cases (the words badawia, basałyk, kolimaga,
orda, ordyniec || hordyniec) a definite acceptance of East Slavic mediation appears to be impossible at
the current stage of research.
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Gdzie walczył i jak miał na imię brat Mieszka I?
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W jednym z opracowań dla maturzystów poświęconym historii Polski czytamy:
W roku 972 na terytorium Mieszka najechał margrabia Hodon, zarządzający Marchią Łużycką; celem tej wyprawy było powstrzymanie ekspansji państwa polskiego
nad Bałtykiem. Do bitwy doszło w pobliżu grodu Cedynia na Pomorzu Zachodnim;
oddziały Mieszka i jego brata Czcibora zadały najeźdźcom dotkliwą klęskę […] (Sochacki 2007: 113).

Podobnie na etapie kształcenia uniwersyteckiego obowiązuje interpretacja
głosząca, iż Mieszko starł się z Hodonem pod Cedynią, por. fragment jednego
z podręczników:
Margrabia Marchii Wschodniej Hodo najechał na ziemie polskie i został pobity pod
Cedynią u ujścia Warty do Odry […]. W dzień św. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cedynia brat
jego […] Czcibór zadał im klęskę (Bogucka 1999: 22–23)1.

1

Podobnie: Czubiński, Topolski 1989: 34; Topolski 1992: 45; Strzelczyk 1992: 51; Dybkowska, Żaryn,
Żaryn 2002: 4; Barański 2005: 50; Rymar 2005: 40; Samsonowicz et al. 2007: 33; Urbańczyk 2012:
137 i in.
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W polskiej historiografii przyjęło się uważać, iż miejscem bitwy, do której doszło
między siłami margrabiego Marchii Wschodniej a wojskami państwa gnieźnieńskiego, była niewielka przełęcz na terenie Cedyńskiego Parku Narodowego nieopodal
grodu Cedynia, a z odsieczą wojskom Mieszka przybył jego brat Czcibor, względnie Czcibór. Wersja taka zawiera niewątpliwie dwa anachronizmy. Ani bowiem brat
księcia nie miał na imię Czcibor // Czcibór, ani słowiańska nazwa miejscowości będącej areną wydarzeń opisanych w kronice Thietmara nie mogła brzmieć Cedynia.
W świetle starszych i nowszych badań historycznych oraz językoznawczych, także przedstawionej niżej mikrofilologicznej analizy źródła historycznego, nie ulega
kwestii, iż jest to mit historyczny stworzony na potrzeby polityki władz Polski Ludowej, mający uzasadniać pretensje do Ziem Odzyskanych w sporze o rewindykację
terenów nad Odrą2.
Jan M. Piskorski (2002: 77) stwierdził, iż walczył tam nie Czcibor, lecz Ździbor,
jako że imię to jego zdaniem bardziej odpowiada regułom transkrypcji łacińskiego
zapisu Cidebur. Z kolei Krzysztof T. Witczak (1992) dekadę wcześniej dowodził, że
imię słowiańskie Ździbor nie mogłoby dać łacińskiej transkrypcji Cidebur, lecz i jego
lekcja: Zdziebor, budzi wątpliwości, podobnie jak wiele innych. Natomiast identyfikację Cidini = Cedynia odrzucono już dawno, gdyż przeczyły jej dane językowe
i argumenty językoznawcze. Należy więc zgodzić się z M. Piskorskim, iż miejsce
potyczki „polska powojenna historiografia utożsamiła niemal na dobre z dzisiejszą
Cedynią koło Chojny, mimo iż jest to tylko jedna z hipotez roboczych” (Piskorski
2002: 77). Zmitologizowany obraz bitwy rozegranej 24 czerwca 972 r., choć niewątpliwie o dużym znaczeniu we wczesnej historii państwa, został znacznie zafałszowany przez część historyków i do dziś funkcjonuje raczej jako relikt propagandy sprzed
kilku dziesiątków lat niż rezultat rzetelnych badań naukowych.
W kronice Thietmara, który (obok Brunona z Kwerfurtu) jako jedyny przekazał
informację o tym starciu, czytamy:
Interea Hodo, venerabilis marchio, Miseconem imperatori fidelem tributumque usque in Vurta fluvium solventem exercitu petivit collecto. Ad cuius auxilium pater
meus comes Sigifridus, tunc iuvenis necdumque coniugali sociatus amori, venit solum
cum suis et in die sancti lohannis baptistae adversus eum pugnantes primoque vincentes a fratre eiusdem Cideburo, exceptis tantum comitibus prefatis, omnes optimi
milites interfecti oppecierunt in loco, qui vocatur Cidini (MPH: 248 – wyróżn. M.Ł.).
Tymczasem dostojny margrabia Hodo, zebrawszy wojsko, napadł z nim na Mieszka,
który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Na pomoc margrabiemu
pospieszył wraz ze swoimi [zbrojnymi – M.Ł.] tylko mój ojciec, graf Zygfryd, podówczas młodzieniec i jeszcze nieżonaty. Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starli się
2

Dotychczasowe poglądy na temat bitwy cedyńskiej wyczerpująco referuje Paweł Migdalski (2004,
2013).
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z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cidini
brat jego Cidebur zadał im klęskę, kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy
z wyjątkiem wspomnianych grafów (Thietmar: 88).

Znamy właściwie tylko nazwy substytucyjne: śr.łac. Cidebur i Cidini. Słowiańskie imię brata Mieszka I próbowano dotychczas rekonstruować m.in. jako Czcibor, Ścibor, Zdziebor; autorem ostatniej lekcji jest K.T. Witczak, który poświęcił
temu problemowi osobny artykuł (1992), uzasadnił też wystarczająco nieprawidłowość pozostałych prób odczytania zapisu Thietmara. Natomiast nazwę miejscowości czytano dotychczas m.in. jako Sitno, Cydno, Žydno (Brückner 1935: 24);
Szczytno, Sitno, Žytno (Rospond 1947: 298–299), a także Sidzina (Lehr-Spławiński
1958/1961: 86–88). Tadeusz Lehr-Spławiński w lekcji Sitno za zasadne uznaje tylko czytanie początkowego niem. c- jako odpowiednika słow. nagłosowego s-, na
postawie znakowania (c) = /s/ w łacinie autorów niemieckich przełomu X/XI w.
(Lehr-Spławiński 1958/1961: 86). Przypuszcza dalej, iż niem. -d- oddaje słow. -d’-,
co służy mu za podstawę lekcji *Sid’ina, którą porównuje następnie z ojkonimem
Sidzina zanotowanym dwukrotnie na terenie Małopolski (ibid.: 87). Jednak i z tą
interpretacją nie można się zgodzić. Otóż T. Lehr-Spławiński pisze, iż zakładana
przez lekcję Sitno oscylacja t↔d „nie zachodzi zasadniczo w pisowni Thietmara,
raczej więc pozostać należy przy -d-” (ibid.: 86). Jak jednak zauważa Stanisław
Rospond:
Biskup merseburski Thietmar […] używa w odniesieniu do materiału śląskiego
i w ogóle słowiańskiego pisowni zdradzającej silne nacechowanie graficzno-fonetyczne staroniemieckie, ściślej turyńsko-saksońskie. Zarówno w zakresie wokalizmu, jak i konsonantyzmu występują tu właściwości typowe dla niemieckiego […]
(Rospond 1957: 8).

Można zaliczyć do nich wahanie w pisowni t : d, co pozwala zakwestionować
odczyt Lehra-Spławińskiego. Przemawiają przeciwko niemu również śr.łac. zapisy Abodriti, Abdriti, Apotriti ‘Obodrzycy’, a także Zutibure, Zudibure ‘Święty Bór’,
w których t alternuje z d (przykłady za: Rospond 1955: 182; 1969: 166). Można uznać zatem, iż argument powołujący się na pisownię (d) = /d’/ należy odrzucić, a zapisy kroniki Thietmara rozpatrzyć ponownie na tle ortografii zabytków staroniemieckich.
Wydaje się, iż aby dokonać prawidłowej delatynizacji obydwu zapisów, powinno
się przede wszystkim uwzględnić grafię łacińskich zabytków najbliższych praktyce pisarskiej Thietmara, który swą kronikę napisał ok. 1017 r. Są nimi niewątpliwie
roczniki i źródła dyplomatyczne z terenu Saksonii i Austrii, pisane w IX–X w. łaciną
wykazującą wpływ języka dolnoniemieckiego.
Zacznijmy od próby ustalenia lekcji śr.łac. Cidebur. Otóż jest to jedna z kilku
transkrypcji z grupą -ide-, które można odnaleźć w tekstach należących do zakreślonego wcześniej areału. Należy do nich na przykład zapis imienia słow. Zidebit (975;
FRA: 40). Jest to wariant graficzny nazw substytucyjnych Sitiuit, Situuit (*Žitivitъ),
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z typowo niemiecką alternacją z : s i grafią (d) = /t/ oraz (b) = /v/3. Zapisy te dowodzą, że wartość spółgłoskowa /t/ grafemu (d) nie ulega wątpliwości. Transkrypcja
łacińska -ide- oddaje grupę psł. *-it’i-, pol. -yci-; we współczesnej polszczyźnie imię
brzmiałoby zapewne Życiwit. W przypadku nazwy substytucyjnej Cidebur grafem
(d), jak wspomniano, można również odczytywać jako słow. /t’/. Uwzględniwszy
znakowanie w łacinie dolnoniemieckiej /’e/ jako (i) oraz nagłosowego /s/ jako (c),
otrzymamy lekcję omawianego zapisu w postaci Sieciebor (*Sĕt’eborъ).
W kwestii delatynizacji zapisu Cidini można analogicznie przyjąć, iż oddaje on
formę słow. z nagłosowym (s), w czym należy zgodzić się z T. Lehrem-Spławińskim,
natomiast w kwestii (d) = /d’/ konieczne wydaje się założenie substytucji (d) = /t’/.
Grafem (d) może być istotnie interpretowany dwojako, najbliższej analogii w tej kwestii dostarczają jednak zapisy z terenu języka dolnoniemieckiego, które przemawiają
za przyjęciem znakowania przez (d) słow. /t/. Pozwalałoby to na wstępne odczytanie
nazwy jako Sitini, wymaga ono jednak dalszych uściśleń interpretacyjnych i poprawek. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że drugie (i) w nazwie = /ъ/
(jer należący do przyrostka *Sit-ъn-i), natomiast wtórne -i (ostatnie w zapisie) oddawało najpewniej słow. samogłoskę o lub a, co pozwala ostatecznie czytać zapis Cidini
nie jako Cedynia, lecz jako Sitno lub Sitna (*Sitъno // *Sitъna).
Delatynizacja zapisów w postaci Sieciebor i Sitno a. Sitna ma tę przewagę nad innymi interpretacjami, iż opiera się na bliskich chronologicznie źródłach pochodzących z bezpośredniego kręgu językowego kronikarza i wymaga minimalnej liczby
dodatkowych założeń. W tym sensie procedura ta wydaje się bardziej ścisła i nie
powoduje konieczności dopuszczania dwojakiej interpretacji zapisów, które na szerokim materiale porównawczym oddającym zróżnicowane chronologicznie i regionalnie zwyczaje substytucyjne rzeczywiście mogą być odczytywane rozmaicie. Za
właściwy należy więc uznać odczyt Sitno Brücknera–Rosponda, natomiast rekonstrukcja antroponimu Sieciebor nie została dotychczas sformułowana i jest niewątp
liwym novum w literaturze naukowej.
Nazwy substytucyjne bliskie tej formie odnajdujemy na Pomorzu Zachodnim:
śr.łac. Zitcebur /1302/, Zytzebor /1316/, Zitzebur /1358/, Tzitsebur /1326/; przez niektórych badaczy odczytywane są one jako stpol. Siecibor lub Cicebor (np. Schlimpert
1964: 31), mogą być również interpretowane jako próby zapisu imienia *Sĕt’eborъ,
czyli Sieciebor (łac. Sicebor /1258/)4. Jest to compositum z pierwszym członem pochodzącym od psł. *sĕtiti ‘rozumieć, przypominać sobie, domyślać się, czuć, spostrzegać’ (SMot: 265) oraz drugim pochodzącym od psł. *bor- ‘zmagać się, mocować się,
pasować się, walczyć’ (ibid.: 16). Znaczenie strukturalne nazwy osobowej złożonej
*Set’eborъ to ‘niech pamięta o walce’, ‘pamiętaj o walce’ itp., podobnie jak Siecie-sław ‘niech pamięta o sławie’. Byłoby to zatem imię życzące. O tym, iż występowało
3
4

Franz Miklosich (1860: 63) nazwę Zidebit zaliczał do imion derywowanych od podstawy *živъ.
Na podstawie śląskiej toponimii imię takie rekonstruuje S. Rospond (1964: 82; 1970: 78).
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ono dość często w staropolskim imiennictwie osobowym, świadczą (oprócz licznych toponimów patronimicznych i deantroponimicznych) formy typu Cyseborio
‘Sieciebor’ (ibid.: 17), bliskie transkrypcji zanotowanej u Thietmara (tzn. stosujące
substytucję (c) = /s/ oraz (i), (y) = /e/). Można więc zasadnie powiedzieć, iż w świetle
analizy mikrofilologicznej najbardziej prawdopodobną lekcją zapisu Cideburo (Cidebur w mianowniku) jest Sieciebor, imię spotykane zarówno na Pomorzu, jak i na
Śląsku, czego dowodzą odpowiednie, zacytowane wyżej formacje antroponimiczne.
Zasadniczych trudności nie sprawia wskazanie możliwej lokalizacji miejsca,
w którym odbyła się bitwa. Mimo iż Henryk Borek (1968: 211; 1983: 180) z terenów
zachodniosłowiańskich wymienia 39 nazw miejscowych utworzonych od podstawy
*sitъ ‘sitowie, trzciny’, na podstawie informacji Thietmara interesującą nas nazwę
miejscową Sitno // Sitna można z dość dużym stopniem prawdopodobieństwa lokalizować na północ od ujścia Warty do Odry na Pomorzu Zachodnim, a więc w rejonie lucicko-polańsko-niemieckiego pogranicza, które wskazuje się czasem jako arenę bitwy. Nadwarciańska hydronimia obfituje bowiem w formacje typu Siecienica,
Sitna, Sitno (Rieger, Wolnicz-Pawłowska 1975: 143–144), które dadzą się wyprowadzić od rdzenia *sit-. Na podstawie dotychczasowych rozważań „locus, qui vocatur
Cidini” można zasadnie identyfikować nie z Cedynią, lecz na przykład z okolicami
jezior Sitno, Siecina lub rzeki Sitna (dawniej Sitnica) na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (pow. wałecki, gm. Tuczno), a także z jakąkolwiek wsią o podobnej
nazwie istniejącą we wczesnym średniowieczu na Pomorzu Zachodnim. Lokalizacja
ta wydaje się odpowiadać opisowi Thietmara, który niedwuznacznie wskazuje na
dorzecze Warty znajdujące się w niedalekiej odległości od ujścia Odry. Sitno, Siecina
oraz Sitna znajdują się w dorzeczu dolnej Warty i spełniają kryteria geograficzne odpowiadające Cidini w stopniu daleko wyższym niż nadodrzańska Cedynia. Nagromadzenie nazw miejscowych od apelatywu *sitъ na obszarze środkowego Nadodrza
wspiera hipotezę o występowaniu we wczesnym średniowieczu toponimu Sitno //
Sitna wzmiankowanego przez Thietmara. Ponadto opis kronikarski jednoznacznie
wskazuje na jego położenie w zachodniej części Pomorza, nie zaś na Połabiu, ponieważ kronikarz nie określiłby wówczas wyprawy Hodona jako ataku na terytorium
Mieszka. Niewykluczone zatem, iż Cidini należy poszukiwać w rejonie lewobrzeżnej
Drawy i jej dopływów.
Lokalizacja taka usuwa trudności związane z odtworzeniem trasy wyprawy wojennej margrabiego Łużyc. Niezależnie od tego, czy założymy przekroczenie przez
Hodona i Zygfryda granicy w rejonie Warty koło dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego czy dolnej Odry (tj. wkroczenie na ziemie Mieszka od południowego zachodu lub od zachodu)5, kryterium geograficzne wspiera proponowaną wyżej identyfikację. Jak wynika z opisu Thietmara, po pierwszym starciu Sasi mogli odczytać
5

Jak przypuszczają historycy, wojsko Sasów mogło wkroczyć na ziemię Piastów z terytorium zarówno Łużyczan, jak i Wieletów (Labuda 1987: 114–119).
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pozorowany odwrót księcia jako ucieczkę i zachętę do wszczęcia pościgu. Skwap
liwie z tej szansy skorzystali. Nie ulega wątpliwości, że siły Sieciebora postawione
były wówczas w stan gotowości i zmobilizowane, co, jak domyślają się historycy,
związane było z koncentracją wojskową wokół Wolina, który książę chciał sobie
podporządkować siłą. Hodo i jego jedyny sojusznik trafili więc na dużą koncentrację oddziałów, które nadciągnęły wkrótce po wycofaniu się Mieszka w rejon Cidini.
Należy zauważyć, iż Cedynia jako lokalizacja pola bitwy nie spełnia warunków geograficznych: wkroczenie Mieszka z oddziałami na teren Marchii Północnej zostałoby bowiem odebrane jako wypowiedzenie wojny Cesarzowi, tylko w tym wypadku
zrozumiały byłby odwrót przez dolinę u stóp grodu Cedynia. Ucieczka do Cedyni
z Pomorza Zachodniego również nie wydaje się prawdopodobna, gdyż oznaczałaby
niekorzystną sytuację strategiczną do rozegrania bitwy dla wojsk Mieszka. Jedynie
kierunek północny (lub północno-zachodni) względem ujścia Warty do Odry wydaje się spełniać warunki lokalizacji Cidini. Niejasności związane z trasą przemarszu Hodona, który do drugiej bitwy natrzeć miał od strony północno-zachodniej
ku południowemu wschodowi (Labuda 1987: 120), w zależności od hipotetycznego
punktu wyjścia przed wkroczeniem na ziemie Piastów, można wyjaśnić kierunkiem
wschodnim pościgu Sasów (w przypadku hipotezy „odrzańskiej”). Jakkolwiek odtwarzać hipotetyczny przebieg bitwy, nie ulega wątpliwości, iż hipotezy historyków
wojskowości – tradycyjnie uwzględniające Cedynię jako teren rozegrania bitwy –
należy poddać daleko idącej rewizji.
Wydaje się, iż dotychczasowe rozważania historyków, prowadzone bez uprzedniej właściwej delatynizacji nazwy miejscowej, skazane były na niepowodzenie
przez obracanie się w kręgu niesprawdzalnych hipotez, miały więc charakter spekulatywny. Identyfikacja Cidini = Sitno albo Sitna (*Sitъno // *Sitъna) znacząco zawęża
obszar możliwych lokalizacji historycznej bitwy do zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, przez co dociekania na temat „wiktorii cydyńskiej” zyskują –
jak się wydaje – bardziej trwały niż dotąd fundament dalszych badań. Natomiast
transkrypcja śr.łac. Cidebur jako Sieciebor (*Sĕt’eborъ) to nowa próba odczytania
imienia jednego z braci Mieszka I (który odegrał ważną rolę w historii wczesnego
państwa polskiego), uzupełniająca wiedzę o antroponimii wczesnopiastowskiej.
Podsumowując, interesujący nas fragment kroniki Thietmara należy tłumaczyć
następująco:
Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo,
lecz potem w miejscowości zwanej Sitno brat jego Sieciebor zadał im klęskę […].

Tłumaczenie tekstu źródłowego w powyższej postaci może być wykorzystane
z niewątpliwym pożytkiem dla nauk historycznych. Z tego punktu widzenia istotny
wydaje się przede wszystkim fakt, iż przyjęcie Sitna nad Drawą (dopływem Noteci)
jako miejsca starcia znacząco zmienia obraz bitwy, która rozegrała się 24 czerwca
972 r.
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Skróty
łac. – łaciński, niem. – niemiecki, pol. – polski, psł. – prasłowiański, słow. – słowiański,
stpol. – staropolski, śr.łac. – średniołaciński

Źródła
FRA: Fontes rerum Austriacarum, II: Diplomataria et acta, t. 31, red. J. Zahn, Wien 1870.
Thietmar: Kronika Thietmara, tłum. i red. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953.
MPH: Monumenta Poloniae historica – Pomniki dziejowe Polski, t. I, wyd. A. Bielowski,
Lwów 1864.

Literatura
Barański M., 2005, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa.
Bogucka M., 1999, Historia Polski do 1864 roku, Wrocław – Warszawa – Kraków.
Borek H., 1968, Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem *-ъn-, Wrocław.
Borek H., (red.), 1983, Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, Opole.
Brückner A., 1935, O nazwach miejscowych, „Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU”
t. LXIV, nr 2, Kraków.
Czubiński A., Topolski J., 1989, Historia Polski, Warszawa.
Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M., 2002, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do
współczesności, wyd. 7, Warszawa.
Labuda G., 1987, Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1, wyd. 2, Poznań.
Lehr-Spławiński T., 1958/1961, Cidini – Sidzina, [w:] idem, Od piętnastu wieków. Szkice
z pradziejów i dziejów kultury polskiej, Warszawa, s. 86–88.
Migdalski P., 2004, Znaczenie i lokalizacja bitwy pod Cidini w świetle historiografii, [w:]
J.M. Piskorski (red.), Civitas Schinesghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, Poznań –
Gniezno, s. 159–169.
Migdalski P., 2013, Bitwa pod Cidini w historiografii, [w:] idem (red.), Cedynia i okolice
poprzez wieki, Chojna – Szczecin, s. 37–64.
Miklosich F., 1860, Die Bildung der slavischen Personennamen, Wien.
Piskorski J.M., 2002, Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Językoznawstwo,
Poznań – Szczecin.
Rieger J., Wolnicz-Pawłowska E., 1975, Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty, „Prace Onomastyczne PAN”, nr 24, Wrocław.
Rospond S., 1947, Pierwotna nazwa Szczecina a północno-zachodnia granica Polski Piastowskiej, „Slavia Occidentalis” t. 18, s. 291–304.
Rospond S., 1955, Uwagi polemiczne o Mieszku, Masławie i Dąbrówce, „Onomastica” I,
s. 168–185.

164

Michał Łuczyński

Rospond S., 1957, Polsko-niemieckie substytucje graficzne i fonetyczne w najdawniejszych dyplomach i tekstach śląskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego”, seria A:
„Językoznawstwo” nr 5, s. 3–37.
Rospond S., 1964, Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku, „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, seria A, nr 89, Wrocław.
Rospond S., 1969, Alemure w „Dagome iudex”, [w:] W. Krauss, Z. Stieber, J. Belič, V.I. Borkovskij (red.), Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur,
„Veröffentlichungen des Instituts für Slavistik der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin” 44, Berlin, s. 163–168.
Rospond S., 1970, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. 1, Warszawa –
Wrocław.
Rymar E., 2005, Rodowód książąt pomorskich, Szczecin.
Samsonowicz H., Wyczański A., Tazbir J., Staszewski J., Kizwalter T., Nałęcz T.,
Paczkowski A., Chwalba A., 2007, Historia Polski, t. 1, Warszawa.
Schlimpert G., 1964, Slawische Personennamen in mittelalterlichen Quellen Deutschlands,
Berlin.
SMot: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa, Kraków 2000.
Sochacki W., 2007, Historia dla maturzystów. Repetytorium, Bydgoszcz – Warszawa.
Strzelczyk J., 1992, Mieszko Pierwszy, Poznań.
Topolski J., 1992, Historia Polski, Warszawa – Kraków.
Urbańczyk P., 2012, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej”, Toruń.
Witczak K.T., 1992, Z antroponimii piastowskiej: Zdziebor (nie Czcibor), brat Mieszka I,
„Onomastica” XXXVII, s. 123–132.

Where did the brother of Mieszko I fight and what was his name?
Summary
The paper is an attempt to decipher the name of the brother of Mieszko I and place name where battle
with german duke Hodon took place in 972, mentioned in Thietmar of Merseburg’s chronicle. They
are only known from a single MLat. inscription as Cidebur, and from its Latinized form as Cidini . In
an author’s view they should be delatinized as Siecebor and Sitno (Sitna). Based on a substition and
transcription analysis, the author formulates a hypothesis concerning the location and progress of
the battle.
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Ze wspomnianymi już Księgami o gospodarstwie Piotra Krescencjusza i Gospodarstwem Anzelma Gostomskiego można zestawić Olbrychta Strumieńskiego O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów (1573) i Mateusza Cygańskiego Myślistwo ptasze (1584). Dzieła tego rodzaju ujawniają słownictwo pewnych dziedzin
codziennej praktyki gospodarczej. Gospodarka rybna zajmowała w przeszłości ważne miejsce. Oto piękne kolekcje nazw sieci:
Gdy się trafi zima pogodna, uławia się ryb wiele. I lecie zawsze robią kłonicami, przewłokami, drgubicami, saki, wędami, słabnicami (1564 LRaw 94); […] sąd komisarski
[…] łowienia zaś ryb na rzekach Biebrzy i Wyssie i jeziorach w bielach starościńskich
niewodami i żakami tymże mieszkańcom zabronił, a kłomlami tylko, więcierzami
lub wierszami, albo kacerzami i innemi mniejszemi statkami na tychże rzykach i jeziorach wszystkich dozwolił (1787 KsRefKor II 632).

Jak wspomniałem, lustracje ciągną się do końca XVIII w. i ustają wraz z upadkiem państwa polskiego.
1

Część I artykułu zob. „LingVaria” 2016, nr 1 (21).
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Przepełnione słownictwem z dziedziny życia wiejskiego, także z zakresu kultury
materialnej wsi, są szczegółowe inwentarze – źródła podobne do lustracji, np. Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582, wyd. Leonid Żytkowicz
(1953); obszerne Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, t. I: Od XVI do połowy XVIII w., t. II: Z lat 1751–1755, wyd. Władysław Rusiński (1955–1959) – w sumie 1548
stron; Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576–1700, wyd. Adam
Kamiński, Anna Kielnicka, Stanisława Pańków (1956); Źródła i materiały do dziejów
szlachty województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, t. II–III, oprac. Jacek
Pielas (2013–2014). Wymienić tutaj możemy także rękopiśmienny inwentarz rzeczy
pozostałych po Sewerynie Bonerze z 1550 r. z Archiwum Państwowego na Wawelu,
w którym mnóstwo nazw strojów i ubiorów (rkps. w przygotowaniu wydawniczym).
Znakomitymi źródłami do dziejów słownictwa tyczącego uprawy roli, pracy
w ogrodzie, gospodarowania w domu i obejściu są dzieła wspomnianego w pierwszej części artykułu Jakuba Kazimierza Haura (1632–1709) z końca XVII w., mianowicie Oekonomika ziemiańska generalna (1675), wydanie następne poszerzone
Ziemiańska ekonomika generalna (1679), Skład abo skarbiec znakomitych sekretów
oekonomijej ziemiańskiej (1689). Kontynuują one temat zaczęty wspomnianymi już
Księgami o gospodarstwie Krescencjusza (1549). Na s. 37 dzieła z 1679 r. znajdujemy
piękny wykaz nazw narzędzi tkackich:
Naczynia do przędźiwá w zwysz pomięnionego tákowe máią mieć Robotnicy y Gospodarze, to iest Miądlice, Cierlice, Sczotkę grubą y ćienką, kądźiel, krezel, Przędźiono, Wrzéćiono, Prześlicę, Motowidło, Wiiádło, Koćioł, Potok y kiiankę (1679 Haur 57).

Dzieła Haura były wielokrotnie wydawane, zaopatrywały się w nie dwory ziemiańskie, stąd zgromadzone tam słownictwo, kodyfikujące jakby dotychczasowy dorobek, utrwalało się w praktyce rolniczej i przekazywano je w dalsze wieki.
J.K. Haura wymienia I. Krasicki w Zbiorze potrzebniejszych wiadomości (1781 KrasZb
I 357).
Życia wsi dotyczy także obszerne, dwutomowe źródło z 2. połowy XVIII w., mianowicie Księgi referendarii koronnej z lat 1768–1780, wyd. Antonina Keckowa i Władysław Pałucki (1955–1957). Referendarią koronną zwano sądy rozpatrujące skargi
poddanych z królewszczyzn na starostów, dzierżawców, ekonomów; utworzono je
na początku XVI w.,
[…] aby chłopi królewscy w uciążliwościach swoich od starostów i ekonomów znajdowali sprawiedliwość i protekcyją. Lecz ich ta szczęśliwość rzadko kiedy potykała,
a choć potkała na papierze przez dekret wygrany, to w egzekucyi nie wzięła skutku, albo niedołężny, przemocą, czasu przewłoką i tysiącznymi wybiegami skażony
(1779–1788 KitOpis 248).

Stąd suplika ‘skarga’ należy w KsRefKor do częstych terminów prawnych, podobnie jak akta, cesyja, jurysdykcyja, kontrakt, księgi, przywilej itp. Wielką osobliwością
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w tym źródle są nazwy ról glemiezgi, glemiązgi, glemiaszek, nie notowane w żadnym
słowniku:
Ról czyli glemiezgów, z których pańszczyzna należy […], nie odebrali i nie odbierają
(1768 KsRefKor I 110); […] pańszczyzny z ról i glemiązgów […], dotąd zatrzymanej,
zapłacenia (1768 ibid. 111); A po ustanowieniu tym sposobem […] robót i powinności
z glemiaszków, gdy w sentencyi komisarskiej wymieniona jest liczba glemiaszków na
wszystkich wsiach namienionych Radoszki, Wysiadłowie i Ocinach 327 […], a zgoła
weryfikacyją tego dokumentu […] liczbę tych glemiaszków 327 opisującego, zlecamy
(1781 KsRefKor II 247–248 (10 razy); sim. 1781 ibid. 244, 246 (4 razy), 248 (2 razy)).

W końcu XVIII w. znajdujemy w VolLeg szachownice pól – przejaw i dowód ciekawej percepcji i interpretacji w sytuacji utrwalonego już pewnego faktu z dziejów
kultury:
Gdzie komornik znaydzie granicę dóbr, bądź pomieszaną, bądź zakwestyonowaną
z powodu szachownic, takowe wszystkie […], ieżeli też szachownice we dwóch wydziałach znaydą się, wymierzy […], z dystynkcyą dobroci gruntu i tego wszystkiego,
co pomnażać może szacunek iedney szachownicy nad drugą (1788–1792 VolLeg IX
351; sim. ibid. 358 (3 razy)).

Szachownicę znajdujemy już w słowniku Knapskiego (1621 Knapski 1141; tamże też
i warcab, warcabnicę – 1277), szachownica także w: 1625 TestPrus 116. U Knapskiego
i u Troca (Troc 2314) zarejestrowane są też formy pochodne od szachy i frazeologia.
Wymienić należy cenne i ambitne opracowanie Anety Lewińskiej Słownictwo
z zakresu dawnej kultury materialnej w „Inwentarzu ekonomii malborskiej” z 1745 r.
(2005), oparte na rękopisie z Archiwum Państwowego w Gdańsku.
Z zakresu medycyny niejako kontynuacją tekstu Falimirza z 1534 r., a więc kolejnym źródłem słownictwa, jest Marcina Siennika Herbarz to iest Ziół… opisanie
(1568). Polską literaturę lekarską, mającą cechy naukowości, otwierają dzieła Wojciecha Oczki: Cieplice (1578) oraz Przymiot (1581). Następnym tekstem tego rodzaju
jest Zielnik (1613) Szymona Syreniusza, zamiłowanego botanika i profesora Akademii Krakowskiej – dzieło niepospolite, niemające sobie równych w owym czasie,
zawiera bowiem aż 1550 stron in folio i daje opis, prawie zawsze z ryciną, nazw ponad
700 roślin.
Słownictwo medyczne opracowała w czterech tomach (i w wielu artykułach) Felicja Wysocka: Polska terminologia lekarska do roku 1838 (1980–2013).
Wprost bezcennymi źródłami do dziejów słownictwa polskiego są inwentarze
mieszczańskie: Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania,
wyd. Stanisław Nawrocki i Jerzy Wisłocki (1961); Inwentarze mieszczańskie z wieku
XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania, t. I: Z lat 1700–1758, t. II: 1759–1793,
wyd. Józef Burszta i Czesław Łuczak (1962–1965); w sumie 1396 stron. Zawierają one
ogrom słownictwa z dziedziny kultury materialnej, z zakresu kupiectwa, handlu,
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miar i wag, rzemiosła, terminologii rzemieślniczej. Podobnie jak testamenty (p. niżej) przynoszą one także wiele materiału leksykalnego z dziedziny wyposażenia
wnętrz, z dziedziny ubiorów i strojów, w tym medycyny, ponieważ zawierają inwentarze lekarzy, aptekarzy, cyrulików (Madejska 2008). Zwraca uwagę szczegółowość
opisu. W inwentarzu pośmiertnym czapnika zarejestrowany jest nawet hak żelazny
do wybierania czapek z kotła (1620 OpPozn 368), w inwentarzu kupca Bernarda Geis
lera znajdujemy organki do uczenia kanarków (1788 InwMPozn II 254).
Jakby uzupełnieniem tej tematyki jest Gdański inwentarz mienia domowego Magdaleny Szumanowej z 1706 roku, oprac. i wyd. Antoni R. Chodyński, Henryka Dwilewicz (1984).
Bogatym źródłem słownictwa z zakresu urządzeń miejskich są Lustracje i opisy
miasta Poznania z XVI–XVIII w. w opracowaniu Mariana J. Miki (1960). W sumie
są to 143 dokumenty tyczące najróżniejszych tematów, autorzy dają opisy domów
i kamienic, opisy stanu miasta po pożarach, inwentarze ratuszowe, rejestry poboru
królewskiego, spisy przekupek żydowskich, lustracje wsi należących do miasta, opisy
stanu bruków miejskich itp. Na s. 71 autor tekstu wymienia 35 nazw bractw, czyli
cechów rzemieślniczych, działających w mieście w 1626 r.
W opisie miast znajdujemy bogate słownictwo dotyczące rzemiosła. Przytoczmy
pochodzący z początku 2. połowy XVII w. wykaz rzemieślników:
Naprzód cechy wszytkie uprzywilejowane miasta Lwowa, jako rzeźnicy, piekarze,
szewcy, złotnicy, kuśnierze, krawcy, cyrulicy, pasamonicy, miecznicy, konwisarze,
szychterze, ślusarze, kowale, kotlarze, będnarze [!], stolarze, kołodzieje, stelmachy,
garbarze, kordybanicy, tkacze, miechownicy, rymarze, miodowarzy, piwowarzy, słodownicy, garncarze, powroźnicy, tokarze, czapnicy, olsternicy, mularze, cieśle, iglarze, nożownicy, płatnerze, haftarze, siodlarze i inni wszyscy rzemieślnicy, jakimkolwiek imieniem nazwani (1661 LRus II 8; sim. 1626 OpPozn 71; 1778 ZamZbiór I 81).

Nazwy narzędzi stolarskich z 1. połowy XVII w. z inwentarza pośmiertnego stolarza Bartłomieja Jaworzyny:
Statki do rzemiosła: klubzaga dobra 1 i piłek 8, z których 3 złe; tygielek do kleju miedziany, maluczki, warsztat 1 i to zły, 3 pary heblów wielgich, 4 pary małych; zymszublów 4, 20 kalublów, spuntublów 5, grundubel 1, winkilmus 1 wielki, 4 małe; giernaizy 3,
1 raismudel, 1 winkielak, świderków 2 kołowrotnych, kleszczy 3, młotek 1, toporek 1,
dłutek 13, cyrklów 2, laberzaska 1, śrubcęgi 4, torkularz 1, kord 1 i żelazna śrubcęga 1,
która zastawna (1626 OpPozn 403; sim. 1547 ibid. 16; 1735 InwMPozn I 245–246).

Zwracają uwagę obfitość zapożyczeń z języka niemieckiego, kontynuacje złożeń
z tego języka i adaptacje formalne. I tak jest w inwentarzach wszystkich rzemieślników (zob. Zajda 1999). Występujący w przytoczonym fragmencie inwentarza statek to synonim wspomnianych już wyrazów naczynie i narzędzie, a więc składnik
mikropola, którego hiperonimem jest sprzęt: Vtensilia domus Statki, narzędy, na-
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czynie domowe, sprzęt domowy (1564 Mącz 502a/2). W nazwie laberżaska (tak należy odczytać te nazwę) drugi element złożenia (-żaska) nie pochodzi od rzazać,
jak czytamy w Słowniku etymologicznym języka polskiego Franciszka Sławskiego
(SESł IV: 14), ale jest to zdrobnienie od zaga ‘piła’ (z niem. Säge). Podobnie kosmal
(1558 RachBon 34 (10 razy), 38 (9 razy)) ‘opłata od przemiału pszenicy uiszczana na
rzecz wielkorządcy krakowskiego’ należy zestawić z takimi nazwami jak krochmal
z średnio-górno-niemieckiego kraftmel, stochmal ‘omieciny w młynie’ (1564–1565),
w których -mal, niejasne dla F. Sławskiego (SESł II: 525–526), z śrgniem mel ‘mąka’
jest jasne; natomiast kos- może z śrgniem. kosel ‘maciora’ (Kluge 1957: 395). Kosmal
byłby więc może rezultatem przyswojenia niem. złożenia Koselmehl ‘mąka, otręby
dla świń’; wiadomo, że do powinności młynarzy należało wykarmienie co roku na
własny koszt określonej liczby świń, pieniężny ekwiwalent tej powinności nosił nazwę wieprzowe (Zajda 1979: 83).
Rzemieślnicy działali także na terenie wiejskim:
Rzemieślnicy między chłopy: szewców nro 5, knapów nro 5, krawców nro 3, kowalów
nro 2, cieślów nro 2, rymarz nro 1, nożownik nro 1, powroźnik nro 1, pułkoszarz nro 1,
stalmach nro 1, pasowniczka 1, stolarz 1, piekarzów nro 4, rzeźników nro 2 (1677
InwKrak 174).

Oto wykaz narzędzi kowala wiejskiego:
Kuźnia stara […]. Ma statki kowalskie takowe: miech zły, kowadło dobre, szynalica dobra, jedna, młot duży zły, przy pańskiej robocie popsuty, młotków ręcznych 2,
młotek do kucia koni jeden, kleszczy 3, przebojów 2, goździewnica jedna, obcęgi jedne, strug do koni jeden, dłuto jedno, kropacz żelazny, amulei od siekier jedna, siekacz
od rąbania żelaza (1771 InwKal II 554).

Przebój to ‘dłuto okrągło zwinięte do wybijania dziur w skórze, blasze itp.’
(SW V: 25); amulei i szynalica to wyrazy jak na razie tajemnicze.
Handel to od prawieków w każdej społeczności ważna dziedzina praktycznego
życia, obfituje więc w mnóstwo słownictwa, zmieniającego się i rozwijającego w czasie. Sam wyraz handel (z niem. Handel) ‘akt kupna-sprzedaży’ jest późny, pojawił się
w polszczyźnie dopiero w XVI w. i wszedł w rywalizację z odwiecznym rodzimym
wyrazem targ (prasł. *tŗgъ). SStp rejestruje targ na półtorej szpalty – od 1401 r. także
derywaty semantyczne ‘dzień targowy’ (4 razy od 1449 r.), ‘miejsce wyznaczone do
targowania’ (jedna szpalta od 1410 r.). SPXVI rejestruje handel globalnie 90 razy,
często z pism Mikołaja Reja, w znaczeniu ‘przedmiot handlu, towar’ 7 razy dopiero
z Żywotu Józefa Reja (1545), ‘akt kupna−sprzedaży’ 71 razy dopiero z 1547 r. Słownictwo to szczególnie rozwinięte było w ważnych ośrodkach handlowych, jakimi były
miasta położone na skrzyżowaniu dróg, na przykład Kraków. Franciszek K. Piekosiński w latach 1885–1909 wydał w pięciu opasłych tomach Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa z lat 1507–1795, w sumie 3158 stron. W powodzi dokumentów
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łacińskich, w których wyrazy polskie występują jako glosy, znajdujemy również zapisy polskie, a w nich bogate źródło tego rodzaju słownictwa. Spotykamy je także we
wspomnianych już lustracjach. Wydawnictwa te stały się podstawą obszernej pracy Ewy Młynarczyk (2010). Bardzo wiele tego rodzaju słownictwa znajdujemy też
w instruktarzach celnych, uchwalanych przez sejmy i zamieszczonych w Volumina
legum (t. I–IX). E. Młynarczyk wyodrębniła w zebranym słownictwie następujące
pola wyrazowe: nazwy czynności i transakcji handlowych (30 wyrazów), nazwy
spotkań handlowych (7 wyrazów), nazwy miejsc handlowych (34 wyrazy), nazwy
uczestników wymiany handlowej (53 wyrazy), nazwy przedmiotu handlu (10 wyrazów), inne nazwy (13 wyrazów). W każdym z tych pól dają się wyodrębnić z kolei mikropola żyjące własnym życiem. Oprócz targu i handlu w mikropolu funkcjonowały
nazwy kupczenie (w SPXVI 4 razy), kupia (49 razy), kupiectwo (101 razy).
Zacytujmy dla przykładu z Volumina legum fragment Instruktarza wybierania
cła z 1650 r.:
Sukna. Od granatow, szkarłatow, pułgranacia, od sztuki po fl. 10; od sztuki całey falendyszow dobrych przednich, droższych y tańszych rożney farby fl. 6, a od
pułsztuczkow falendyszu, pasię, y sztametu fl. 8; od sztuki całey lundyszow, Olenderskich paklakow fl. 3, a od pułsztuczkow fl. 1 g. 15; od Luńskiego Szyfruchtu Gdańskiego […] od sztuki całey fl. 2 […], od karazyi Angielskiey, Sląskiey […] po gr. 15 […], od
Baie wszelakiey y od Gierzynkow g. 15 […] (1650 VolLeg IV 163; sim. 1629 ibid. III 309;
1643 ibid. IV 42–43; 1673 ibid. V 69–70; 1703 ibid. VI 67–69).

Z handlem związany był transport, szczególnie transport wodny – rzeki, na
przykład Wisła, były ważnymi traktami handlowymi. W oparciu o liczne źródła
nieliterackie Jan Ożdżyński napisał piękną książkę Konteksty kulturowe słownictwa
flisackiego (1998). W źródłach możemy obserwować kształtowanie się wspomnianego już i znanego nam dziś znaczenia wyrazu statek, pierwotnie ‘mienie ruchome,
zwłaszcza wyposażenie mieszkania’ (1427); ‘narzędzie’ (XV w. i nn.):
[…] przy tym szkutę i dubas cum requisitis, obadwa statki na Wołyniu będące (1731
TestSand 220); Obrócić ciekawość na gotowość zawsze do wojny i do obrony Ojczyzny […], na flotty, okręty i niezliczone statki (1760–1763 KonSkut 244); […] do budowania statków wodnych, łyżwy zwanych (1786 KsRefKor II 508).

Słownictwo związane z wojskowością, nazwy broni, znajdujemy w różnych źródłach XVI w., szczególnie w inwentarzach. Z 1626 r. pochodzi na przykład szczegółowy inwentarz broni znajdującej się w ratuszu poznańskim:
200 muszkietów hubczastych […], 45 hakownic […], 15 mieczów katowskich […],
44 zbroi z przyłbicami […], 71 halabard. […] 1 działko żelazne […], kul do dział i do
hakownic żelaznych i ołownych […] (1626 OpPozn 70; sim. 1716 ibid. 153–154).
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SStp rejestruje takie wyrazy jak puszka ‘działo, też ręczna broń palna’ 10 razy
od ca 1420 r., puszkarz 1 raz z 1461 r. SPXVI rejestruje te wyrazy – puszka 1 raz ze
źródła spoza kanonu, puszkarz 37 razy, ale już armata 25 razy, przy czym wyraz ten
jest polisemiczny: 1. ‘flota’ (14 razy), 2. ‘rynsztunek wojenny, broń’ (8 razy), 3. ‘wojsko, zbrojni’ (1 raz), 4. ‘rodzaj wozu wojennego, używanego w starożytności’ (1 raz),
5. ‘strzelanina z jakiejkolwiek broni’ (1 raz).
Ale zasadnicze znaczenie dla tego rodzaju słownictwa ma dzieło Andrzeja dell’
Aqua Praxis ręczna działa, napisane w 1625 r., ale wydane drukiem dopiero w 1969 r.
Autor, Włoch, spolonizowany inżynier wojskowy i artylerzysta, już w 1622 i 1623 r.
wydał w Zamościu niewielką książeczkę po włosku i po polsku O zgromadzeniu
i szkole puszkarzów. Jego prace stanowią początek piśmiennictwa artyleryjskiego
w Polsce. Andrzej dell’ Aqua działał początkowo na dworze Adama Hieronima Sieniawskiego w Brzeżanach, a następnie Tomasza Zamoyskiego w Zamościu. Dzieło
z 1625 r. zawiera kilkaset terminów z dziedziny wojskowości. Przykład:
O drugim rodzaju sztuki działa, które są kanony w bateryi, półkanony, kwartany,
z formacyją ich, i o drugich sztukach należących do niego, i które są bękartowate,
także o proporcyjej szufle, łoży, osi i kół (1625 Praxis 212).

Wiele jest wśród terminów wojskowych zapożyczeń z języka niemieckiego, ale
ciekawe, że w polszczyźnie utrwalił się rodzimy wyraz działo. Pożyczki niemieckie
przedostawały się do polszczyzny z języka dowódców, doradców Niemców, zatrudnionych w najemnym wojsku polskim. Jędrzej Kitowicz w Opisie obyczajów za panowania Augusta III pisze, że w wojsku najemnym komendy były po niemiecku:
Musztra tak u janczarów jak u Węgrów była językiem niemieckim, taż sama, co
u innych regimentów autoramentu cudzoziemskiego. Lenung dwa złote na tydzień
(1788–1792 KitOpis 372; sim. ibid. 375, 376).

Lenung z niem. Löhnung (SEBr: 295) ‘płaca, wypłata, żołd’ znany mi z przekazów
od 2. połowy XVII w. (np. 1673 VolLeg V 80; 1676 ibid. 181, 202; 1779–1788 KitOpis
357, 362) to nowy składnik pola nazw płacy dla żołnierzy, nie usunął on jednak zadomowionego od czasów staropolszczyzny żołdu (w SStp 17 razy od XV w.) i zniknął –
SWil rejestruje jeszcze wyraz, ale z kwalifikatorem „nieużywane” (1861 SWil 584).
Innowacjami w tym znaczeniu są także gaża z francuskiego gage i lafa (z tureckiego
alafa, alef, z arabskiego alef ) ‘pasza’ (ibid.: 386; por. Stachowski 2014), np. w (KitOpis
183 (2 razy), 200, 287, 312, 344).
Wiele terminów wojskowych, nazwy dowódców, sprzętów znajdujemy w Volumina legum w uchwałach sejmowych dotyczących wojska (np. 1659 VolLeg IV 274; 1673
ibid. V 98; 1677 ibid. V 220–224; 1717 ibid. VI 202–204; 1775 ibid. VIII 99–104; 1776
ibid. VIII 539–540), w uchwałach Sejmu Czteroletniego (1788–1792 ibid. IX 112–132,
440–441, 457–464).
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Cennymi źródłami do dziejów słownictwa z zakresu wychowania, edukacji
i szkolnictwa są Książki o wychowaniu dzieci Erazma Glicznera (1558), pisma w języku polskim Stanisława Konarskiego z XVIII w., z końca tegoż wieku pisma Komisji
Edukacji Narodowej (wydane w serii BN I 126), Grzegorza Piramowicza Powinności
nauczyciela (1787) (Zajda 2012).
Wprost niezwykłymi źródłami do dziejów słownictwa polskiego są dwa obszerne teksty z końca XVII w., a mianowicie Stanisława Czernieckiego Compendium
ferculorum albo zebranie potraw (1682) i anonimowa Moda bardzo dobra smażenia
różnych konfektów i innych słodkości z lat przypuszczalnie 1686–1688, napisana najprawdopodobniej przez nieznanego z nazwiska cukiernika księcia Karola Stanisława Radziwiłła. Obydwa dzieła, pierwsze w języku polskim (i zarazem pierwsze w tej
dziedzinie) książki poświęcone sztuce kulinarnej, są w setkach receptur przepełnione słownictwem z zakresu sformułowanych w tytułach tematów. Receptury zawierają nazwy mięs pochodzących od różnych zwierząt i ptactwa, nazwy owoców, jarzyn,
przypraw, potraw, dań, sprzętów kuchennych. Znajdujemy w nich różne warstwy
genetyczne – oprócz wyrazów rodzimych, często rzadkich, wiele pożyczek z obcych
języków. Compendium ferculorum było wielokrotnie wydawane, musiało więc wywrzeć wpływ na system polskiego słownictwa kulinarnego. W najnowszych czasach
zostało wydane pięknie w 2012 r. przez Jarosława Dumanowskiego i Magdalenę Spychaj; Moda… z rękopisu takoż wytwornie pierwszy raz w 2011 r. przez Jarosława
Dumanowskiego i Rafała Jankowskiego. Przykład:
Ozdoba potraw. […] Wolno jednak wymyślić, jaką chcesz albo rozumiesz obsączkę,
ale i limonie, oliwki, kapary, cytryny, pomorańcze, rożenki wielkie i drobne, kasztany, pinelle, dachtelle, pistacje, bronelle, ślimaki, ostrygi, szparagi, pieczarki, smarze,
pietruszka, koper, cebula, popie jajka, kuczmirka, ogórki, karczochy, kardy, brochul,
bulwy, agrest, wino, jagody różne, cukry różne i biskokty, migdałowe różne, obsączki z ciast i serów różnych i inne wszytkie generaliter do ozdoby rzeczy służące, tak
ogrodne, jako i z drzew różnych i ogrodów cudzoziemskich, wolno, mówię, do ozdoby potraw wymyślić z nich obsączkę, jednak tak akkomodować ozdobę potrawie,
która by we wszytkim smakowi się akkomodowała (1682 CzerComDum 100).

Obsączka, wyraz zaświadczony w pierwszym przekazie 3 razy, jest nieznany
słownikom. Nazwa jest przejrzysta morfologicznie – niewątpliwie pochodzi od obsączać ‘osuszać przez umożliwienie spływania wody’, a z kontekstu wynika znaczenie ‘ozdoba potrawy’, ale powstanie znaczenia jest zagadką. Obydwa wymienione
dzieła stanowią dowód wysokiego poziomu sztuki kulinarnej w Polsce w swoim czasie i przyczynek do dziejów kultury w ogóle.
Znakomitymi źródłami do poznania polskiego słownictwa z dziedziny przyrody są liczne prace Jana Krzysztofa Kluka (1739–1796) z 2. połowy XVIII w.: 1. Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie krajowych albo które w kraju
użyteczne być mogą, utrzymanie, rozmnożenie i zażycie. T. I: O drzewach, ziołach
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ogrodowych i ogrodach (1777); T. II: O drzewach i ziołach dzikich, lasach etc. (1778);
T. III: O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich (1779); 2. Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej
początki i gospodarstwo. T I: O zwierzętach ssących (1779); T. II: O ptastwie (1779);
T. III: O gadzie i rybach (1780); T. IV: O owadzie i robakach (1780); 3. Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie. T. I: O rzeczach kopalnych
w powszechności, o wodach, solach, tłustościach ziemnych i ziemiach (1781); T. II:
O kamieniach w powszechności, o klejnotach, kruszcach, ich kopaniu i o górnictwie
(1782); 4. Botanika dla szkół narodowych (1785); 5. Dykcjonarz roślinny…, T. I–III
(1786–1788); 6. Zoologia (1789).
Niektóre prace przyrodnicze Kluka były po kilka razy wydawane, zebrane w nich
słownictwo wywarło więc wielki wpływ na stan i dalszy rozwój polskiej terminologii przyrodniczej. Uważa się, że Kluk jest twórcą nazw 361 roślin. Za swoją niestrudzoną pracę został już w 1781 r. odznaczony przez króla Stanisława Augusta medalem „Merentibus”.
Cennym źródłem słownictwa różnego rodzaju są cytowane już Volumina legum –
zbiory praw od XIV w. począwszy oraz uchwał sejmowych, wydawane staraniem
księży pijarów od 1732, w sumie dziewięć tomów (reprint 1980). Ponieważ sejmy obradowały i podejmowały uchwały tyczące różnych spraw, różnych dziedzin, takie
też znajdujemy w nich słownictwo: tyczy ono administracji, prawa, sądownictwa,
kancelarii, dyplomacji, polityki, wojskowości, handlu itp. Na przykład Konstytucye
seymu extraordynaryjnego w Warszawie z 1768 r. są wręcz przepełnione cennym
słownictwem z tego zakresu (VolLeg VII 244–403), jakiego trudno byłoby szukać
w innych źródłach; w niejednym wypadku ma ono charakter innowacyjny. Bezcennym zbiorem tego rodzaju słownictwa z końca XVIII w. są uchwały Sejmu Czteroletniego (1788–1792), wypełniające tom IX VolLeg. Wymieńmy z tego źródła nagromadzone w jednym miejscu nazwy urzędów – formacje na -stwo (aż 21): chorąstwo,
cześnikostwo, dygnitarstwo, generalstwo, inspektorstwo, koniuszostwo, krajczostwo,
kuchmistrzostwo, łowiectwo, miecznikostwo, obozieństwo, pisarstwo, piwniczostwo,
podczastwo, podkomorstwo, podkoniuszostwo, podstolstwo, regentostwo, stolnikostwo, strażnikostwo, wojskostwo (1788–1792 VolLeg IX 69; sim. ibid. 66). Inne osobliwości leksykalne w VolLeg to na przykład generyka, horodnia, ośminka, militacyja,
litispendencyja. W uchwalanych przez sejmy instruktarzach celnych mnóstwo jest
słownictwa z zakresu handlu. Można zauważyć, że Volumina legum, ogromny zbiór
wartościowych tekstów do dziejów słownictwa, przez badaczy języka w ogóle nie jest
nawet wspominany, docenili go jednak redaktorzy SJPXVII–XVIII w., umieszczając
wśród źródeł leksykonu. Bogactwo słownictwa z różnych dziedzin, jakie znajdujemy
w tym źródle, zasługuje na osobne całościowe opracowanie.
Tematyki omówionej we wcześniejszym akapicie dotyczą także diariusze sejmowe, np. Diariusz sejmu warszawskiego 1556–1557, wyd. w transkrypcji przez Stanisława Bodniaka (1939); Diariusz sejmu walnego warszawskiego 1701–1702, wyd. Przemy-
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sław Smolarek (1962); Diariusz grodzieńskiego sejmu 1784 (1785); Diariusze sejmowe
z wieku XVIII, t. I–III, wyd. Władysław Konopczyński (1911–1937). Cennym źródłem
tego rodzaju jest świeżo wydany przez Marcina Głuszaka Zbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z lat 1786–1788 (2014).
Wartościowym źródłem do dziejów słownictwa polskiego z różnych dziedzin
jest pochodzący z 2. połowy XVIII w. cytowany już Opis obyczajów za panowania
Augusta III Kitowicza (1779–1788). O dziedzinach słownictwa, jakie można znaleźć
w tym niezwykłym dziele, pełnym szczegółowych opisów realiów ówczesnego życia
polskiego, świadczą tytuły rozdziałów – kolejno: O wiarach, jakie były w Polszcze za
Augusta III, O wychowaniu dzieci, O stanie duchownym, O palestrze, O stanie żołnierskim za Augusta III, O stanie dworskim, O obyczajach chłopskich. Oto na przykład (z rozdziału szóstego) nazwy służby wielkiego pana, a także skład służby we
wspomnianym już wcześniej znaczeniu ‘zastawa’:
Słowo „dworski” […] wyrażało pokojowego chłopca, lokaja, hajduka, pachołka, pajuka, węgrzynka, huzara, strzelca, pazia, turczynka, turczyna, laufra czyli bieguna,
strangreta [!?], forysia, masztalerza, kuchmistrza, kucharza, kuchtę, cukiernika, szafarza, kredencerza, zgoła wszystkich ludzi służących wielkiemu panu lub pankowi
małemu (KitOpis 397–398; sim. ibid. 213); […] cała służba stołowa składała się u wielkich panów z porcelany: wazy, serwisy, misy, półmiski, salatyjerki, talerze, solniczki,
karafinki, trzonki nawet u nożów i widelców porcelanowe (ibid. 419);

por. też w słowniku Knapskiego: „Służbá stołowa, gdzie kłádą srebrne státki i sámo
srebro stołowe” (Knapski 1072).
W rozdziale drugim trzy pierwsze tytuły zawierają przypadkiem trzy wyrazy,
składniki mikropola mającego interesującą historię: wychowanie, edukacja, ćwiczenie (Zajda 2012: 391–406). Pierwszym historycznie wyrazem jest wychowanie (nienotowane jeszcze w SStp), które obejmowało troskę o rozwój zarówno fizyczny, jak
i umysłowy. Dzieło Erazma Glicznera z 1558 r. Książki o wychowaniu dzieci świadczy
o tym wymownie. Równocześnie funkcjonowało ćwiczenie w znaczeniu ‘edukacja,
kształcenie’, także w dziele Glicznera (k. A4, B, H6v, O2). SPXVI rejestruje wyraz
w tym znaczeniu z mnóstwa źródeł 542 razy, a jak wynika z tekstu Kitowicza, jest
ono żywotne jeszcze w końcu XVIII w. Edukacja zjawia się dopiero na początku 2.
połowy XVII w., co ujawniły niedawne wydania nowych źródeł. Krasicki w Zbiorze
potrzebniejszych wiadomości podaje następującą definicję edukacji: ‘ćwiczenie młodzieży w obyczayności, naukach lub kunsztach’ (1781 KrasZb I: 255), powtórzoną
później przez Lindego (SL I: 626). Edukacyja (także edukować ‘kształcić’) jest już
powszechna w źródłach XVIII w., np. w pismach Stanisława Konarskiego i KEN,
w Opisie… Kitowicza, dopóki nie pojawi się wykształcenie (dopiero w SWil: 1971).
W 1776 ZabPrz 136 wyraz występuje jeszcze jako nomen actionis: „ku wykształceniu
cnotliwych a oświeconych ludzi” (sim. 1788 PirPow 186), w SL (VI: 515) jako nomen
actionis pod wykształtować. Oto wspomniane zaświadczenie edukacyi z XVII w.:
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Prowent zaś na słuszną edukacyją do szkół i potym do wojska, jako i wyposażenie
córek obrócony być ma (1669 TestSand 125; sim. 1676 TestWlkp II 338); Czynsze z kamienice P dziadusia i insze różne accessoria z dekretów […] obróciły się na edukacyją
dziatek moich, na promocyje bakalarskie i mistrzowskie (1696 DanDług 852).

Jest to więc materiał znacznie wcześniejszy od tego, który cytuję (Zajda 2012: 391–
–406), a wiążący pojawienie się leksemu edukacyja ‘wykształcenie’ dopiero w 1745 r.
z działalnością pedagogiczną Konarskiego.
W rozdziale czwartym dzieła Kitowicza O palestrze na samym początku znajdujemy wręcz encyklopedyczny obraz palestry, której nazwa wówczas weszła w użycie
w języku polskim (podobnie palestrant) i zastąpiła nazwę ludzie prawni:
Imieniem palestry w Polszcze oznacza się stan ludzi prawnych, z których jedni są
patronami, służący w sprawach prawującym się osobom; drudzy są wpisujący do
ksiąg publicznych i z nich wypisujący dekreta, manifesta, relacyje pozwów i inne
transakcyje czyli kontrakty publiczne o kupno i przedaż dóbr, o zastawy lub arendę
tychże, o zeznawanie długów na dobrach, o zapisowanie żonom posagów lub kwitowanie z nich, także przyjmujący do ksiąg przywileje królewskie na starostwa, urzędy
koronne i ziemskie otrzymane, zgoła rozmaite różnych gatunków pisma; a takowa
palestra dzieliła się na regentów, wiceregentów, susceptantów i feryjantyów, który
ostatni gatunek składali młodzi ludzie dla edukacyi lub też dla dalszej w tej profesyi
promocyi do palestry udający się (1779–1788 KitOpis 175).

Ze źródeł XVIII w. warto wspomnieć teksty zamieszczone w „Monitorze” (1765–
–1785), w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” (1770–1777), uchwały i ustawy
KEN; zawierają one i utrwalają słownictwo z zakresu publicystyki i szkolnictwa.
Jak gdyby podsumowanie nieliterackich źródeł słownictwa stanowią testamenty szlachty polskiej i mieszczaństwa – znakomite źródła także do dziejów kultury
polskiej. W ostatnim czasie wydanych zostało kilka obszernych źródeł tego rodzaju, a pomyśleć, że wciąż mnóstwo bezcennych tekstów tkwi w archiwach. Alicja
Falniowska-Gradowska zinwentaryzowała ok. 2000 testamentów, z których udało
się jej wydać tylko 41 (FalTestKr). Obszerną bibliografię wydanych testamentów
opracowali Mariusz Lubczyński, Jacek Pielas i Henryk Suchojad (TestSand: 14–17).
Testamenty ujawniają słownictwo z różnych dziedzin, w słownikach nieraz znacznie
później rejestrowane albo zupełnie nieznane. Jakże często występują w nich słowa
ojczyzna ‘ojcowizna’, legować ‘przekazywać w spadku’, nazwy krewnych i powinowatych. Oto kilka nowszych i większych zbiorów dawnych testamentów: Małgorzata
Borkowska, Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Warszawa 1984; Urszula Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim,
Warszawa 1992; Piotr Dymmel, Testamenty mieszczan wojnickich, Wojnicz 1997; Alicja Falniowska-Gradowska, Testamenty szlachty krakowskiej XVII−XVIII w., Kraków 1997; Mariusz Lubczyński, Jacek Pielas, Henryk Suchojad, Cui contingit nasci,
restat mori. Wybór testamentów staropolskich z woj. sandomierskiego [z lat 1587–1731],
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Warszawa 2005; Paweł Klint, Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich
z lat 1631–1655, Wrocław 2008; idem, Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680, Wrocław 2011; Ewa Danowska, Dług śmiertelności wypłacić trzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII w., Kraków
2011; Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad, Testamenty szlachty Prus Królewskich
z XVII wieku, Warszawa 2013; Katarzyna Justyniarska-Chojak, Wszyscy śmiertelni
jesteśmy i dlatego rozrządzamy majętności swoje. Wybór testamentów z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), Kielce 2014; Janusz Łosowski, Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, Lublin 2015.
W testamentach znajdujemy przebogate słownictwo z wielu dziedzin praktycznego życia, a więc przede wszystkim dotyczące kultury materialnej (np. nazwy
odzieży, naczyń, sprzętów domowych i gospodarskich, klejnotów, pojazdów), gospodarki folwarcznej, ale także praktyki kancelaryjnej, finansowej. Szkoda, że przed
wydaniem niektórych testamentów (np. TestWlkp) zabrakło konsultacji z polonistą
językoznawcą – uniknięto by dzięki temu wielu rażących usterek.
Zacytujmy dla przykładu fragment testamentu ze zbioru wydanego przez
A. Falniowską-Gradowską:
Dobra moje ruchome, których mi szczodrobliwa ręka Boska dotąd udzielała, wszystkie którekolwiek znaleźć się mogą, jako pieniądze, wiele które są i u kogokolwiek długiem zatrzymane, abo z pensyjej mnie należące znajdą się, klejnoty, szaty, kobierce,
obicia, rynsztunki, konie, karoce, bydło i cokolwiek dóbr moich ruchomych znaleźć
się może, te wszystkie daję, daruję i tym testamentem ostatniej woli mojej wiecznie
zapisuję małżonce mojej za jej miłość, codzienne prace i trudy około zdrowia mego
(1660 FalTestKr 10).

Obok występującego w tekście starego zestawienia dobra ruchome (por. też równie stare imienie ruchome) pojawiła się w mikropolu pożyczka z łaciny mobilia (od
połowy XVII w.), rodzime syntetyzmy ruchomość (od 2. połowy XVII w.), ruchomizna (od początku XVIII w.):
Leguję wszystkie mobilia moje córkom moim (1656 TestPrus 251; sim. 1691 ibid. 335;
1696 ibid. 348; 1762 DanDług 182, 183, 184; 1789 ibid. 199); Mobilia zaś, to jest: ruchomość w złocie, w srebrze, w cynie, w miedzi, w rzędach, w kulbakach, w dywanach,
kobiercach, makatach, obiciach, szablach szczerozłotych i inszych szablach, rynsztunkach wojennych, sukniach, futrach, pasach, tudzież wszelkich mobiliach, którekolwiek sukcesorowie moi po śmierci mojej zastać mogą, te wszystkie do równego
działu bracia rodzeni między sobą, a synowie moi, rozbiorą i podzielą (1773 FalTestKr
138 (4 razy); sim. ibid. 139, 140 (2 razy), 141 (2 razy), 145; 1777 TestSand 161; 1794 FalTestKr 215, 217 (3 razy); 1799 ibid. 222).

W testamentach często wymienione są szczegółowo te klejnoty, szaty, kobierce,
rynsztunki itd., na przykład:
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Rynsztunek lubo mały – atoli jaki jest, aby się synowie moi z tego cieszyli […]. To jest:
pałasz w srebro oprawny, druga ordynka w srebro oprawna, trzecia szabla krzywa
prosta w czapę oprawna, rząd suty złocisty, strzelby sztuk 14, kulbaka na safianie
haftowana, kulbak prostych 4 – do każdy wojłok. […] Suknie: kontusz rysi francuskiego sukna czarny, przy którym jest złotych dyjamentam[i] nasadzonych guzów 6
[…]. Drugi kontusz czerwony, półgranatny, popielicami podszyty i ogonkami obłożony. Trzecia forga drogietowa, ceglastym kurdynkiem podszyta. […] Żupan atłasowy zielony, potrzeby u niego jedwabne. Drugi żupan nowy teraz sprawiony papuzi,
atłasowy. Trzeci żupan tercynelowy, bawełną przeszyty. Pas jedwabny karmazynowy,
czapek sobolowych dwie, wierzch w jednej obłóczysty, francuskiego sukna, w drugiej
purpurowy, trzecia czapka zawojkowa, wierzch w niej szary.
Kobierców 4, kilim perski, inny kilim nowy perski, stary kilim 1. Kubków 3 srebrnych, 2 białych, złocisty 1, czarka srebrna do wódki, łańcuch złoty 1 w grochowe
ziarno, 2 pomniejsze, łyżek srebrnych 5, czara wielka srebrna, sprzęt domowy. Rydwan – do niego opona turkusowa, paklakowa, kolasa francuska, kolasa prosta, kosz
skarbny, skrzynia rydwanowa, skrzyń szatnych dwie; puzderek dwie – w jednym
flaszki cynowe półkwartowe, pudło z flaszami gdańskiemi. Cyna: mis wielkich 2,
półmisków 2 – na nie talerzów cynowych 12, miednica z nalewką, lichtarzów cynowych 2, mosiądzowych lichtarzów 2 i z nożyczkami, moździeż spiżowy z tłuczkiem.
Miedź browarna, to jest: kocieł wielki piwny, garców gorzałczanych 2 z capkami
i z rurami, trzeci stary, niedobry, także z capką i z rurami. Suknie białogłowskie:
naprzód kapota aksamitna czarna, rysiami podszyta, westa złocista, spódnica kitajkowa mięcona, druga tabinowa czarna (1687 FalTestKr 26).

Rzadkie wyrazy w tekście: forga z węg. forgó – z tekstu wynika, że to raczej ‘suknia’ niż ‘kita, pióropusz’, jak informuje SW (I: 761); drogietowy < drogiet ‘tkanina
złożona z wełny i jedwabiu’ z fr. droguet (SW I: 560); kurdynek to zapewne kordonek
‘nitka kręcona z jedwabiu, sznureczek jedwabny’ (SW II: 475); tercynelowy < tercynela ‘rodzaj tkaniny’ (SW VII: 48; 1703 VolLeg VI 67); tercjanela (1650 ibid. IV 163); zawojkowy < zawojek ‘część grzbietnia futerka lisiego’ (SW VIII: 353); paklakowy < paklak, pakłak ‘grube suknisko’ (SW IV: 13); capki ‘jakaś część instalacji gorzelnianej’.
Niektóre osobliwości leksykalne w tekście Testamentów szlachty Prus Królewskich
z XVII wieku: kanon ‘odsetki’ (1620 TestPrus 99 (2 razy); 1638 ibid. 180, 182; 1641 ibid.
193); wymodły ‘wyjednanie modlitwą’ (1624 TestPrus 111); cycawka, cycawek ‘owieczka, baranek ssące’ < cycać ‘ssać’ (SWil: 180): „owiec doik 28, cycawek owieczek 9, skopów także cycawków 9” (1626 TestPrus 130 (2 razy)); parepa ‘kucyk szkocki’ z węg.
paripa (1638 ibid. 180; 1647 ibid. 216); parepka ‘ts.’ (1648 ibid. 220); przędło ‘sprzęt do
przędzenia’: „Także i przędła, wszystko to jej i len, co jest” (1651 ibid. 237); sądowy ‘sędzia’ (1685 ibid. 328, 329 (2 razy); 1691 ibid. 338 (4 razy); 1697 ibid. 361 etc.). Cycawka,
cycawek, przędło i wymodły to absolutne rarytasy. W obszernym testamencie z 1731 r.
(TestSand 206–229), wymieniającym wprost niezliczoną ilość dóbr zgromadzonych
przez biskupa łuckiego i brzeskiego Bogusława Rupniewskiego, w powodzi słownic
twa znajdujemy rzadki wyraz dzieciuk ‘dziecko’ (ibid.: 218), także równie rzadki
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wyraz rubdeszan ‘długi luźny szlafrok męski, często podbity futrem’ z fr. robe de
chambre (Turnau 1999: 157): „rubdeszan materyi karmazynowej z kwiatami złotymi,
rubdeszan z złotym także kwiatem na dnie granatowym, rubdeszan trze[ci] powłóczysty parterowy” (TestSand 221), „rubdeszan karmazynowy morowy” (ibid.: 223);
przy okazji dno ‘tło’, znaczenie zauważone już przez Mączyńskiego (Mącz 285a/7;
438b/3), notowane też przez Lindego (SL I: 458); równie rzadkie waledykcyja ‘słowa
pożegnalne’ (TestSand 228; SW VII: 448). W obszernym testamencie wdowy po Janie Karolu Chodkiewiczu wymienieni są nawet karlik i karlica (1651 TestWlkp I 163).
Wniosek to pierwotnie ‘to, co wniesione’, np.: „Która to małżonka moja, że wniosła
do mnie w gotowiźnie i ruchomych rzeczach sumę zł pol. 1000 i ten wniosek ginąć
jej nie powinien” (1751 DanDług 179; sim. 1781 ibid. 191, 192; 1769 TestWojn 156; 1773
ibid. 161), ale już SL (VI: 367) rejestruje znaczenie ‘przełożenie, propozycja, projekt,
podanie do rozwagi’. Już od połowy XVII w. znajdujemy w testamentach wyraz kodycyl ‘dodatek do testamentu’ z łac. cōdicillus ‘ts.’ (np. 1648 TestSand 187, 189 (2 razy);
1653 DanDług 37; 1736 ibid. 165; 1749 ibid. 176, 177; 1771 ibid. 186 (2 razy); 1774 FalTestKr 158 (2 razy), 163 (2 razy); 1794 ibid. 215 (7 razy)), notowany dopiero w SWil
(504). W TestWlkp II z lat 1657–1680 i w innych źródłach z tego okresu znajdujemy
niezauważone przez gramatyków nierzadkie formy dopełniacza lp. rzeczowników
żeńskich twardotematowych z końcówką -ej: z ojczyznej mojej (TestWlkp II 230), sumej pieniężnej (ibid. 242), rodzicielkiej mojej (ibid. 259), od nieboszczkiej małżonkiej
mojej (ibid. 281) itd. To samo w LKrak z lat 1659–1664.
Nadzwyczaj solidne opracowanie historycznego aspektu testamentów znajdujemy w książkach Bożeny Popiołek Woli mojej ostatniej Testament ten… Testamenty
staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku (2009) i Katarzyny Justyniarskiej-Chojak Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich
województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek) (2010).
Z początku XIX w., z czasów Księstwa Warszawskiego, cennym źródłem są Materiały do dziejów Komisji Rządzącej z r. 1807, wydane przez Michała Rostworowskiego w 1918 r. Znajdujemy w nim mnóstwo słownictwa z zakresu pracy kancelaryjnej, biurowej, dyplomacji, gospodarki, np. pełnomocnik, pełnomocnictwo, pełnomoc,
cytowane przez Lindego z przełomu XVIII i XIX w.; stopniowo zajmą one miejsce
dotychczasowych wyłącznych form plenipotent, plenipotencyja.
Podsumowując, stwierdzimy, że wymienione i omówione teksty nieliterackie
ze względu na swoją autentyczność stanowią bezcenne źródła do dziejów słownic
twa polskiego. Wiele ich wydano po II wojnie światowej i wciąż ukazują się nowe,
wydobywane z archiwów. Zawierają one niezwykłą obfitość, prawdziwe złoża leksyki w jej warstwie dosłownej, tj. odnoszącej się do różnych dziedzin praktycznego i publicznego życia. Są to „żywe” teksty i stąd ich wartość jest o wiele większa,
słownictwo takie trudno byłoby znaleźć w źródłach literackich. Źródła te czyta się
jak powieść – powieść dawno minionych lat. Teksty lustracji, inwentarzy oprócz dokładnych relacji z życia wsi, wykazów powinności feudalnych ludności poddanej
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zawierają pierwsze w piśmiennictwie polskim opisy techniki i technologii górniczej,
architektury dworów i wyposażenia wnętrz, opisy puszcz. Wielu ze znajdujących się
w tych źródłach wyrazów nie notują słowniki starsze i nowsze. Oprócz bogactwa
słownictwa z życia wsi, miast, handlu, rzemiosła, wojska, sztuki kulinarnej, jakie
zawierają omówione źródła, w tekstach z XVII i XVIII w. tyczących szkolnictwa,
prawa, urzędów, publicznego życia (Volumina legum, diariusze, „Monitor”, „Zabawy
Przyjemne i Pożyteczne”) znajdujemy nowe terminy kancelaryjne, w które wzbogaciła się polszczyzna w tym czasie, np. amnestyja, asekuracyja, atestacyja, atest,
edukacyja, garnizon, magistrat, mecenas, obwieszczenie, oficjalista, oświadczenie,
oświecenie, palestra, palestrant, pensyja, prezydent, przemoc, przestępstwo, świadec
two ‘dokument’, wiolencyja, wizytacyja, wizytator, wokanda, zarzut, zaświadczenie,
zasiedzenie itd. Innowacyjny charakter tych leksemów zauważaliśmy w trakcie wykładu. Potwierdza to Wojciech R. Rzepka w przedmowie do SJPXVII–XVIII:
[…] dane przytoczone we Wstępie świadczą, jak głębokie i różnorodne, ilościowe i jakościowe zmiany zaszły w zasobie leksykalnym polszczyzny XVII- i XVIII-wiecznej
w stosunku do epoki poprzedniej (SJPXVII/XVIII: II).

Źródła wielokrotnie wydawane, jak na przykład dzieła Groickiego, Haura, Czernieckiego, Kluka przekazywały słownictwo w dalsze wieki i w ten sposób je utrwalały, dzięki czemu wiele z omówionych tutaj wyrazów – świadków dawnej kultury,
dawnej interpretacji faktów – dotrwało do naszych czasów; stanowią one trwały
dorobek polskiego słownictwa. W tym też czasie, jak pamiętamy, Onufry Kopczyński w swojej Gramatyce dla szkół narodowych (1778–1783) stworzył polskie nazwy
przypadków.
Źródła
CzerComDum: S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wyd. i oprac.
J. Dumanowski, M. Spychaj, Warszawa 2012.
DanDług: E. Danowska, Dług śmiertelności wypłacić trzeba. Wybór testamentów mieszczan
krakowskich z XVII–XVIII wieku, Kraków 2011.
FalTestKr: A. Falniowska-Gradowska, Testamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII w.,
Kraków 1997.
Gliczner: E. Gliczner, Książki o wychowaniu dzieci barzo dobre, pożyteczne i potrzebne,
z których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą, Kraków
1558.
Haur: J.K. Haur, Ziemiańska generalna ekonomika, Kraków 1679.
InwKal: Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, t. I: Od XVI do połowy XVIII w.,
t. II: Z lat 1751–1775, wyd. W. Rusiński, Wrocław 1955–1959.
InwKrak: Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576–1700, wyd. A. Kamiński, A. Kielnicka, S. Pańków, Warszawa 1956.
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InwMPozn: Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania,
t. I: Z lat 1700–1758, t. II: 1759–1793, wyd. J. Burszta i C. Łuczak, Poznań 1962–1965.
KitOpis: J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, wyd. 3,
„BN I”, nr 88, Wrocław 1970.
Kluge: F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, wyd. 21, Berlin 1975.
Knapski: G. Knapski, Thesaurus Polono-latino-graecus, Kraków 1621.
KonSkut: S. Konarski, O skutecznym rad sposobie, [w:] idem, Pisma wybrane, t. I, oprac.
J. Nowak-Dłużewski, wstępem opatrzył Z. Libera, Warszawa 1955.
KrasZb: I. Krasicki, Zbiór potrzebniejszych wiadomości, porządkiem alfabetu ułożonych,
t. I–II, Warszawa – Lwów 1781.
KsRefKor: Księgi referendarii koronnej, t. I: 1768–1780, t. II: 1781–1794, wyd. A. Keckowa,
W. Pałucki, Warszawa 1955–1957.
LKrak: Lustracje województwa krakowskiego 1564, cz. I–II, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962.
LRaw: Lustracje województwa rawskiego 1564 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 1959.
LRus: Lustracja województwa ruskiego 1661–1665, cz. I, wyd. K. Arłamowski, W. Kaput, cz. II,
wyd. E. i K. Arłamowscy, cz. III, wyd. E. i K. Arłamowscy, W. Kaput, Wrocław 1970–1976.
Mącz: J. Mączyński, Lexicon Latino-Polonicum, Królewiec 1564.
OpPozn: Opisy i lustracje Poznania z XVI–XVIII wieku, wyd. M.J. Mika, Poznań 1960.
PirPow: G. Piramowicz, Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów, oprac. K. Mrozowska, „BN I”, nr 171, Wrocław 1950.
Praxis: A. dell’ Aqua, Praxis ręczna działa, wyd. T. Nowak, Kraków 1969.
RachBon: Rachunki wielkorządowe Jana Bonera 1558, wyd. J. Garbacik, Kraków 1974.
SEBr: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
SESł: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I–V, Kraków 1952–1982.
SJPXVII/XVIII: K. Siekierska (red.), Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku,
t. I, Kraków 1999–2004.
SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, wyd. 2, Lwów 1854–1860.
SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–IV, red. komitet redakcyjny, t. V–XVII, red.
M.R. Meyenowa, t. XVIII–XXXIV, red. F. Pepłowski, t. XXXV–XXXVI, red. K. Mrowcewicz, P. Potoniec, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–2012.
SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. I–XI, Kraków 1953–2002.
SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII,
Warszawa 1900–1927.
SWil: A. Zdanowicz i in. (red), Słownik języka polskiego, t. I–II, Wilno 1861.
TestPrus: Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa 2013.
TestSand: Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa
sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa 2005.
TestWlkp: Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1635, wyd.
P. Klint, Wrocław 2008; Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat
1657–1680, wyd. P. Klint, Wrocław 2011.
TestWojn: Testamenty mieszczan wojnickich 1599–1809, wyd. P. Dymmel, Wojnicz 1997.
Troc: M.A. Troc, Nowy dykcyjonarz to jest mownik polsko-niemiecko-francuski, Lipsk 1779.
VolLeg: Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od
roku 1732 do roku 1782, wydanego, t. I–VIII, Petersburg 1860, t. IX, Kraków 1889.
ZabPrz: Zabawy przyjemne i pożyteczne (1770–1777), wyb. i oprac. J. Plat, „BN I”, nr 195,
Wrocław 1968.
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ZamZbiór: A. Zamoyski, Zbiór praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776 przez J.W.
Andrzeja Zamoyskiego ex-kanclerza koronnego ułożony, cz. I–III, Warszawa 1778.
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Non-literary sources for the history of Polish vocabulary (until the 18th century). Part II
Summary
As in the first part of this paper (see “LingVaria” 2016 1 (21) ), also here the author describes selected
non-literary sources for the history of Polish vocabulary from the period from the 16th to the 18th century. They are not always taken into account by the editors of historical dictionaries, despite the fact
that they contain a wealth of interesting vocabulary from various areas of everyday life of peasants
and townsmen, from the history of law and judicature, trade, craft, military, etc. This vocabulary
constitutes a constant element in the history of the lexical resources of Polish, and a testimony of the
history of culture.
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Z bilingwizmu pisarzy młodopolskich.
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Bilingwizm, pojmowany jako czynne używanie przez tę samą osobę dwóch kodów
językowych w procesach komunikacyjnych, stał się w ostatnich latach ważnym
problemem badawczym. Szczególne miejsce w badaniach tych zajmuje opis dwujęzyczności polsko-obcej twórców literatury polskiej. Bronisława Ligara, odwołując się
do paradygmatu współczesnego językoznawstwa ujmującego język jako nieodłączny składnik kultury, a także jej nośnik, badanie bilingwizmu autorów ujmuje jako
„badanie i opis przejawów komunikacji międzykulturowej, a w przypadku twórców
już nieżyjących – komunikacji międzykulturowej w przeszłości” (Ligara 2011: 166).
Taka perspektywa opisu bilingwizmu wybitnych autorów ma − zdaniem badaczki – w założeniu ukazać problem funkcjonowania twórcy żyjącego między dwiema
(lub więcej) kulturami, dwiema literackimi tradycjami, z których każda związana
jest z danym kodem językowym, co w konsekwencji rzutuje na wybór przez autora
języka jego twórczości (ibidem).
Dotychczasowe badania bilingwizmu polskich twórców literatury skoncentrowane były na dwujęzyczności polsko-francuskiej najwybitniejszych twórców okresu romantyzmu związanych z Wielką Emigracją, w szczególności dotyczyły języka
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana K.
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Norwida, Konstantego Gaszyńskiego, Teodora T. Jeża (por. Ligara 1987, 2010a,
2010b, 2011, 2014a, 2014b; Miodunka 2014). Nie poświęcono natomiast wiele uwagi
przejawom bilingwizmu innych twórców literatury, w tym bilingwizmowi polsko-niemieck iemu w okresie Młodej Polski, który cechował między innymi takich autorów jak Stanisław Przybyszewski i Tadeusz Rittner.
Twórczość Tadeusza Rittnera na literackiej mapie okresu Młodej Polski wyróżnia się szczególnym rysem dwujęzyczności. Swoje dramaty, powieści, nowele, a także drobne utwory publicystyczne pisał zarówno po polsku, jak i po niemiecku. Na
dwujęzyczność polsko-niemiecką pisarza wpłynęła sytuacja życiowa, w jakiej się
znajdował. Jednak niemały wpływ na decyzje o wyborze języka twórczości, jak zauważa Roman Taborski (1983: 144), miał kosmopolityczny w dużym stopniu charakter sztuki w okresie modernizmu sprawiający, że pisarstwo dwujęzyczne stało
się wówczas zjawiskiem wyjątkowo często spotykanym. Dla Rittnera1, wychowanka
wiedeńskiego Theresianum, absolwenta Uniwersytetu Wiedeńskiego, doktora praw
i urzędnika wiedeńskiego ministerstwa, wybór języka jako tworzywa artystycznego
nie był od razu oczywisty. W początkowym okresie działalności pisarskiej swoje
utwory ogłaszał wyłącznie po polsku. Do 1905 r. wszystkie dramaty pisał najpierw
po polsku (m.in. Sąsiadka i W małym domku), a dopiero później powstawały ich
wersje niemieckojęzyczne (Die von Nebenan i Das kleine Heim). Ale już od 1908 r.
zaczął pisać swoje dramaty najpierw po niemiecku, później po polsku. W wyniku
coraz silniejszego wrastania w wiedeńskie życie kulturalne Rittner z pisarza polsko-niemieckiego zaczął się przeobrażać w pisarza niemiecko-polskiego, coraz wyraźniej na pierwszym planie stawiając karierę literacką i teatralną na terenie wiedeńskim, nie zaniedbując jednocześnie starań o wystawianie polskich wersji dramatów
w teatrach polskich2.
Dwujęzyczna twórczość Rittnera (zwłaszcza większość dzieł dramatycznych) na
tle bilingwizmu polsko-obcego wybitnych pisarzy polskich stanowi zatem swoistą
1
2

Informacje biograficzne dotyczące T. Rittnera zob. Raszewski 1966a, 1967.
Mimo że Rittner w swej twórczości literackiej dawał pierwszeństwo językowi niemieckiemu,
w jego życiu osobistym bardzo ważne miejsce zajmował język polski. Utrzymywał ożywione
kontakty towarzyskie z zamieszkałymi w Wiedniu Polakami. Jeden z jego ministerialnych kolegów, Edward Bogdański, wspomina, że „poza życiem biurowym” spotykał się z autorem Głupiego Jakuba „[…] w niektórych domach polskich w Wiedniu, […] gdzie w stałe dni tygodnia
w sezonie zimowym odbywały się popołudniowe spotkania, gromadzące przedstawicieli świata
kultury i sztuki, członków parlamentu, wyższej biurokracji ministerialnej oraz części młodzieży
[…] przebywającej na studiach w wyższych szkołach wiedeńskich” (Bogdański, za: Taborski 1983:
142). Do szczególnego ożywienia polskości Rittnera doszło w okresie I wojny światowej, co miało
związek z przybyciem do Wiednia licznych Polaków, w tym siostry Rittnera z rodziną, ewakuowanych ze wschodniej Galicji jesienią 1914 r. Mikołaj Lenartowski, siostrzeniec Rittnera, który
mieszkał wówczas u wuja w Wiedniu, wspominał: „Dom Rittnerów był prowadzony na wskroś po
polsku i poza rozmowami ze służącą (Różą Mader) wiedenką, która ponad dwadzieścia lat tam
przesłużyła, nie słyszało się niemieckiego słowa. Bywali tam prawie sami Polacy” (Lenartowski
1988: 474).
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osobliwość. Pisanie dwóch autorskich wersji językowych utworów – niemieckiej
i polskiej3 – nasuwało (i wciąż nasuwa ) pytania o ich przynależność do polskiej
lub austriackiej literatury i kultury. Wiedeńska badaczka twórczości Rittnera, Anna
Milanowski, zaznacza, że żadna z literatur, ani polska, ani austriacka, nie zaakceptowała dwujęzycznej twórczości Rittnera w całości i to, czego nie rozumiano, zostało
odrzucone zarówno przez społeczność polską, jak i austriacką (Milanowski 1999: 71).
Z językoznawczego punktu widzenia rodzą się pytania o kompetencję językową
i komunikacyjną dwujęzycznego twórcy, funkcjonującego między dwoma językami
i dwiema kulturami literackimi (Ligara 2011: 175), o dwujęzyczną kompetencję ujawniającą się w jego utworach, z jednej strony w zakresie języka polskiego, używanego
w akcie twórczym skierowanym do odbiorcy polskojęzycznego, z drugiej strony w zakresie języka niemieckiego w akcie skierowanym do odbiorcy niemieckojęzycznego4.
Przedmiotem badań w niniejszym opracowaniu pozostają nazwy własne, imiona i nazwiska, jakie posłużyły dramatopisarzowi do nominacji postaci literackich
w wybranych dramatach polsko- i niemieckojęzycznych. Do analizy wybrano cztery
utwory napisane i opublikowane w języku polskim: W małym domku (1954; dalej
WMD), Głupi Jakub (1956; dalej GJ), Lato (1966; dalej L), Wilki w nocy (1956; dalej
WwN) oraz odpowiednie dramaty w wersji niemieckojęzycznej: Das kleine Heim
(1908; dalej KH), Der dumme Jacob (1910; dalej DJ), Sommer (1912; dalej S), Wölfe in
der Nacht (1914; dalej WiN).
Jak wspomniano wyżej, tylko jeden z tych dramatów (W małym domku) Rittner napisał najpierw po polsku, później po niemiecku, pozostałe analizowane tutaj
teksty pierwotnie miały wersję niemieckojęzyczną, a następnie polską. Omawiając
twórczość dramatopisarską Rittnera, Zbigniew Raszewski podaje:
Gdy brał się do drugiej, kładł przed sobą egzemplarz pierwszej (mamy na to dowody),
ale jej nie tłumaczył. Pisał nowy oryginał. Zmieniał nie tylko imiona i nazwiska (czasami tytuł sztuki), nie tylko nazwy krajów i miast, lecz także słowa dialogu, nieraz
bardzo ważne […] (Raszewski 1966a: 8).

Powstają zatem pytania, w jakim stopniu autor zmieniał nazwania postaci w zależności od wersji językowej utworu, czym te zmiany były motywowane i jak wpłynęły na ogólną wymowę sztuk. Pytania te stają się tym bardziej zasadne, że Rittner, podejmując uniwersalne tematy, unika jednoznacznego osadzenia akcji swoich
sztuk w przestrzeni, ograniczając informacje faktograficzne do minimum. Podaje
3

4

Zbigniew Raszewski (1967: 329) pisze: „Nie są to przekłady, ale wersje, różniące się nazwiskami,
postaciami, nazwami miejscowości i różnymi szczegółami treści”. W odniesieniu do polskojęzycznych wersji sztuk Rittnera dodaje natomiast: „Nie dlatego należą one do naszej kultury, że
mają polskie tematy (bo niejedna opera francuska ma bardziej polski temat niż Wilki w nocy), ale
dlatego, że mamy polskie oryginały tych sztuk” (Raszewski 1966a: 11–12)
Niemieckojęzyczne sztuki Rittnera grane były nie tylko w Wiedniu i innych austriackich teatrach,
ale również w Niemczech i w Szwajcarii (ibid.).
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np.: „Rzecz dzieje się w małym mieście, w Galicji” (WMD), ale w niemieckiej wersji
utworu: „Eine kleinere Provinzstadt” (KH). Określając miejsce akcji sztuki Wilki
w nocy, zaznacza: „w większym mieście prowincjonalnym, w domu prokuratora”
i analogicznie w Wölfe in der Nacht: „in einer größeren Provinzstadt, in Haus des
Staatsanwalts”. Akcję sztuki Lato umieszcza w pensjonacie doktora nad morzem, ale
w Sommer nad jeziorem w Karyntii. Wobec małej wyrazistości usytuowania miejsca
akcji dramatów w dużej więc mierze ciężar wyznaczania literackiej czasoprzestrzeni
utworów dramatycznych Rittnera spada na nazwy osobowe.
Analiza literackich onimów we wskazanych wyżej dramatach Rittnera obejmować będzie porównanie sposobów identyfikacji bohaterów w polskich i niemieckich
wersjach utworów oraz porównanie imion i nazwisk postaci. Analizą objęte zostały
nazwy występujące zarówno w didaskaliach, szczególnie w spisie osób, jak i w tekś
cie głównym utworów dramatycznych, co wynika z ujmowania tekstu dramatu jako
wypowiedzi literackiej o specjalnym statusie z charakterystycznym układem komunikacyjnym właściwym temu gatunkowi literatury (Wojtak 2014: 13).
Sposoby identyfikacji bohaterów
Identyfikacja postaci literackich, podobnie jak i innych elementów tworzących świat
przedstawiony w utworze, łączy się ściśle z ich egzystencją – postać literacka istnieje,
gdy została w jakiś sposób nazwana. Jednak jak zauważa Aleksandra Cieślikowa,
funkcje identyfikacyjna i dyferencjacyjna nie są najważniejsze w wypadku nazw
własnych w dziele literackim. Istotnym natomiast elementem utworu jest tworzywo onomastyczne wykorzystane w literackiej kreacji postaci, sposoby identyfikacji i dyferencjacji uzależnione od autorskiego zamysłu (Cieślikowa 1993: 33, 2001:
101–102). Pisarz, jak wiadomo, wybiera nazwy z onomastykonu uzualnego albo je
tworzy w zależności od rodzaju fikcji i konstrukcji świata przedstawionego, gatunku
czy nurtu literackiego, opierając się przy tym na realnoznaczeniowych sposobach
nominacji właściwych danemu językowi.
Spektrum możliwych środków onimicznych służących identyfikacji postaci literackich w dwuelementowym polskim i niemieckim systemie identyfikacyjnym
osób obejmuje: pełne oznaczenie osobowe (Gesamtname), miano zredukowane do
jednego elementu, a więc tylko imienia (Vorname) lub tylko nazwiska (Familienname), ewentualnie zastąpienie nazwy własnej deskrypcjami określonymi (wyrazami
pospolitymi) (Appellativlexik).
W sposobach identyfikacji postaci w polskojęzycznych i odpowiednich niemiec
kojęzycznych dramatach Rittnera dają się zauważyć pewne różnice. Większą wyrazistość onimiczną mają postaci niemieckich wersji dramatów, co związane jest z tym, że
w tych wersjach językowych identyfikacja bohaterów częściej dokonywana jest przy
użyciu pełnego zestawienia osobowego: imienia i nazwiska lub samego nazwiska.
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W badanych utworach tylko dwie postaci w obu wersjach językowych otrzymały
pełne miano w didaskaliach. Są to: Jan Morwicz (WwN) i Żaneta Dylska vel Joanna
Krupa (WwN) oraz Hans Elmann (WiN) i Jeanette Diele vel Johanna Kunz (WiN).
Dwie inne imieniem i nazwiskiem w spisie osób określono w Sommer (Hans Torup, Alfred Solders), w polskiej wersji Lato w didaskaliach poznajemy tylko nazwiska: Torup i Golders, imiona tych postaci, Jan i Alfred, dopiero w dialogach postaci.
Miano złożone z imienia i nazwiska już w spisie osób otrzymują postaci niemiec
kojęzycznych dramatów Rittnera: Karl von Allenstein, Gutsbesitzer (DJ), Berta Frei
frau von Pasini (DJ), Ferdinand Freiherr von Pasini (DJ) i Dr. Leo Wimmer (S), Lilly
Meier (S). W polskojęzycznych dramatach postaci te oznaczone są tylko imionami,
uzupełnionymi tytułami godnościowymi, określeniami zależności rodzinnych, wykonywanych zawodów czy pełnionych funkcji, jak: Karol – szambelan (GJ), Marta –
jego siostra (GJ), Teofil – jej mąż (GJ), Lili – subretka operowa (L), Doktór – właściciel
i dyrektor sanatorium (L).
Przyczyn różnic w nominacji postaci literackich należałoby dopatrywać się
nie tyle w upodobaniach nazewniczych autora, ile w czynnikach pozaliterackich,
pragmatycznych, mianowicie w niemieckim systemie nazwisk, w polskiej tytulaturze i związanej z tym etykiecie językowej, która znalazła odzwierciedlenie w Rit
tnerowskich dramatach przez przeniesienie zwyczaju panującego w danym czasie
i przestrzeni w onomastyce uzualnej do rzeczywistości fikcyjnej. Tak więc pozycję społeczną bohatera Der dumme Jacob, utworu, którego akcja usytuowana jest
w realiach niemieckiego obszaru językowego, lepiej określa nazwisko poprzedzone
przyimkiem von, jednoznacznie wskazujące na jego arystokratyczne pochodzenie5
niż apelatyw Gutsbesitzer. W inny sposób odzwierciedlone są realia kulturowo-językowe w polskiej wersji dramatu, gdzie pozycję społeczną bohatera, jego arystokratyczne pochodzenie określa tytuł godnościowy: szambelan. Nazwisko przy tym
tytule dla podkreślenia pozycji społecznej bohatera jest już zbędne. Z powyższymi
różnicami w sposobach identyfikacji postaci literackich ściśle łączy się etykieta językowa, w szczególności formy zwrotów adresatywnych, odrębne dla języka polskiego i niemieckiego. W polskim systemie adresatywnym przełomu XIX i XX w.
wciąż obowiązywała tak zwana tytułomania szlachecka (Łaziński 2006: 36 i n.),
a zwrot pan + nazwisko, wykształcający się w owym czasie w środowisku mieszczańskim, był zwrotem deprecjonującym adresata (Rachwał 1991: 233, 1992: 46-47).
W języku niemieckim natomiast, zdaniem Eugeniusza Tomiczka (1983: 76): „najbardziej typowa, można rzec standardowa forma zwracania się do drugiej osoby,
w której nadawca zmuszony jest wręcz użyć nazwiska swego interlokutora” to forma
5

Józef Matuszewski zaznacza: „Zarówno w mowie i w piśmie (Herr) von Zollern będzie zawsze
odebrane jednoznacznie: nosiciel tego nazwiska jest szlachcicem”. I dalej dodaje, że przyimek von
przed swoim nazwiskiem dodawał każdy niemiecki szlachcic „bez względu na stopień w hierarchii feudalnej: Fürst von …, Graf von …, Freiherr von … i zwykły Ritter von …” (Matuszewski
1975: 89).
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Herr/Frau + nazwisko. Przykłady tych różnic etykietalnych odnajdziemy w zwrotach adresatywnych w dialogach bohaterów dramatów Rittnera, np. Herr von Allenstein (DJ), Herr Wimmer (S) i odpowiednio: panie szambelanie (GJ), doktorze (L).
Różnice w polskiej i niemieckiej etykiecie językowej dobrze ilustruje fragment dialogu kończącego II akt Głupiego Jakuba:
KAROL:
Powiedz – kochasz?
HANIA:
Tak, panie szambelanie.
KAROL (niecierpliwie):
Nie tak! Powiedz po prostu: kocham cię, Karolu.
HANIA (bezdźwięcznie):
Kocham cię, Karolu.
					(GJ: 129)

i odpowiadający mu fragment Der dumme Jacob:
Allenstein:
Sag, hast du mich lieb?
Lisa:
Ja, Herr von Allenstein.
Allenstein (mit dem Fuß stampfend):
Nicht „Herr von Allenstein”! Sage ganz einfach:
„Ich habe dich lieb … Karl”
(ganz kleine Pause)
Lisa (mechanisch; etwas zitternd):
…. Ich habe dich lieb, Karl.
					(DJ: 103)

Powyższymi czynnikami pozaliterackimi, pragmalingwistycznymi, podyktowane są różnice w nominacji postaci przez samo nazwisko w niemieckiej wersji,
np. Frau Steger (DJ), von Radkersberg (DJ), i samo imię i/lub deskrypcję określoną
w polskiej wersji: Katarzyna – właścicielka gospody (GJ), Prezes (GJ).
Nieco inaczej przedstawia się nominacja postaci w utworach W małym domku
i w Das kleine Heim. Bohaterowie, reprezentujący środowisko elity małomiasteczkowej Galicji, w polskiej wersji określeni zostali przez nazwisko z uzupełnieniem
określenia ich zawodu: Sielski, nauczyciel; Jurkiewicz, inżynier; Kosicki, prowizor.
W dialogu poznajemy imię jednego z nich:
(Kosicki (do Jurkiewicza):
Ty, już tu mieszkasz, Stasiu?)
					(WMD: 13)
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Pisząc jednak wersję niemiecką, Rittner pozbawił nazwisk bohaterów, określając
ich deskrypcjami wskazującymi wykonywane zawody: Lehrer, Ingenieur, Apotheker.
W dialogach postaci w zwrocie adresatywnym poznajemy nazwisko tylko jednego
z nich (Herr Ingenieur Jurmann ) (KH: 28).
Nominacja postaci literackich sprowadzająca się do imienia jest częstsza w dramatach polskojęzycznych niż niemieckojęzycznych, co ściśle się wiąże, jak wskazano
wyżej, z częstszym użyciem nazwiska w wersjach niemieckojęzycznych dramatów
Rittnera. Samym imieniem, pojawiającym się na różnych poziomach komunikacji
literackiej (w spisie osób lub dopiero w dialogach postaci) w obu wersjach językowych obdarzeni są bohaterowie reprezentujący określone środowiska oraz ci, którzy
w przestrzeni literackiej występują w sytuacjach imitujących nieoficjalne kontakty
rodzinne i towarzyskie. Dotyczy to zarówno głównych bohaterów, np. Jakub (GJ),
Jacob (DJ), jak i postaci reprezentujących członków rodzin, w szczególności żon:
Maria (WMD), Julia (WwN), Marie (KH), Julie (WiN), krewnych: Wanda (WMD),
Karolina (L), Wanda (KH), Kamilla (S), dzieci: mały Antek (WMD), Jerzy (GJ), Misia
(GJ), Der kleine Toni (KH), Georg (DJ), Minna (DJ) oraz służby: Adolf (WwN), Kasia
(WMD; L), Rózia (L), Adolf (WiN), Anna (KH), Karoline (S), Marie (S) czy innych,
jak robotnik Szymon i jego żona, określona derywatem marytonimicznym od imienia męża, Szymonowa (WMD).
Nominacja wykorzystująca imię w dialogach, a deskrypcję określoną w didaskaliach pojawia się sporadycznie, np.: doktor Karol (WMD), prokurator Wiktor (WwN),
doktor Karl (KH), Staatsanwalt Victor (WiN). Między wersjami językowymi polskimi i niemieckimi nie obserwuje się w sposobach określania wymienionych wyżej
bohaterów różnic, co należy tłumaczyć z jednej strony konwencją literacką, zgodnie
z którą identyfikacja postaci literackich wyłącznie przez imię dotyczyła w znacznej mierze postaci drugoplanowych, marginalnych, budujących tło literackie (por.
Sarnowska-Giefing 1984: 41; Siwiec 1998: 85-88), z drugiej zaś pozaliterackimi uwarunkowaniami użycia imienia w komunikacji językowej w obu językach (por. Tomiczek 1983: 68−70).
Część postaci, szczególnie drugoplanowych, nie jest wyposażona w żadne imię
własne. Ich egzystencję literacką wyznaczają określenia deskrypcyjne: Doktor
(GJ), Mecenas (WwN), Notariusz (WMD), Notariuszowa (WMD), Prezydent sądu
(WwN), Radczyni (WwN), Sędzia (WMD), Sędzina (WMD) i ich niemieckie odpowiedniki: der Doktor (DJ), Rechtsanwalt (WiN), Direktor (KH), Frau Direktor (KH),
Gerichtspräsident (WiN), Frau Geheimrat (WiN), Gerichtsrat (KH), Gerichtsrätin
(KH). Określenia te implikują mikrowspólnotowe sposoby określania osób w środowiskach małomiasteczkowych.
Omówione wyżej sposoby identyfikacji postaci literackich w analizowanych dramatach T. Rittnera przedstawia tabela.
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Tab. 1. Ilościowe zestawienie sposobów identyfikacji postaci literackich w dramatach
T. Rittnera
Sposoby
nominacji
Imię i nazwisko
Nazwisko

Wersje polskojęzyczne
Liczba

%

Wersje niemieckojęzyczne
Liczba

%

5

8,62

9

15,00

12

20,69

18

30,00

Imię

27

46,55

19

31,67

Deskrypcja

14

24,14

14

23,33

Razem

58

100,00

60

100,00

Przedstawione zestawienie ukazuje różnice w zakresie wykorzystania tworzywa
onomastycznego, jakim posłużył się T. Rittner w polskich i niemieckich wersjach
językowych. W dramatach niemieckojęzycznych pisarz częściej niż w ich odpowiednich wersjach polskich do nominacji postaci wykorzystał nazwisko, które albo
tworzy z imieniem pełne dwuelementowe miano (15%), albo jest samodzielnym elementem identyfikacyjnym (30%). Inaczej w dramatach polskojęzycznych, w których
najczęstszym sposobem identyfikacji jest imię (46,55%), w niektórych przypadkach
uzupełnione tytułem funkcyjnym lub godnościowym. Różnice te, jak już wspomniano, wynikają z wprowadzenia do dramatów realizmu językowego i związanego
z nim odmiennego środowiskowo-kulturowego kontekstu właściwego dla polskiej
i niemieckiej (austriackiej) etykiety przełomu XIX i XX w. Opisane różne sposoby
nominacji postaci literackich uzależnione od wersji językowej dramatów T. Rittnera należy zatem uznać za ekwiwalencję pragmatyczną w sferze onimii. Pisarzowi
chodziło bowiem o dobór takich elementów proprialnych, które w każdym z wariantów językowych utworów mogły pełnić równoważne funkcje komunikacyjne
i wywoływać u odbiorcy tak polskojęzycznego, jak i niemieckojęzycznego podobne
skojarzenia i podobne emocje6.

6

Termin ekwiwalencja pragmatyczna (dynamiczna, komunikacyjna, funkcjonalna) używany jest
w translatologii i odnosi się do relacji równoznaczności efektu oddziaływania tekstu oryginału i przekładu na ich odbiorców (zob. Lukszyn 1998: 74). Dwie wersje językowe tekstów dramatycznych T. Rittnera nie są przekładami sensu stricto, jednakże stosowane przez autora zabiegi
adaptacyjne w warstwie onimicznej tekstów uzasadniają użycie tego terminu w odniesieniu do
dwujęzycznej twórczości tego pisarza.
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Imiona
Jedną z funkcji imienia, poza nadrzędną referencjalną, jest „funkcja ewokowania
genezy (imiona określonego kręgu kulturowego, środowiska społecznego, zasięgu
regionalnego)” (Malec 2001: 65).
Wyekscerpowane z analizowanych dramatów T. Rittnera imiona postaci literac
kich polskojęzycznych wersji i odpowiadających im postaci niemieckojęzycznych
utworów w dużej części stanowią imiona ogólnoeuropejskie. Charakteryzują się one
wspólnym, głównie chrześcijańskim pochodzeniem i w obu językach mają taką samą
lub zbliżoną formę, a różnice wynikają z odmiennej adaptacji fonetycznej, graficznej
i morfologicznej nazw w języku polskim i niemieckim. Poniższe imiona nazywają te
same postaci w wersjach polskiej i niemieckiej dramatów Rittnera, por. m.in.:
– imiona męskie: Adolf (WwN), Alfred (L), Jakub (GJ), Jan (L, WwN), Jerzy (GJ),
Karol (GJ, WMD), Leon (L), Wiktor (WwN) i odpowiednie niemieckie: Adolf
(WiN), Alfred (S), Jacob (DJ), Hans (S, WiN), Georg (DJ), Karl (DJ, KH), Leo (S),
Victor (WiN);
– imiona żeńskie: Ada (WwN), Joanna (WwN), Julia (WwN), Maja (L), Maria (WMD), Wanda (WMD), Żaneta (WwN) i odpowiedniki niemieckie: Ada
(WiN), Johanna (WiN), Julie (WiN), Maja (S), Marie (KH), Wanda (KH), Jeanette (WiN).
Rzadziej do oznaczenia tej samej postaci w dwu wersjach językowych pisarz używa genetycznie różnych imion, na przykład w polskich wersjach: Ernestyna (L), Karolina (L), Marta (GJ), Teofil (GJ) w niemieckich: Eveline (S), Kamilla (S), Berta (DJ),
Ferdinand (DJ). Należy jednak zwrócić uwagę, że w doborze tych imion w każdej
z wersji językowej Rittner dążył do zachowania realizmu nazewniczego, i tak występujące w niemieckiej wersji Der dumme Jacob imię Ferdinand, germańskiego pochodzenia, popularne w Austrii i tam uchodzące za imię książęce (por. Bubak 1993: 108),
ewokujące narodowość i pochodzenie społeczne bohatera (Ferdinand Freiherr von
Pasini), w polskiej wersji zastąpione zostało imieniem Teofil, którego częstotliwość
w polskiej onomastyce uzualnej jest największa w XIX i na początku XX w. (ibidem:
299). Te same przesłanki sprawiły zamianę germańskiego imienia Berta, mało rozpowszechnionego w polskiej antroponimii, na imię Marta. Ostatni przykład ukazuje ponadto, że pomiędzy imionami występującymi w dwu wersjach językowych,
mimo różnic genetycznych, mogą pojawiać się nawiązania dotyczące brzmienia7
w polskim i niemieckim. Aliteracje mogą wystąpić w końcowej części imienia, jak
powtarzające się głoski wygłosowe w imionach Berta i Marta, lub w początkowej
części, jak w imionach: Ernestyna – Eveline, Karolina – Kamilla.
Z dążenia Rittnera do zachowania realizmu onimicznego w dramatach wynika ponadto zmiana imienia bohaterki Der dumme Jacob, które w niemieckiej wersji
7

Wrażliwość Rittnera na sens i dźwięk słów podkreśla Z. Raszewski (1966a: 16).
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brzmi Lisa (derywat od imienia Elisabeth, por. Wimmer: 1966: 342) na odpowiednie
dla córki furmana w polskich realiach imię Hania w polskiej wersji językowej Głupiego Jakuba8.
Na uwagę zasługują ponadto imiona postaci pobocznych: dzieci i służących. Postaci dzieci określone są formami derywowanymi: mały Antek (WMD), Misia (GJ),
Miecio (L) Muszka (L) oraz Der kleine Toni (KH), Minna (DJ), Otto (S), Isa (S). Pomiędzy imionami postaci występującymi w polskiej wersji językowej i tymi w wersji niemieckiej zachodzą przedstawione już wyżej nawiązania. Odmienne derywaty
mogą pochodzić od etymologicznie takiego samego imienia: pol. Antek od Antoni
(derywacja redukcyjno-sufiksalna) i niem. Toni od Antonius (derywacja redukcyjna)
lub od różnych imion, ale mieć wspólną część brzmieniową w nagłosie (pol. Misia od
Michalina, niem. Minna od Wilhelmina lub Hermine; por. Wimmer 1966: 386). Germańskie imię Otto w polskojęzycznej wersji utworu zastąpione zostało derywatem
Miecio od imienia pochodzenia słowiańskiego Mieczysław, natomiast niemiecka forma Isa, będąca derywatem od imienia Isabella (por. Słownik imion 1991: 138) formą
hipokorystyczną Muszka (prawdopodobny derywat od zdrobnienia Maruszka, a ten
od Maria; por. Marinković 2004: 579)9.
Różnice widoczne są w imionach nazywających postaci służących: w polskich
wersjach są to derywaty: Kasia (WMD, L) i Rózia (L), w niemieckojęzycznych wersjach imiona podstawowe: Anna (KH), Marie (S), Karoline (S).
Wybierając imiona dla postaci swoich dramatów, T. Rittner w obu wersjach językowych użył dla oznaczenia dziewiętnastu postaci siedemnastu antropoleksemów
imiennych mających swoje odpowiedniki w obu językach. W ten sposób określał
przede wszystkim postaci główne, pierwszoplanowe. Wybierając imiona z repertuaru imion rozpowszechnionych w różnych językach europejskich, podkreślał uniwersalizm swoich postaci, ale równocześnie dbał o realizm nazewniczy, wyszukując
takie imiona, które na początku XX w. były popularne i w polskiej, i w niemieckiej
(austriackiej) kulturze. Z tych też względów zamieniał w zależności od wersji językowej imiona, które powszechne były tylko na jednym obszarze językowo-kultu
rowym. Jednakże imiona pochodzenia słowiańskiego w polskich wersjach językowych wystąpiły wyłącznie w odniesieniu do dwóch bohaterów: derywat Miecio
i derywaty Stasio, Staszek, skierowane w dialogach do postaci, która w niemieckiej
wersji oznaczona jest tylko nazwiskiem.
8

9

Imię Anna i jego wariant Hanna w Polsce zawsze należały do najpopularniejszych imion żeńskich
(Bubak 1993: 41−42). Popularność tego imienia znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w literaturze młodopolskiej, np. w dramatach: Ruchome piaski Piotra Choynowskiego (Hania), Gody życia
Stanisława Przybyszewskiego (Hanka), Na wymowie Macieja Szukiewicza (Hanusia), Moralność
pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej (Hanka) i innych, także w poezji, por. List Hanusi Kazimierza
Przerwy-Tetmajera, i w prozie, np. Chłopi Władysława Reymonta (Hanka).
Nominacja postaci literackiej nazwą Muszka pojawia się także w opublikowanym w 1908 r. dramacie Skiz G. Zapolskiej.
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Nazwiska
Jak już wyżej wspomniano, w nominacji postaci literackich Rittner częściej posługuje się nazwiskiem w dramatach pisanych po niemiecku niż po polsku, co sprawia, że
liczba antropoleksemów nazwiskowych w polskich wersjach jest mniejsza niż w niemieckich. W nazywaniu postaci nazwiskiem autor niezależnie od wersji językowej
stosuje zasadę typowości i posługując się nazwiskami autentycznymi leksykalnie lub
realnymi, wybiera te, które określają przynależność narodową i społeczną postaci
(funkcja socjologiczna nazw własnych w literaturze).
Bohaterowie polskich sztuk noszą w większości nazwiska odmiejscowe zakończone na -ski, -cki, np. Kosicki (WMD, por. n.m. Kosiczyn, zob. Rym. 1: 445), Pałec
ki (WMD, por. n.m. Pałki, zob. Rym. 2: 202), Sielski (WMD, por. n.m. Sioło, zob.
Rym. 2: 418)10, rzadziej utworzone sufiksem -ski od apelatywów, np. Dylska (WwN,
por. ap. dyl ‘gruba deska, bal’, zob. Rym. 1: 162), nazwiska derywowane od imion lub
apelatywów sufiksami -icz, -owicz, np. Jurkiewicz (WMD, zob. Rym. 1: 349), Morwicz
(WwN, por. ap. morwa, zob. Rym. 2: 117), Wołkowicz (WMD, por. wschsł. wołk ‘wilk’,
zob. Rym. 2: 683), rzadko równe apelatywom, np. Krupa (WwN, por. ap. krupa ‘kasza
jęczmienna’, zob. Rym. 1: 469). Wszystkie nazwiska postaci poświadczone są w polskich leksykonach antroponimicznych.
Bohaterowie sztuk niemieckojęzycznych przyjmują nazwiska poprzedzone von,
wskazujące na ich arystokratyczne pochodzenie, np.: von Allenstein (DJ, por. n.m.
Allenstein, zob. Bahl.: 29, 498), von Pasini (DJ, por. n.m. Pasini), von Radkersberg
(DJ, por. n.m. Radkersberg). Postaci reprezentujące inne warstwy społeczne noszą
nazwiska: Brunn (S, zob. Gott.: 212), Diele (WiN, zob. Kohl.: 184), Elmann (WiN, zob.
Bahl.: 118), Jurmann (KH, zob. Gott.: 355, 420), Kunz (WiN, zob. Kohl.: 404), Meier
(S, zob. Bahl.: 336, Kohl: 449), Pouchard (S, zob. Gugg.: 357), Steger (DJ, zob. Bahl.:
498, Gott.: 552), Wagner (KH, zob. Kohl: 698), Winner (S, zob. Bahl.: 564, Kohl.: 721).
Tak jak w polskojęzycznych dramatach są to nazwiska odapelatywne lub odimienne,
autentyczne leksykalnie albo realistyczne, utworzone na wzór realnie istniejących.
Tam, gdzie dochodzi do kreacji onimicznej postaci przy użyciu nazwiska w wersji
polskiej i odpowiadającej jej postaci w niemieckiej wersji, pisarz stosuje nawiązania
formalne przez aliteracje i powtórzenie pierwszej litery lub sylaby nazwiska polskiego
10 Nazwisko to może mieć dwojaką motywację: od nazwy miejscowej Sioło (kilka wsi na Kresach
Wschodnich) lub od przymiotnika sielski ‘wiejski’ (Rym. 2: 418). Historycy literatury (m.in. Waligóra 2004: 92) opierając się na motywacji odprzymiotnikowej, uznają nazwisko to za nazwisko
znaczące, pośrednio charakteryzujące bohatera je noszącego. Należy jednak zwrócić uwagę, że
bardziej prawdopodobna jest motywacja odmiejscowa, gdyż akcja utworu osadzona jest w Galicji
i nazwisko to, jak i inne nazwiska związane z Kresami Wschodnimi, autor mógł znać z dzieciństwa spędzonego w Bursztynie pod Haliczem, a ponadto w niemieckiej wersji dramatu postać
odpowiadająca Sielskiemu pozbawiona jest nazwiska, co osłabia charakterystykę pośrednią tej
postaci.
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i niemieckiego. Przykładem tego jest nazwisko inżyniera Jurkiewicza (WMD), które
w niemieckiej wersji brzmi Jurmann (KH). Oba nazwiska autentyczne leksykalnie
opierają się na identycznym brzmieniu pierwszej sylaby, jednak nawiązania między
polskim i niemieckim nazwiskiem mogą ponadto dotyczyć ich etymologii związanej
z rdzeniem Jur- od pol. zdrobnienia Jurek, niem. Jur-, Jür- od Georgius (zob. Gott.:
355; także Bubak 1993: 156). Chociaż możliwa jest także etymologia odapelatywna
nazwiska Jurmann (por. niem. ap. Jura ‘prawo’ i Mann ‘człowiek, mężczyzna, mąż’).
Aliteracje związane z powtórzeniem pierwszej litery nazwiska występują w przykładach: pol. Dylska, Krupa i niem. Diele, Kunz, a także w wymienionym tylko w dialogach postaci nazwisku kupca Wołkowicz (należy pamiętać, że akcja W małym domku
usytuowana jest w Galicji, stąd realistycznie odzwierciedlona wschodniosłowiańska
fonetyka rdzenia motywującego nazwisko wołk, por. wyżej), któremu w niemieckiej
wersji odpowiada nazwanie Wagner (por. ap. Wagner ‘kołodziej’).
Na kształt nazwisk w jednym z dramatów w polskiej wersji językowej wpływ
mieli także wydawcy utworów Rittnera. Dotyczy to dramatu Lato, opublikowanego
po raz pierwszy przez Z. Raszewskiego w 1966 r. Jedna z postaci w obu wersjach językowych (Lato i Sommer) nosi nazwisko Torup. Jak podaje Raszewski w Nocie wydawcy, w autografie, będącym podstawą tej edycji, Rittner w początkowych fragmentach
wersji polskiej posługiwał się dla nazwania postaci nazwiskiem Topór (nazwisko
autentyczne leksykalnie, por. Rym. 2: 613), dopiero od karty 132 używał nazwiska
Torup (niepoświadczone). W recenzjach teatralnych pojawiło się jednak nazwisko
Torup, co wydawcy dało podstawy do przypuszczeń, że zmian tych dokonał sam autor w odpisach wysłanych do teatrów i tym uzasadnił wprowadzenie w druku takiej
formy nazwiska (Raszewski 1966b: 369–373). Jednak w dialogach postaci dramatu
Lato widnieje ślad pierwotnego nazwowego zamysłu autora, por :
Golders:
[…] A propos … ten młody człowiek – no, jakże się nazywa? … Siekiera czy –
Pani Pouchard:
Torup.
					(L: 139)

Fragment ten, nieobecny w niemieckiej wersji, odsłaniający onomazjologiczne podstawy nazwiska Topór, wskutek jego zmiany traci swoją onomastyczną
wyrazistość.
Inny problem stanowi nazwisko Golders (L). Z. Raszewski przyznaje, że takiego
nazwiska nie ma w autografie. W wersji niemieckiej postać ta nazywa się Solders
i tak też jest w autografie. Jednak wskutek decyzji kopisty, wynikającej z tego, że
Rittner pisał S bardzo podobnie do G, forma Solders została zamieniona na formę
Golders, która pojawiła się we wszystkich polskich inscenizacjach tej sztuki. Jedną
z nich, krakowską, Rittner widział w 1918 r. i był z niej zadowolony. Względy te zadecydowały, że wbrew autografowi pozostawiono w druku formę Golders (Raszewski
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1966b: 373). W leksykonach antropologicznych zarówno polskich, jak i niemieckich
odnotowane są nazwiska Golder (por. niem. ap. Gold ‘złoto’, Bahl.: 177, Gott.: 293,
Rym. 1: 250) oraz Soldner (por. niem. ap. Sold ‘żołd, uposażenie’, Soldner ‘najemnik’,
Gott.: 544, Kohl.: 624, Rym. 2: 461), brak natomiast postaci Goldners i Soldners.
Przedstawione wyżej porównanie sposobów identyfikacji postaci literackich,
imion i nazwisk, jakie posłużyły Rittnerowi w czterech dramatach napisanych po
polsku i odpowiadających im dramatach niemieckojęzycznych, pokazuje, że dobór
onimicznych środków literackiej ekspresji warunkowany był kilkoma czynnikami:
językiem, w którym utwory te były zapisane, i związanym z nim onomastykonem
oraz kulturą nazewniczą i etykietą językową, typem fikcji literackiej i typem środowiska społecznego przedstawionego w fikcjonalnym świecie, realizowanym w utworach kierunkiem artystycznym. Dramaturgia Rittnera, jak cała dramaturgia młodopolska, wymyka się jednoznacznej typologii i najczęściej umieszczana jest w obrębie
dramatu naturalistyczno-symbolicznego (Eustachiewicz 1982: 192−200) lub dramatu
realistycznego (Podraza-Kwiatkowska 1992: 172−173). Antroponimia Rittnerowskich
dramatów podporządkowana jest zasadzie poetyki realizmu, której istotą jest nazwisko prawdopodobne, neutralne, przypadkowe. Rola takiego nazwiska sprowadza
się do charakteryzowania przynależności narodowej i klasowej noszącej je osoby
(Weintraub 1961: 408).
W doborze imion, zaczerpniętych z zasobu ogólnoeuropejskiego i powtarzanych
w polskich i niemieckich wersjach sztuk, poza realizmem nazewniczym widoczne są
też dążenia autora do nadania utworom uniwersalnej wymowy.
Występujące w obu językowych wersjach analizowanych utworów onimy literackie nie wykraczają poza zakres pojęcia adaptacji, zwłaszcza adaptacji pragmatycznej, której celem jest dostosowanie językowych środków wyrazu w tekstach do
różnic kulturowych między dwiema wspólnotami językowymi, do których teksty
są skierowane (por. Lukszyn 1998: 13–14). W tym zakresie Rittner wykazał się kompetencją onomastyczno-kulturową skutkującą ekwiwalencją pragmatyczną w sferze
onimii obecną w jego polsko- i niemieckojęzycznych dramatach.
Na nurtujące badaczy twórczości Rittnera pytanie, czy był on polskim czy austriackim pisarzem, w świetle nazw osobowych występujących w jego polsko- i niemieckojęzycznych dramatach nie ma zatem jednej odpowiedzi. Należy powtórzyć
za Anną Milanowski (1999: 85): „Pytanie pozornie proste, a odpowiedź, austriacki
wariant alternatywny: entweder und oder nasuwa się sama”.
Sam pisarz, tworzący w dwóch językach i żyjący na pograniczu dwóch kultur,
w autobiograficznym wyznaniu Mein Leben pisał:
Stoję między niemieckim a polskim. To znaczy: znam i odczuwam oboje. Z pochodzenia, z najgłębszych skłonności jestem Polakiem. I często łatwiej mi myśleć
w tym języku niźli w tamtym. Ale czasem zdarza się inaczej. O niejednym, co napisałem, mówią Niemcy, że jest polskim, a Polacy, że niemieckim. Niejednokrotnie
po obu stronach traktują mnie jak gościa. I dzięki temu widzę niejedno, tu i tam,
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nieuprzedzonym wzrokiem cudzoziemca. Artystycznie rzecz biorąc, jest to korzystne, sądzą niektórzy. Biorąc rzecz czysto po ludzku, jest to rodzaj kalectwa. Coś niby
ciężar, który muszę dźwigać tańcząc; myślę, że innym linoskoczkom jest cokolwiek
lżej (cyt. za: Taborski 1983: 143–144)11.

Skróty
ap. – apelatyw, n.m. – nazwa miejscowa, niem. – niemiecki, pol. – polski, wschsł. –
wschodniosłowiański
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On the bilingualism of Young Polish writers.
Anthroponymy in Tadeusz Rittner’s Polish and German dramas
Summary
The present paper is devoted to the question of literary onomastics in the texts of a bilingual author. In
discussing this problem, we focus on how literary characters are named in selected dramas by Tadeusz
Rittner, which have both a Polish and a German version. A detailed analysis includes a comparison
of names and surnames used by the author to identify his characters. We indicate differences in the
choice of specific types of proper names and in their forms, which result from different customs and
onomastic systems in each of Rittner’s languages, as well as from separate Polish and German linguistic etiquettes, determining the use of particular proper names. In addition, the analyses emphasize
Rittner’s attention to onomastic and cultural reality that he introduced to his works, which confirms
his linguistic and communicative competence in both Polish and German in this domain.
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Folklor jako ustna twórczość słowna i jego swoisty język poetycki funkcjonuje na
dwu poziomach:
[…] wewnątrz kultury ludowej jako jej ważny składnik powiązany z tradycyjnymi
wierzeniami i ludową obrzędowością oraz w ramach ponadregionalnej kultury narodowej jako sprawdzony punkt odniesienia, niekiedy miernik dokonań literackich,
często – źródło inspiracji (Bartmiński 1993: 213).

Na takich też poziomach – wewnątrz i zewnątrz kultury ludowej – funkcjonują
poszczególne słowa, takie jak lipa, łąka, ogród, które mogą być rozumiane „po literacku” albo „po ludowemu”:
(1)
(2)
(3)

Stoji mi lipeńka, stoji mi zielona. A pod tą lipeńką biały kamień leży. Spod
tego kamienia bystra woda bieży. A w tej to wodeńce Maryja się myła, a jak się
umyła, Syna porodziła.
Mam ci ja Jasiu łączkę zieloną, na niéj traweczkę niepokoszoną. Tylko koszenia potrzeba, da nam Pan Bóg wszystko z nieba, dobrze nam będzie.
Po cóżeś mi w ogródeczek wjechał, powiedziałeś, że mnie będziesz kochał.

Na gruncie ogólnonarodowym przytoczone teksty i słowa w nich użyte mogą być
odczytywane dosłownie: lipa jest drzewem o szerokiej koronie, sercowatych liściach
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i miododajnych, wonnych kwiatach, koszenie łąki łączone bywa z pracą rolniczą,
polegającą na ścinaniu trawy, a wjechanie w ogródek – z wyrządzoną komuś szkodą. W systemie znaków kultury ludowej tym samym motywom i słowom – poza
wskazanymi wyżej znaczeniami – przypisywane są też sensy naddane. Używając
formuły Jurija Łotmana, można powiedzieć, że „idee pewnej treści” służą tu jako
plan wyrażenia dla treści innej, z reguły kulturowo cenniejszej (Łotman 1988: 151).
Łąka i ogródek w pieśniach miłosnych i zalotnych przyjmują znaczenia przestrzeni
pozostającej w gestii panny, a koszenie łąki i wjechanie w ogródek są rozpoznawalne
jako symboliczne przedstawienie aktu miłosnego.
Słownik drugiego stopnia, słownik znaczeń naddanych – jak to ujęła Maria Renata Mayenowa w Poetyce teoretycznej (1974) – jaki nadbudowuje się nad znaczeniami dosłownymi, jest derywowany z „naturalnych znaków rzeczy” i zrozumiały
jedynie w ramach określonego kodu kulturowego (por. Tołstoj 1995; Tołstaja 2008),
akceptowanego przez daną wspólnotę komunikacyjną. Do prawidłowego odczytania znaczeń naddanych, symbolicznych, niezbędny jest właściwy kontekst, który pozwoli przypomnieć i odkodować sensy, wyrażone zapomnianym językiem symboli
(por. Fromm 1972). Odszyfrowywanie znaczeń możliwe jest między innymi dzięki
„dekoderom” językowym: systemowym (etymologii, znaczeniom metaforycznym)
i tekstowym (paralelizmom, ekwiwalencjom międzytekstowym), może też wynikać z ogólnych konwencji gatunkowych oraz danych „przyjęzykowych”, tj. wierzeń
i praktyk (por. Niebrzegowska-Bartmińska 2013).
W tym miejscu skupię uwagę przede wszystkim na konwencjach gatunkowych
tekstu, które – moim zdaniem – w decydującym stopniu wpływają na kierunek symbolicznych interpretacji.
Puntem wyjścia są stwierdzenia Aleksandra Potebni (2007: 8–9):
1) że symbolika pozostaje w ścisłym związku z językiem
(„только с точки зрения языка можно привести символы в порядок, согласный
с воззрениями народа”);

2) że symbolika częściej występuje w starych gatunkach tekstu niż nowszych

(„Так как символизм есть остатек незапамятной старины, то встретить его
можно преимущественно там, где медленнее происходит отделение мысли од
языка, куда медленнее проникат новое”);

3) że symbolika częściej funkcjonuje w pieśniach kobiecych niż w męskich, a w każdym z tych typów pieśni jest jakościowo różna
(„[…] связ с языком и символизмом, характеризующие женские песни, встречаются в мужских в гораздо меншей степени; мысль мужчины шире, подвижнее, изменчивее в силу новых входящих в нее стихийий, чем мысль женщины,
заключенной в кругу медленно изменяющегося домошнего быта, более близкой к природе и неподвижному разнообразию явлений”).
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Twierdzę, że obecność symboli w folklorze łączy się nie tyle z wiekiem tekstów
i całych gatunków (w starszych miałoby symboliki być więcej niż w nowszych),
nie tyle z rodzajem wykonawców (w pieśniach kobiecych symbolika częstsza niż
męskich), co przede wszystkim ze specyfiką gatunkową tekstów. Na tę specyfikę
składa się zawarty w gatunku obraz świata, postacie działające, ich atrybuty, przyjęta koncepcja przestrzeni i czasu oraz ogólna idea, która organizuje tekst jako makroznak. Owa idea odpowiada światu wartości, który zdaniem kognitywistów (zob.
Krzeszowski 1994; Bartmiński 2003) leży u podłoża obrazu świata. Idąc dalej tym
tropem, można też przyjąć, że symbolika zawarta w gatunku tekstu pozostaje w ścis
łym związku z systemem wartości (Niebrzegowska-Bartmińska 2015).
Nie kwestionując generalnie ustaleń ukraińskiego badacza, z perspektywy ponad wieku od ukazania się jego prac na temat symboliki (Potebnia 1883–1887: 61–
65), należy dopowiedzieć, że nawet gatunki uznawane za archaiczne, jak zagadka
czy zamówienie, podlegają znaczącym modyfikacjom i obok na przykład zagadek
przekazujących tradycyjny obraz świata pojawiają się też teksty o nowszych artefaktach. Przykładowo, poza zagadkami, które odwołują się do animistycznego widzenia przyrody, jak Siwy wół wypił wody dół <Mróz> (Folf Zag nr 139); Czarna krowa
popod niebem lata <Chmura> (Folf Zag nr 102), funkcjonują też nowsze1 : Co to za
swinia, że kiéj ję sę w Gduńsku za ogón krący, to w Warszawie je czëc jéj kwiczenié?
<Telefon> (Folf Zag nr 125) i Sapie jak wilk, nëkô jak wiater, a ze łba mu sę kurzy <Lokomotywa> (Folf Zag nr 133); Owsa ni jada, ni stoji w uborzy, za dziesięć koni ziemi
zaorze <Traktor> (TN 93B Huta 1966).
Podobną modyfikację w zakresie obrazu świata, choć być może nie w takim samym stopniu jak zagadki, przechodzą tradycyjne zamówienia znachorskie, które
bywają przekształcane dla nowych potrzeb i wykorzystywane jako podstawa tworzenia form uwspółcześnionych treściowo, służących na przykład naprawie uszkodzenia komputera (dokumentuje je Zuzanna Grębecka, autorka książki Słowo magiczne poddane technologii (2006)):
Wstanę ja, włączywszy się, pójdę zresetowawszy się ze ścieżki dostępu na ścieżkę dostępu, z folderu do folderu. Pod menu, pod pasek narzędzi, na monitor, na ekran.
A z monitorem-ekranem ramię w ramię stoi hardware, płyta główna. A ty hardwarze, płyto główna – wyrzuć z pentium mojego (procesor) porczę systemową i porczę
BIOS-a, uwolnij od niej makra, wyrzuć to do najnowszej wersji programu antywirusowego, przetestuj i ulecz, jeśli spowodowała jakieś uszkodzenia, żeby nie mogła ani
wejść, ani wyjść (Grębecka 2006: 221; on-line: http:/sirota.narod.ru/here.thm, dostęp:
10 III 2003).

Komentarza krytycznego wymaga też podział na pieśni męskie i żeńskie oraz
zróżnicowanie symboliki w obydwu typach gatunkowych. W folklorystyce polskiej
1

Jedne i drugie rejestrują Sławomir Folfasiński w zbiorze Polskie zagadki ludowe (Folf Zag) oraz
lubelscy autorzy w monografii na temat zwierząt w polskiej kulturze ludowej (Bart Wąż).
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klasyfikacja, o której mówi A. Potebnia, przyjęła się za sprawą Wacława z Oleska
(Wacława Michała Zaleskiego), autora zbioru Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego (1833, zob. PPiR), który za „najstosowniejszą” zasadę wyodrębniania pieśni
uznał – za Vukiem Karadżiciem – podział na: a) pieśni żeńskie, tj. pieśni śpiewane
w czasie uroczystości, w czasie obrzędów (np. weselnych), zabaw (np. tańce), pieśni
miłosne, rolnicze, pasterskie, myśliwskie, flisackie, górnicze, wojackie, oraz b) pieśni
męskie (historyczne i dotyczące pojedynczych osób). Zdaniem współczesnych badaczy podział ten lepiej jest interpretować jako wyróżnienie: utworów o charakterze
lirycznym (pieśni żeńskie) i tekstów o charakterze epickim (pieśni męskie) (Adamowski, Bartmiński 1988: 54).
Monograficzne opracowania pieśni ludowych (z Kujaw, Kaszub, Lubelskiego,
Warmii i Mazur, Podlasia) pokazują, że kryterium wykonawcy w nowszym folklorze uległo wyraźnemu rozmyciu – poświadczone jest wykonywanie kołysanek
przez mężczyzn2 i widowisk kolędniczych, niegdyś typowo męskich, jak Herody –
przez kobiety3. Dochodzi również do zamiennego wykonywania tekstów kolęd dla
kawalera i dla panny przez wykonawców męskich i żeńskich. Podział pieśni na męskie i żeńskie stracił zatem swoje uzasadnienie. Z punktu widzenia opisu symboliki w tekście pieśni miłosnej, bajki, ballady itp. ważniejszy niż wykonawca i adresat
zewnątrztekstowy jest temat i podmiot wpisany w tekst. W pieśniach, których tematem jest np. miłość (zob. Bartmiński 1974; Prorok 2014), podmiotem wewnątrztekstowym może być:
a) d z ie wcz y na („ona”): Ja w fartuszku gruszki mam, kogo kocham temu dam, kalina, dziewczyna, kalina moja, Kogo kocham, temu dam (Bart PANLub nr 2979A);
b) c h łopa k („on”): Szumiała dąbrowa, jakżem przez nią jechał, płakała dziewczyna, żem jej nie poczekał (Bart PANLub nr 2996C);
c) jak też n ie ok re ś lony subiek t w pi s a ny w tek s t – ktoś, kto kochanków postrzega niejako z zewnątrz. Jerzy Bartmiński (1974) określił go mianem „nadrzędnej świadomości”, „hiperpodmiotu”: Z tamtyj strony jeziora pasła panna
gųsiora (Bart PANLub nr 2982B).
Przechodząc do właściwego tematu, zaprezentuję obrazy jabłoni i jabłka,
tj. dwie wybrane jednostki słownika języka ogólnego o utrwalonych znaczeniach
podstawowych, które przyjmują sensy naddane na wyższym poziomie semantycznym, stają się signifiant dla nowego znaku.
Jabłoń to w ISJP ‘drzewo owocowe, na którym rosną jabłka’, a jabłko to ‘kulisty,
jadalny owoc o cienkiej czerwonej, zielonej lub żółtej skórce i białym lub żółtawym
miąższu z małymi, brązowymi pestkami w środku’ (ISJP I: 552).
2
3

W monografii Lubelskie rejestrujemy bogaty repertuar kołysanek od Feliksa Wagi z Zawady koło
Zamościa (Bart PANLub 3: 7–60).
Przypadek taki zapisaliśmy w Woli Batorskiej pod Krakowem. Nie są to jednostkowe przykłady
zjawiska.
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W tekstach folkloru (w zależności od gatunku) obrazy jabłoni i jabłka przyjmują sensy dodatkowe, symboliczne: płodności, urody, młodości, miłości, życiodajnych mocy, dobrobytu i bogactwa, władzy i panowania nad światem, zdrowia, mediacyjności (Ogrod Zwycz: 67; Kow Lek: 169–172)4.
W pieśniach weselnych obraz jabłoneczki, którą sadzi dziewczyna, jabłoneczki,
która rośnie, kwitnie, rozwija się, dojrzewa i wydaje owoce, która pozbawiona jest
kwiecia lub jabłek, daje się wykładać na tle symboliki etapów obrzędu weselnego, rytualnych działań oraz postaci i atrybutu przedmiotowego nazywanego jabłoneczką.
W obrzędowo-rytualnym kontekście mianem jabłoneczki określana była na
przykład rózga weselna będąca podstawowym, a w niektórych stronach – najważniejszym rekwizytem weselnym. We wschodniej części Sieradzkiego taką rózgę (jabłoneczkę) okrywano białym tiulowym welonem, podobnie jak pannę młodą. W obrzędowej sytuacji rózgę uznawano za symbol panny młodej i jej dziewictwa (ŁSE 7:
36; podob. ŁSE 8: 53).
Na Kujawach podczas uczty weselnej (przy tzw. dużym obiedzie) jabłonkę,
tj. ustrojone drzewko lub kij obwieszony wstążkami i jabłkami, stawiano na stole
przed siedzącą panną młodą (Krzyż Kuj: 72–73). W czasie oczepin jabłonką uderzano kilka razy o stół, śpiewając pieśń ilustrującą w sposób symboliczny życie panny
młodej od narodzin do wieku dojrzałego:
A wiernie ja Panu Bogu słuzyła,
a kiedy ja jabłonecke sadziła.
Juźci moji jabłonecce rok mija,
juz sie moja jabłonecka ozwija.
Juźci moja jabłonecce dwie lecie,
juz na moij jabłonecce są kwiecie.
Juźci moja jabłonecka trzy lata,
juz na moij jabłonecce są jabka
				
(K 2 San: 54).

W innym wariancie mowa też o rozcinaniu jabłuszek z jabłoneczki:
A wiernie – my Panu Bogu służyli,
Przy dolinie jabłoneczkę sadzili,
Już tej naszej jabłoneczce minuta,
Już ta nasza jabłoneczka jak ruta,
Już tej naszej jabłoneczce godzina,
Już się nasza jabłoneczka przyina,
Już tej naszej jabłoneczce dwie lecie,
Już ta nasza jabłoneczka ma kwiecie,
Już tej naszej jabłoneczce trzy latka,
4

Akcentował je także Stefan Czarnowski (1956).

208

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Już ta nasza jabłoneczka ma jabłka,
Urwał ci jej pan młody dwanaście,
Odesłał je pannie młodej, staroście,
A pan młody na koniku wywija,
Szabeleczką jabłuseczka rozcina
				(ŁSE 8: 52–53).

Moment przekazania staroście rózgi weselnej i jej wykupu przez pana młodego
w sposób symboliczny wyraża akt wykluczenia młodej z grona druhen. Śpiewano
wówczas:
A weźcie te jabłonecke z jabłkami,
a dejcie nom butelecke z trunkami.
A weźcie se jabłonecke, bo wasa,
a dejcie nom butelecke, bo nasa.
A z baryły, panie młody, z baryły,
żeby ci się syny, córy darzyły
				(ŁSE 10: 145).
Oddajemy jabłoneczkę, bo wasza,
i prosimy buteleczkę, bo nasza.
Wyjedź, wyjedź z komóreczki,
napocnijże baryłecki i poczęstuj nas
				(ŁSE 8: 53).

Jabłoneczka (rózga) weselna kojarzy się z zieloną różdżką, używaną w dawnej
Polsce przy kupnie i sprzedaży.
Prawna wymowa rózgi jest aż nadto widoczna, ale nie ulega wątpliwości, że w przypadku przekazywania przez druhny jabłoneczki, moment ten również się zaznacza,
co znajduje wyraz choćby w fakcie popicia, który wyraźnie przypomina litkup (Wieruszewska 1966: 54).

Z rózgi weselnej, wnoszonej do izby, druhny zdejmowały jabłka i obrzucały
nimi nowożeńców (Bar Pil: 134). Sypiące się jabłka, „miały inicjować płodność
i szczęście państwa młodych” (Kow Lek: 171). Na ziemi sądeckiej i rzeszowskiej
jabłka zdejmowano z rozwidleń rózgi weselnej i rzucano na podołek panny młodej, aby „zapewnić jej płodność, lekkie porody, liczne, zdrowe potomstwo” (Ogrod
Zwycz: 68). Podobną (płodnościową, miłosną) symbolikę do jabłek zdobiących
rózgę miały w obrzędowości weselnej także jabłka i kwiaty jabłoni, którymi zdobiono korowaj/kołacz:
Wierzch korowaja był zdobiony figurkami wykonanymi z ciasta. Były to ptaki (gąski,
kaczuszki, koguciki, bociany), księżyc, słońce, szyszki. Zdobiono go także kwiatami
(róże, astry, asparagus, paprotka) wykonanymi często z papieru oraz cukierkami,
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owocami i zielonymi gałązkami kaliny i barwinku. W środku umieszczano gałązkę
z jabłkami, tzw. różdżkę lub wiele zielonych gałązek (Etnl 1988 Bącz: 80)5.

Przed oczepinami korowaj wynoszono z komory, ustawiano na stole i śpiewano:
Oj, zawitajże śliczny darze,
oj, wyniesiony pod tragarze.
Oj, z podola cię przywieziono,
oj, na stole cię posadzono.
Oj, cukrem cię posypano,
oj, winem cię podlewano.
Oj, na skraju drobne ziele,
oj, na środku jabłek wiele
				(Kot Las: 50–52).

Symboliczne sensy kojarzone z atrybutami przedmiotowymi (rózgą weselną,
korowajem) i obrzędowymi działaniami, fragmentaryczne i zachowane jedynie
w pamięci osób starszych, można dziś wydobyć jeszcze z tekstów pieśni weselnych,
w których mowa o jabłonce w sadeczku wiśniowym/malinowym czy jabłoneczce oberwanej z jabłek. Można je rozumieć jako znak, że pa n na m ło d a je s t gotow a do
z a m ą ż p ójś c i a:
Oj, jabłonecka w sadku wiśniowym,
siedzi Brygisia, płace za stołem.
O, wyńdzi, wyńdzi, Brygiś zza stoła,
bo cię Brygisiu, tatula [matula, wujaszek, braciszek] woła.
A wyjść, wyjdę, siedzieć nie będę,
tobie tatulu – robić nie będę.
[…]
O wyńdzi, wyńdzi, Brygiś zza stoła,
bo cię Brygisiu, kochanie woła.
A wyjść, wyjdę, siedzieć nie będę,
Tobie Jasieńku – już robić będę
				
(K 23 Kal: 145–146).
Rośnie jabłónia w sadzie malinowym,
siedzi pani młoda ji płacze za stołym.
Ach, ty panie młody, jej najmilejszy,
weź białej chusteczki, uotrzyj jej uoczy.
Chociaż jej uotre, ona sie zapłacze,
przez ciebie, Janeczku, że swój wianek trace
				(Krzyż Kuj: 108).
5

Sam korowaj (kołacz) posypany cukrem, ozdobiony zielem i jabłkami jest znakiem dostatku, urodzaju, sił witalnych, płodności i miłości (Etnl 1988 Bącz: 79–81).
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oraz symbol panny młodej, która pozbawiona rucianego wianka, tj. panieńskiej czystości, przechodzi do stanu mężatek:
Posła Marysia do kościoła, drobno stąpający,
wysła z kościoła, ale nie panieneczka.
Posła do sadeńka, oberwana jabłonecka,
juze jej odpadła panieńska zabaweczka.
Posła do sadecku – oberwana wiśnia.
juze jej odpadły penieńskie myśle.
Posła do sadecku – zerwany kwiateczek,
oj, juze jej odpadł ruciany wianecek
				(Plesz Międz: 70).

W tekstach kolęd życzących motyw jabłoni pod miesiączkiem i chmurką kojarzy
się z ozdobą z opłatka zwaną światem, z zieloną gałęzią nazywaną nowym latkiem
i połaźniczką (w zależności od regionu zwaną też podłazkiem, podłaźnikiem, jutką,
jeglijką, sadem, rajskim sadem, bożym drzewkiem, wiechą) oraz bożonarodzeniową
choinką (zob. Tomicka, Tomicki 1975: 76–77):
[Po wieczerzy wigilijnej] dziewczęta z opłatka robią „świat”, który na nitce wiesza
się u tragarza. U spodu świata przymocowane bywa jabłko lub z braku tegoż cebula.
Świat taki przechowuje się cały rok. Przeszłoroczny kruszy się do zboża przeznaczonego do siewu (Cisz Sławk: 29; ts. ZWAK: 215; K 5 Krak: 193).
Od Bożego Narodzenia [na Kurpiach] zawieszano dawniej w izbie gościnnej u pułapu
(tuż nad stołem i wycinankami) małe drzewko – choinkę (sosenkę), czasem świerk,
ubraną kolorowymi kwiatkami, jemiołą, jabłuszkami i orzechami. Nazywano to
„nowym latkiem”, a wisiało do Trzech Króli lub nawet cały rok do nowego (PSL: 21).
W domach, gdzie są dziewczęta, ubierają na Boże Narodzenie gałązkę wiśniową,
zwaną sadkiem, na której zawieszają orzechy, jabłka i którą przystrajają w łańcuszki
z kolorowych papierów. Sadek ten wisi u środkowego stragarza pod Krzyżem, dopóki
nie okolędują (Bieg Koleb: 491).

Winna (więc żywa, zielona) jabłoneczka z pieśni kolędniczej, w kontekście przywołanych atrybutów przedmiotowych – świata, nowego latka, połaźniczki i choinki – daje się interpretować w kategoriach d r z e w a kosm icz ne go, wyznaczającego
trzy sfery świata. Kulisty kształt jabłka przypomina kształt kuli ziemskiej, a cztery
jabłka na jabłoni – cztery strony świata:
Świeciuł ji miesiącek, świeciuł ji jaśniutko,
a pod tym miesiąckem chmurecka cerniutká,
a pod tą chmurecką wiśniowy sádecek,
a w tym ci sádecku winná jabłonecka,
na ty jabłunecce śtéry jabłusecka
				(Święt Nadr: 86).
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Obraz jabłoneczki w środku podwóreczka z kolędy życzącej dla panny na tle sy
tuacji kolędowania o funkcji zalotnej daje się interpretować jako symboliczne przedstawienie pa n ny gotowej do z a m ą ż p ójś c i a :
W środku podwórecka stoji jabłonecka,
podaj, podaj, Maniu, rącke, moja kochanecka
				(Bart Lub: 117).

Jabłoneczka zielona, na której są czerwone jabłka, wywołuje asocjacje z zakończeniem obrzędu, ze zrywaniem przez dziewczynę jabłek z choinki i obdarowywaniem nimi kawalera na znak sympatii:
Jak miała jabłko, pierwsze dała poczęstowała swojego narzeczonego, żeby spróbował jej daru, […] zachęcić do miłości. […] Jeśli przychodzili chłopcy do dziewczyny
i mieli oberwać jabłuszko, to dziewczyna pozwalała tylko temu, który sie jej podobał.
Jeżeli sie nie podobał, a chciał, to dziewczyna już nie pozwoliła tego jabłuszka zerwać
(Smyk 2009: 187).

Tym samym w kolędowej pieśni komunikowane jest to, co wyraża gest i użyty
przedmiot:
Rwała dziewczyna jabłka na Gody. Czerwone, ej, czerwone na jabłoneczce zielonej.
Chusteczka na nij, kieby na pani. Jaś to dał, ej, Jaś to dał, bo ci ją wiernie szanował
(Kot Zn: 297; war.: Kot Rzesz: 47, 377; Wisła 16: 704).

Dzielenie się (zwłaszcza czerwonym) jabłkiem z choinki i zjadanie go z ukochanym podczas obrzędu kolędowania traktowano jako usankcjonowanie miłości między kawalerem i panną oraz jako znak magicznej kreacji małżeństwa w nadchodzącym roku (Smyk 2009: 188). Dzielenie i krojenie jabłka, następnie spożywanie go
przez pannę i kawalera przypomina również zaręczynowy zwyczaj zjadania przez
narzeczonych połówek rozkrojonego jabłka:
[Zaręczyny. Po otrzymaniu błogosławieństwa młodzi] siedli za stołem, matka dziewczyny stawiała przed nimi talerz z jabłkiem, które przekroiwszy na dwie połowy, dawała młodym do spożycia (Kul Wiel 3: 136).

Symbolika wynikająca z użycia elementów kodu akcjonalnego i przedmiotowego
znajduje potwierdzenie w licznych tekstach kolęd życzących z motywem jabłoneczki, z której dziewczyna zrywa złote lub czerwone jabłuszka. Jabłoneczka o złotych
gałązeczkach, listeczkach, kwiateczkach i jabłuszkach jest w pieśni znakiem d z ie wcz y ny w a r to ś c iowej, która obdarowuje bliskich tym, co cenne; to, co najcenniejsze (samą siebie), oddaje ukochanemu:
Oj! Na gumieneczku rośnie jabłoneczka – hej, leluja!
Na tej jabłoneczce złote gałązeczki – hej leluja!
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Na tych gałązeczkach złociste listeczki – hej, leluja!
A między listkami złociste kwiateczki – hej, leluja!
A na tych kwiateczkach złociste jabłuszka – hej, leluja!
A któż je oberwał? Nadobna Anuśka – hej, leluja!
Komuż ona dała te złote jabłuszka – hej, leluja!
Jednoż dała swemu panu ojcu – hej, leluja!
Drugie ona dała swojej pani matce – hej, leluja!
Trzecie ona dała swemu panu bratu – hej, leluja!
Czwarte ona dała swojej pannie siostrze – hej, leluja!
Piąte ona dała temu, co kochała – hej, leluja!
Piąte ona dała, komu rozumiała – hej, leluja!
				
(K 44 Gór: 71; ts. Pau Gal: 3–4; Kot Rzesz: 192).

W kolędzie z motywem „wywyższenia ukochanego” dziewczyna zrywa czerwone
jabłko z jabłoni, nie daje go ojcu, matce, bratu, siostrze, tylko ukochanemu:
U tej Marysi pod okienejkiem zielona,
zielona jabłoń, czerwone jabko zrodziła.
Tam popod gajem krasna Marysia chodziła,
oj, chodziła, czerwone jabłko nosiła.
Przyszed tam do niej tatusio to jej: Marysiu,
Marysiu duszko, daj mi jabłuszko czerwone.
Oj, nie dam, nie dam, sama jedno mam, oj, schowam,
schowam na Gody i na Świętego Szczepana.
[Kolejno przychodzą: matka, brat, siostra, dziewczyna nie daje im jabłuszka.]
Przyszed tam do niej najmilszy to jej: Marysiu,
Marysiu duszko, daj mi jabłuszko czerwone.
Oj, tobie dam, dam, choć jedno mam, oj, dam, dam,
rozkrój na dwoje, zjemy oboje w stodole!
				(Bart PKL: 287–288).

Konwencja kolędy życzącej dopuszcza rozbudowywanie motywu jabłuszka i jabłoni o scenariusze nawet bardzo rozbudowane, np. panny, która przy jabłoni daje
chłopcu chusteczkę jedwabną (symboliczny gest oddania samej siebie):
Na wprost okieneczka rośnie jabłoneczka.
Przyszedł do niej Janek, do jej okieneczka.
Ona mu, rada mu, wyszyła chusteczkę, dała mu.
Wyszyła chusteczkę białym jedwabiem, podała chusteczkę z komory okienkiem
				(Kot Rzesz: 423–424).

W pieśniach zalotnych i miłosnych jabłoń (w sadzie, w ogrodzie, pod nią poduszka) wpisuje się w symboliczną pr z e s t r z eń m i ło ś c i i s p ot k a ń ko c ha n ków:
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Tam w sadzie, tam w sadzie, tam pod jabłoneczką
często sobie bywo Jaś z swą kochanecką
				(Stoin Żyw: 224)
Tam pod tą jabłonką, pod tą zieloną,
leży tam podusia stawką plecioną.
A na tej podusi córecka spała,
każdy wiecorecek na ni płakała
				(Stoin Żyw: 307).

Jabłoneczka złotem pokrapiana jest zestawiana z u ro d ą d z ie wcz y ny:
A w sadeczku jabłoneczka złotem pokrapiana,
widzi mi się, ma najmilejsza, coś mi malowana.
Choć ci ja się tobie widzę, ale nie każdemu.
Oj, tobieć to, mój najmilszy, tobieć to samemu
				
(K 40 MazP: 182).

Jabłonka zielona w planie symbolicznym jest przedstawieniem m ło dej d z ie wcz y ny:
Zielona jabłonka, w małym ogródku,
ani słychu, ni dychu, o mojim kochanku
				
(K 6 Krak: 476–477).

Jabłko czerwone i okrągłe asocjuje z piersiami kobiecymi (por. jabłuszka jako potoczne nazwy piersi), z m i ło ś c i ą f i z ycz n ą i obiek tem p o ż ą d a n i a:
Szła dziewczyna po rowie, po rowie,
gonili ją panowie, panowie.
Ty dziewcyno, co tu masz, co tu masz,
co fartuszkiem przykrywasz, przykrywasz.
Cy grusecki, cy jabka, cy jabka,
cy dla chłopców zabawka, zabawka
				
(K 42 Maz: 35–36).

Jabłuszko czerwone, wiszące na jabłoni, symbolizuje s t a ło ś ć ucz u ć:
Cyrwione jabłuszko wisi na jabłoni,
kocham cie, Marysiu, a ktoz mi zabroni
				(Stoin Żyw: 145),

a takie, które spadło z drzewa – z m i ło ś c i ą n ie s z cz ę ś l iw ą i n ie s p e ł n ion ą:
Czerwone jabłuszka obleciały w sadzie,
ty, mój kochaneczku, nie stój mi na zdradzie
				
(K 44 Gór: 373).
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Jabłuszko słodkie, o którym mowa w pieśni, odbierane bywa jako znak m i ło ś c i
s z cz ę ś l iwej, sp e ł n ione j:
Słodkie to jabłuszko, kto go pokosztuje.
Mają takie ciężkie serca, kto się zamiłuje.
I Jasio się w jednej pannie zamiłował.
Cztery lata do niej chodził, szczerze ją pokochał
				(Kot Rzesz: 357),

i odwrotnie – jabłko kwaśne – jako br a k ucz uć z e s t rony u ko c ha ne go:
Nie każda jabłonka słodkie jabłka rodzi,
nie wierzaj ty chłopcu, dziewcze, choć on do cię chodzi.
Bo on do cię chodzi, a ino cię zwodzi,
a i co się wykręci, to o inszej myśli
				
(K 1 Pieś: 141).

Jabłko robaczywe wywołuje asocjacje z n ie s t a ł y m s erc em c h łop c a:
Czerwone jabłuszko w środku robaczywe,
niejednego chłopca serce sprawiedliwe
				(Płat Krak: 259–260).

Zrywanie czerwonych, słodziutkich jabłek w planie znaczeń naddanych bywa pojmowane jako sp e ł n ien ie a k t u m i łosne go:
Koło mego uogródecka
wyrosła mi jabłonecka.
Bielusieńko zakwitała,
cerwune jabłuszka miała.
A ktoz mi je będzie zrywoł,
kiej się na mnie Jaś pogniwoł?
Pogniwoł się, nie wim uo co,
ji przychodził nie wim po co.
Ji przychodził cału wiosne,
ji pytoł się cy jo rosne.
I przychodził całe lato,
dawałam mu buzi za to.
Ji przychodził cału jesień,
i przychodził cału jesień,
dawałam mu japka w kieszeń
				
(TN 367B/59 Głusko 1980).

W ogrodzie, tj. w symbolicznej przestrzeni miłości, chłopiec prosi dziewczynę
o to, by mógł jabłka zerwać, czyli ją p osi ą ś ć:
Prosiłem ją w ogrodzie, w ogrodzie, w ogrodzie,
żeby dała w swobodzie
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w ogrodzie,
w swobodzie, jabłuszko urwać.
Ale mi go nie dała, nie dała, nie dała,
bo się mamy bojała, bojała, bojała,
w ogrodzie, w swobodzie jabłuszko urwać
				(Płat Krak: 102).

Rozkrojenie zerwanego jabłka na dwoje i zjedzenie go (też gruszek) na łóżeczku,
w stodole na sianie, oznacza sp e ł n ien ie m i ło ś c i:
Nieszczęśliwe to łóżeczko,
zjadłam na nim jabłuszeczko.
Matuleńce dobre było,
córóleńce zyzne było.
A jak mi się siostra dowie,
cóż ona mi na to powié?
Siostra by ci zazdrościła,
bo by sama rada była.
O, jak mi się matka dowié,
cóż ona mi na to powie?
Twoja matka wielka fuka,
będzie rada, że ma wnuka.
				

(K 12 Poz: 174–175).

Nie rozcinaj mi jabłuszek, bo to grzech, bo to grzech,
bo to Janku, bo to Janku będzie śmiech, będzie śmiech.
				(ŁSE 10: 140).

Bladość dziewczyny po zjedzeniu jabłka jest oznaką ut r at y pa n ień s k iej
cz y s to ś c i:
Moja Kasiu, coś ty jadła,
cóżeś ty nam tak pobladła.
Jabłko jadłam, mamusiu, jabłko jadłam.
I my żeśmy jabłka jedli
i tak żeśmy nie pobledli.
Kwaśne było mamusiu, kwaśne było
				
(TN 211A/88 Bychawka 1977).

Po zjedzeniu w sadzie jabłka dziewczynę boli brzuszek:
Poszły panny do sadu, najadły się jabłuszek,
wyszły do dom, kładą się, bo każdą bolał brzuszek
				
(K 22 Łęcz: 251).

W przemowach weselnych wygłaszanych podczas zapraszania na wesele biblijny
motyw d r z e w a r ajs k ie go, z którego Ewa zrywa jabłko, por.:
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Święta Ewa się odważyła,
jabłko z jabłoni zerwała,
pół do swoich ust doniosła
i pół Adamowi dała.
Tak się potem zawstydzali,
z drzewa liście obrywali
i niemi się zasłaniali.
Ach, fora, Adamie, fora!
Z tak pięknego dwora!
				

(K 10 Poz: 297–299),

łączony bywa z tradycyjną symboliką p ok u s y, pr z ek r acz a n i a z a k a z u i g r z e c hu. Motyw ten ściśle współgra z motywacją zwyczaju zawieszania jabłek na choince:
I te jabłka się wieszało […], żeby to była tradycja, że przez jabłko utraciliśmy wszystko, a Pan Jezus nas odrodził, jak się urodził (Smyk 2009: 186)

i zakazem ich zrywania do czasu rozbierania choinki:
Nie wolno u nas było zrywać jabłek, aż się chojinke rozbierało (Rzeczyca Ziemiańska,
TW), dlatego, że to tak jak gdyby po prostu, znów od nowa pozwolić sobie sięgnąć po
owoc z Raju (Smyk 2009: 185).

W tym samym gatunku jabłoń kojarzona jest z r ajem ja ko m iejs c em
s z cz ę śl iw y m, podarowanym Adamowi i Ewie (mężczyźnie i kobiecie) przez Boga:
Nase nogi nawiedzają wase progi,
nie przyśli my tu z umysłu swego,
tylko z rozkazu pana młodego,
a pan młody z Adama świętego.
Święta Trójca zeznała,
ze para ludzi być miała.
Dał im Pan Bóg raj,
a w raju jabłoni pilnować.
Jabłko orwała,
Adamowi podała.
Tego jabka wszyscy (my) kośtowali,
a takowe grzechy ku sobie wyznawali
				
(K 23 Kal: 160–162).

W oracjach weselnych latorośl z jabłoni o złotych liściach, znaleziona w ogrodzie
przez człowieka obdarzonego łaską bożą to symbol pa n ny pię k nej i w a r to ś c iowej, którą znalazł kawaler:
Był też to jedyn cłowiek […]. I tak ón wszed do ogroda papierowego i natrafioł tam
ogrodnika jego, który go zawiódł do jednej jabłoni pośród ogroda stojącej i siedem
ostróg znającej, która złote liście miała i we wielkiej się piękności znajdowała. A gdy
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złote liście na tej jabłoni były, todź się też ślicne owoce na niej znajdowały. I tak ci do
mie tą jedną latorośl z tej jabłoni dał, ino bych ją do śmierci przi sobie w ućciwości
chował (Kur Opol: 44, 46–47, war. MAAE: 255).

W przemowie weselnej skierowanej do młodych przez drużbę – droga przed młodymi wybrukowana jabłkami jest znakiem ich p ło d no ś c i i si ł w it a l nyc h :
Jest (dla was) droga naprawiona, zieloną rutą posypana, jabłkami wybrukowana, jodłowymi szpilkami wyłożona (Wisła 7: 458).

Koresponduje to z symboliką jabłek jako ozdób korowajowych, którymi obdarowywani są nowożeńcy.
W pieśniach sierocych jabłoń w lesie (podobnie jak grusza w polu/płocie i wiśnia
w sadzie) jest znakiem os a mot n ien i a d z ie c k a /d z ie wcz y ny :
Oj sama ja samuleńka jak jabłonka w lesie.
Jesce mi jeden ptasek nowinę przyniesie.
A sama ja samuleńka jak grusecka w polu.
Ni ma – ci mnie, ni ma – ci mnie pozałować komu.
A sama ja samuleńka jak wisienka w sadzie.
Jestem – ci ja, jestem ci ja ludziom na zawadzie
				
(K 27 Maz: 338).
Oj, samam ja, sama, jak jabłonka w lesie,
niejeden mi ptaszek nowinkę przyniesie.
Oj, samam ja, sama, jak kruszyczka w płocie.
Oj, nie wie nikt, nie wie o moim kłopocie.
Oj, samam ja sama, jak kruszyczka w polu,
a jeszcze mi ludzie nie dają pokoju
				
(K 40 MazP: 423–424).

W pieśniach żołnierskich jabłoń, która rośnie obok domu, ewokuje pr z e s t r z eń
ro d z i n n ą , bl i s k ą , u ko c ha n ą , c ic h ą i s p okojn ą , za którą żołnierz tęskni, do
której pragnie wrócić:
Gdzie ta chatka mchem porosła, co mnie wychowała,
gdzie jabłonka ta wyniosła, co w ogródku stała.
Gdzie to źródło żywej wody z podziemi bijącej,
gdzie te moje lata młode jak kwiatki na łące.
Chatka w gruzy rozwalona, źródło bić przestało,
jabłoń w próchno zamieniona, same łzy zostały
				(Płat Krak: 670).
Oszalało słońce dziś w Bagdadzie
i gorący od pustyni wiatr,
a tam teraz cicho w moim sadzie
i jabłonie już obsypał kwiat!
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Mój maleńki sad, mój maleńki dom,
pozostały za melodie snom!
Pełny cienia dom, pełny kwiatów sad,
to z tysiąca drugiej bajki świat!
				(Szew Niech: 755).

Błękitne niebo, pachnące łany zbóż, okryta kwieciem jabłoń stanowią pozytywny kontrast w stosunku do tego, co otacza żołnierza; okwiat, który spada z jabłoni to
symboliczne przedstawienie pr z er w a ne go ż yc i a:
Maszerują chłopcy, maszerują,
młodość z nimi idzie w krok.
Niebo błękitne, niebo pogodne,
od łanów zapachy miodne,
jabłonie strojne w kwiat.
Maszerują chłopcy, maszerują,
śmierć za nimi idzie w krok.
Hej, tam za górą słychać strzały,
pada z jabłoni okwiat biały,
krew rdzawi się u stóp
				(Szew Niech: 67).

W efekcie jabłoń staje się m iejs c em p o c hów k u ż o ł n ier z a:
Wzięli go do wojska na rok go cały
i w polu poległ, pod jabłoniami.
Ona od niego listów nie miała
i z tej rozpaczy umrzeć musiała
				(Świr Pieś: 374).

W bajkach złota jabłoń (jabłoń ze złotymi jabłkami) – której pilnują bracia przed
złotym ptakiem / czarną świnią / kobietą, ale udaje się ją upilnować tylko najmłodszemu, uznawanemu za najgłupszego – jest symbolem s k a rbu i b ogac t w a (Krz
PBL 1: nr 417, tam liczne warianty; podob. Etnl 1996 Bart: 281).
W bajkach o zbóju Madeju jabłoń wyrastająca z narzędzia zbrodni – pałki jabłoniowej / suchego patyka / laski lub kija jabłoniowego, którymi Madej zabił pierwszego człowieka / rodziców, jest symbolem ż yc io d ajnej si ł y i n ie śm ier tel no ś c i,
a jabłka na takiej jabłoni są znakiem dusz ludzi zabitych (K 8 Krak: 122–123; podob.
K 14 Poz: 200–201; Wój Klech: 135; liczne warianty zob. Gębała 2014: 73 i n.). Po spowiedzi Madeja jabłka znikają, spadają, unoszą się w górę lub zamieniają w gołębie.
W przysłowiach kompleks jabłoń i jabłko funkcjonuje na zupełnie innej zasadzie, służy przekazywaniu informacji o d z ie d z icz en iu naw y ków i c e c h
(zwłaszcza negatywnych) między członkami rodziny: Niedaleko pada jabłko od jabłoni (NKPP I: 610–811, tamże liczne warianty, m.in.: Niedaleko od swego szczepu
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jabłko pada); Jaka jabłoń, takie jabłko (NKPP I: 812); Nie każda jabłonka słodkie
jabłka rodzi (NKPP I: 812, tamże warianty: Kwaśna jabłoń nie rodzi słodkich jabłek;
Kwaśny szczep słodkich jabłek nie obrodzi).
Przedstawione wyżej przykłady funkcjonowania obrazów jabłka i jabłoni
w tekstach polskiego folkloru pokazują ich wielorakie osadzenie w ramach polskiego ludowego kodu kulturowego, który poddany jest konwencjom gatunkowym.
Po pierwsze, w r a m ac h gat u n k u s y mb ole w y k a z ują si l n ą s p ójno ś ć .
Tworzą u k ł ady komplek s owe, wzajemnie się warunkują i dopełniają. Przykładowo, w erotyku ludowym są to zespoły typu: jabłoń i ogród; jabłoń i sad; sad, jabłoń
i poduszka; jabłoń i czerwone jabłuszka; jabłuszko i łóżeczko; jabłko i fartuszek;
w bajce – ogród, jabłoń i ptak; w pieśni sierocej – jabłoń i las; w pieśni żołnierskiej:
chata, ogródek, żywa woda, jabłonka; dom, sad, jabłoń; łany zbóż i kwitnąca jabłoń;
w przemowach weselnych – raj, jabłko, jabłoń. W wariantach pieśni miłosnych, kolęd życzących i pieśni weselnych u k ł ady te p o d le gają ek w iw a lenc ji. W erotykach ludowych jabłoń wymienia się z innymi drzewami żeńskimi – gruszą i wiśnią,
a ogród, jako symboliczna przestrzeń miłości, zastępowany bywa sadem lub gajem.
W kolędach życzących jabłoń rośnie albo w środku podwóreczka, albo przed domem,
przed okienkiem, bramą, sienią. W pieśniach weselnych sad wiśniowy bywa wymieniany z sadem malinowym. Zmiana, jaka dokonuje się w obrębie wariantów tekstu,
nie pociąga jednak za sobą zmiany sensów symbolicznych.
Po drugie, s y mb ole jabłka i jabłoni dobr z e t ł u macz ą się na g r u nc ie d anyc h pr z y ję z y kow yc h (wierzeń i praktyk), te same bowiem sensy – jak pokazała na innym materiale (kaliny, brony, drzewa itp.) Swietłana Tołstojowa (Tołstaja
2008) – mogą być wyrażane werbalnie, rytualnie bądź przedmiotowo. Przykładowo
interpretację symboli z pieśni weselnej ułatwia odwołanie się do rekwizytu zwanego
jabłoneczką, zdobienia korowaja jabłkami i kwiatami jabłoni oraz rytualnych działań w trakcie zaręczyn (krojenia jabłka i dzielenia połówkami narzeczonych). W interpretowaniu sensów symbolicznych zawartych w kolędach życzących pomocne są
świąteczne rekwizyty przedmiotowe: nowe latko, podłaźniczka, choinka ozdobiona
czerwonymi jabłuszkami, a także zachowania panny w trakcie obrzędowego kolędowania: zdejmowanie jabłka z choinki i obdarowywanie nim ukochanego.
Po trzecie, obrazy jabłka i jabłoni służą także komu n i kow a n iu w a r to ś c i,
które leżą u podłoża obrazu świata zawartego w danym gatunku tekstu, tj. – użyjmy
raz jeszcze sformułowania J. Łotmana – wyrażaniu „treści kulturowo cenniejszych”
niż sam obraz. Służą czemuś, co można określić mianem „symbolizowania aksjologicznego”. W pieśniach miłosnych i zalotnych chodzi o wyrażanie szczęśliwej i spełnionej miłości, w kolędach życzących – gotowości do małżeństwa oraz ze względu
na wykonywanie pieśni w noworocznym czasie – także o akcentowanie stabilnego
kosmicznego porządku. W pieśniach weselnych symbole służą wyrażaniu płodności
i witalności; w przemowach weselnych – pokusy i grzechu. W bajkach na poziomie
znaczeń symbolicznych komunikowane są bogactwo, zdolność do regeneracji i od-
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nowy życia; w pieśniach sierocych w planie znaczeń naddanych eksponowane są poczucie bezpieczeństwa i opieka rodziców, w pieśniach żołnierskich – wartość domu
rodzinnego i bycia z bliskimi; a w przysłowiach – są to prawdy ogólne traktowane
jako przejaw „mądrości ludowej”.
Przykłady obrazów jabłka i jabłoni przeniesione na inny grunt pokazują, że
konwencje symboliczne poza obrębem określonej grupy społecznej tracą swoją wartość6, zakorzenione i zrozumiałe na gruncie polskiej kultury ludowej, przy użyciu
poza naturalną wspólnotą okazują się nieczytelne i niezrozumiałe. Tak na przykład
obrazy kwitnącej jabłoneczki czy zapylonej jabłoni znane z pieśni obrzędowych:
Koło mego ogródeczka zakwitała jabłoneczka,
bielusieńko zakwitała, czerwone jabłuszka miała

oraz
Siadła pszczółka na jabłoni i zapyliła kwiat,
czemużeś mi moja miła zawiązała ten świat? –

bez odniesienia do właściwego kodu kulturowego (świata ludowych wyobrażeń
i symboli) są niejasne i odbierane jedynie jako sygnał ludowości. Brak zakorzenienia w ludzkim doświadczeniu i osadzenia „w światopoglądowo-religijnym otoczeniu
osób, które go używają” (por. Lurker 1994: 26) sprawia, że kwitnąca, bielusieńka jabłoneczka przestaje być kojarzona z dziewczyną gotową do zamążpójścia, jabłoń, na
której wiszą czerwone jabłuszka – z panną dojrzałą do spełnienia roli kobiety, a zapylenie kwiatu jabłoni – z aktem miłosnym7. Obraz, który jest symboliczny, bo „myślowo ukonstytuowany”8 na gruncie ludowym, po przeniesieniu na poziom innej
kultury (ponadregionalnej, popularnej) bywa sprowadzany na poziom dosłowności,
podlega więc istotnemu zubożeniu, brutalnej trywializacji treściowej i banalizacji
aksjologicznej.
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Serya VIII…, 1875].
K 10 Poz: t. 10: W. Ks. Poznańskie, cz. 2, Kraków – Warszawa 1963 [wyd. fotoofset. z:
Lud… Serya X…, 1876].
K 12 Poz: t. 12: W. Ks. Poznańskie, cz. 4, Kraków – Warszawa 1963 [wyd. fotoofset. z:
Lud… Serya XII…, 1879].
K 14 Poz: t. 14: W. Ks. Poznańskie, cz. 6, Warszawa – Kraków 1962 [wyd. fotoofset. z:
Lud… Serya XIV…, 1881].
K 22 Łęcz: t. 22: Łęczyckie, Kraków – Warszawa 1964 [wyd. fotoofset. z: Lud… Serya
XXII…, 1889].
K 23 Kal: t. 23: Kaliskie, Kraków – Warszawa 1964 [wyd. fotoofset. z: Lud… Serya
XXIII…, 1890].
K 27 Maz: t. 27: Mazowsze, cz. 4, Warszawa – Kraków 1964 [wyd. fotoofset. z: Mazowsze.
Obraz etnograficzny, t. 4: Mazowsze stare. Mazury. Kurpie, 1888].
K 40 MazP: t. 40: Mazury Pruskie, z rkps. oprac. W. Ogrodziński, D. Pawlak, red.
D. Pawlak, Kraków – Warszawa 1966.
K 42 Maz: t. 42: Mazowsze, cz. 7, z rkps. oprac. A. Pawlak, M. Tarko, T. Zdancewicz, red.
M. Tarko, Kraków – Warszawa 1970.
K 44 Gór: t. 44: Góry i Podgórze, cz. 1, z rkps. oprac. Z. Jasiewicz, D. Pawlak, red. E. Miller, Kraków – Warszawa 1968.
Kot Las: F. Kotula, Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Lublin
1969.
Kot Rzesz: F. Kotula, Hej, leluja, czyli o wygasających starodawnych pieśniach kolędniczych
w Rzeszowskiem, Warszawa 1970.
Kot Zn: F. Kotula, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warszawa
1976.
Kow Lek: P. Kowalski, Leksykon – znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa –
Wrocław 1998.
Krz PBL: J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, wyd. 2 rozszerzone, t. 1, Wrocław 1962.
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Krzyż Kuj: B. Krzyżaniak, A. Pawlak, J. Lisakowski, Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła
i materiały, t. 1: Kujawy, cz. 1: Teksty, Warszawa 1974.
Kul Wiel: J. Burszta (red.), Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Poznań 1967.
Kur Opol: Cz. Kurek, Tradycja i współczesność opolskich starostów weselnych, Opole 1978.
ŁSE: „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 7: 1965, t. 8: 1966, t. 10: 1969, Łódź – Warszawa.
MAAE: „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem
Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie” V 1901.
NKPP: J. Krzyżanowski (red.), Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich,
w oparciu o dzieło Samuela Adalberga oprac. zesp. red. pod kier. J. Krzyżanowskiego,
t. I–IV, Warszawa 1969–1978.
Ogrod Zwycz: B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, wyd. 2, Warszawa
2001.
Pau Gal: Ż. Pauli, Pieśni ludu polskiego w Galicji, red. H. Kapełuś, Wrocław 1973 [wyd. fototyp. z pierwodr. z 1838 r.].
Plesz Międz: A. Pleszczyński, Bojarzy międzyrzeccy. Studium etnograficzne, Warszawa
1892.
Płat Krak: Albośmy to jacy tacy. Zbiór pieśni Krakowiaków wschodnich i zachodnich, zebrał i oprac. P. Płatek, Kraków 1976.
PPiR: Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego z muzyką instrumentalną przez Karola Lipińskiego zebrał i wydał Wacław z Oleska, Lwów 1833.
PSL: „Polska Sztuka Ludowa” III, Warszawa 1964.
Stoin Żyw: Pieśni żywieckie, zebrał S.M. Stoiński, Kraków 1964.
Szew Niech: T. Szewera, Niech wiatr ją poniesie. Antologia pieśni z lat 1939–1945, wyd. 2.
poszerzone, Łódź 1975.
Święt Nadr: J. Świętek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1893.
Świr Pieś: Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945, wyboru
dokonał S. Świrko, Warszawa 1971.
TN: Materiały terenowe z Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS [po skrócie TN
podano miejscowość i rok nagrania.]
Wisła: „Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny” t. 7, 1893, t. 16, 1902.
Wój Klech: Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, zebrał i spisał
K.W. Wójcicki, wybór i oprac. R. Wojciechowski, wyd. 2, Warszawa 1974.
ZWAK: „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej wydawany staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności” X, Kraków 1886.
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Genre conditioning of symbolic meanings
Summary
Folklore texts operate on two levels: inside the folk culture in combination with traditional beliefs
and customs, and within the national culture as a point of reference and source of inspiration for
writers and poets. Individual words also function on those two levels, as they can be understood ‘the
literary way’ or ‘the folk way’. The paper presents two units of the vocabulary of the national language
(jabłoń ‘apple tree’ and jabłko ‘apple’) which have fixed base meanings but which also accommodate
additional senses on a higher semantic level and thus become the signifiant for a new sign. In folklore texts, depending on the genre, the images of apple tree and apple accept the symbolic senses
of happy and fulfilled love (in love and courting songs), fertility and vitality (in wedding songs), of
readiness for marriage and the stable, cosmic order (in wishing carols), of temptation and sin (in nativity plays), richness and ability to regenerate and renew life (in fairy tales), of the sense of security
and parental care (in orphan songs), of the value of family home and proximity to the loved ones (in
soldiers’ songs). These symbols can be explained using extralinguistic data (beliefs and customs) as
the same senses can be expressed through words, rituals, or objects. The analysis reveals that the
images of apple tree and apple serve to communicate values underlying the image of the world
contained within the specific genre. The same images, transplanted to a different domain, outside of
their particular social group, lose their value, become illegible, incomprehensible, and are viewed as
merely a signal of folksiness.
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1. Zaolzie to ta część śląska Cieszyńskiego, która należy do państwa czeskiego
(wcześniej czechosłowackiego)1 i którą zamieszkuje około 30 tysięcy osób deklarujących polską narodowość2. Społeczność ta tworzy w miarę integralną całość dzięki
różnym formom zorganizowania etnicznego, wśród których ważne miejsce zajmuje szkolnictwo, a dokładniej sieć polskich przedszkoli, szkół podstawowych, jedno
czteroletnie gimnazjum z polskim językiem nauczania3 oraz opiekująca się tymi
1

2
3

W latach 1918–1938 Zaolzie należało do Czechosłowacji, rok przed wybuchem II wojny światowej – do Polski, przez kolejnych 6 lat – do Rzeszy Niemieckiej, w latach 1945–1992 ponownie do
Czechosłowacji, wreszcie po jej podziale 1 stycznia 1993 r. przypadło Republice Czeskiej (RC).
Należy dodać, że pojęcie Zaolzie jest bardziej polityczne niż geograficzne, ponieważ rzeka Olza
tworzy granicę państwową tylko w pewnych odcinkach swojego toku.
Dane pochodzą z oficjalnych stron internetowych rządu czeskiego: http://www. vlada.cz/cz/ppov/
rnm/ mensiny/polska-narodnostni-mensina-16124 (dostęp: 9 VII 2016).
Na Zaolziu, analogicznie do sytuacji na całym obszarze państwa czeskiego, działają szkoły podstawowe z klasami od I do V (polskich szkół tego typu jest na Zaolziu 15) oraz szkoły „pełne”,
z klasami od I do IX (łączna liczba dziewięcioletnich szkół podstawowych z polskim językiem
wykładowym wynosi 10). Zgodnie z obecnymi programami nauczania w RC naukę w gimnazjum
uczniowie podejmują po ukończeniu dziewiątej klasy szkoły podstawowej i kontynuują przez
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szkołami placówka – Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Mniejszościowego w Republice Czeskiej (z siedzibą w Czeskim Cieszynie).
Na Zaolziu, na obszarze około 800 km2, koegzystują dwa społeczeństwa – większościowe (czeskie) i mniejszościowe (polskie). Nie każdy mieszkaniec opisywanego
terenu jest uprawniony do określenia Zaolzianin (potocznie Zaolziak). Zaolzianinem w naszym rozumieniu jest jednostka miejscowego pochodzenia, która uczęszcza (uczęszczała) do polskojęzycznej szkoły mniejszościowej i przejawia pewną więź
z narodem polskim. Aspekt języka potocznego jest tu mniej istotny, ponieważ w podobny sposób mówią osoby deklarujące narodowość czeską, z kolei miejscowi Polacy w różnych sytuacjach komunikacyjnych używają języka czeskiego, łącznie z jego
odmianą niestandardową. Oprócz wspomnianej więzi z Polakami mieszkającymi
po polskiej stronie granicy państwowej nie mniej ważne jest to, co czuje Zaolzianin
wobec Czechów i państwa czeskiego, w którym żyje od urodzenia, zawiera znajomości, małżeństwa, zdobywa wykształcenie, wykonuje pracę zarobkową, korzysta
z opieki lekarskiej i innych usług, na co zwracaliśmy już niejednokrotnie uwagę przy
innych okazjach (por. np. Bogoczová, Bortliczek 2016). Zrozumiałe zainteresowanie
Zaolzian wydarzeniami w państwie czeskim wpływa na ich kompetencję językową,
ponieważ w procesie docierania do potrzebnych informacji pośredniczy język komunikacji medialnej, czyli język czeski.
1.1. O polskiej mniejszości na Zaolziu mówi się i pisze, że jest dwujęzyczna,
czesko-polska. Z twierdzeniem tym można się w zasadzie zgodzić, należy jednak
mieć na uwadze, że chodzi o bilingwizm asymetryczny, „uwarunkowany edukacyjnie”, uprawiany świadomie, celowo (Lipińska 2015: 55–61). Polszczyznę Zaolzian
trudno porównać z polszczyzną w Polsce, wykazuje ona bowiem cechy polszczyzny
polonijnej, a kompetencje językowe jej użytkowników nie dorównują poziomowi
znajomości tego języka, jaki mają osoby równoważne wiekowo i społecznie, mieszkające po polskiej stronie granicy państwowej (ibid.: 57). Jest to szczególnie widoczne w wypadku języka mówionego, polszczyzny potocznej, w wypowiedziach nieformalnych i nieprzygotowanych, o czym będzie jeszcze mowa dalej.
Rozwój polszczyzny na Zaolziu jest znacznie opóźniony. Zawiera ona wiele elementów archaicznych, można powiedzieć, że uległa tu „swego rodzaju zamrożeniu”
(ibid.). Badanej przez nas młodzieży szkolnej, uczęszczającej do szkół z polskim językiem nauczania, niełatwo przychodzi rozmawiać po polsku, czemu nie można się
dziwić, skoro nawet nauczyciele nierzadko mają z tym kłopot. W szkole młody Zaolzianin poznaje język polski ogólny, kulturalny. Chodzi o kod, którego nie ma w swoim rejestrze większość czeska. Odmianę tę Zaolzianie mają opanowaną na różnym
szczeblu zaawansowania. W szkole uczą się jej systematycznie przez 9 lub nawet
13 lat. Przestrzeganie tej normy w sytuacjach lekcyjnych ogranicza się jednak przecztery lata, do matury. Wiedzę w innych szkołach średnich zdobywa się na Zaolziu w języku
czeskim.

„Jak oni mówią?”, czyli próba interpretacji języka Polaków na Zaolziu

229

de wszystkim do poprawności ortograficznej i gramatycznej, w mniejszym stopniu
leksykalnej (leksykalno-składniowej, frazeologicznej, stylistycznej) i pragmalingwistycznej. Polszczyzna ta, nazywana tu nadal „literacką”4, jest językiem podręczników (i innych pomocy szkolnych), które są tłumaczeniami podręczników, z jakich
korzystają uczniowie większościowych szkół czeskich, uczą więc czeskich realiów5.
Pewną rekompensatą jest pod tym względem zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej
Nad Olzą, który ma dwie wersje – jedną przeznaczoną dla uczniów klasy czwartej
i piątej oraz drugą – dla uczniów klas od szóstej do dziewiątej. Chodzi o publikacje ciekawie opracowane, bogato ilustrowane i podejmujące różne tematy związane
z regionem i życiem społeczno-kulturalnym mieszkającej tu ludności polskiej.
Pomimo przemyślanych i dostosowanych do specyficznego środowiska językowego metod dydaktycznych działania edukacyjne nie zawsze przynoszą pożądane
wyniki. Polszczyzna mówiona Zaolzian jest nasiąknięta elementami gwarowymi,
ewentualnie czeskimi: z gwary przenikają do niej głównie negatywne cechy artykulacyjne, z języka czeskiego – elementy leksykalne i frazeologiczne, do pewnego
stopnia składniowe i fleksyjne, co sprawia, że polszczyzna ta jest tylko projektowana
jako literacka, w rzeczywistości zaś tkwi uwikłana w regionalnej mowie potocznej
i języku czeskim. Z polszczyzną ogólną – potoczną Zaolzianie z reguły nie mają żadnego kontaktu i nie potrafią się nią aktywnie posługiwać. Starając się mówić po polsku (np. podczas wizyty w Polsce), silą się na wypowiedzi poprawne, w mniejszym
stopniu swobodne, spontaniczne, co powoduje, że ich polszczyzna jest oceniana jako
zbyt oficjalna, skostniała, sztywna. Po skończeniu szkoły z polskim językiem nauczania poziom znajomości polszczyzny zwykle wyraźnie się obniża, lecz Zaolzianom pozostaje na całe życie względnie dobra znajomość pasywna tego języka.
4

5

Przez język literacki rozumiemy odmianę ogólnonarodową – kulturalną (standardową), używaną
zarówno w stylu artystycznym, jak i w innych prestiżowych sytuacjach komunikacji ogólnonarodowej (Lipińska, Seretny 2009: 146). Chodzi o taką odmianę polszczyzny, której dzieci uczą się
w szkole i która „powinna być używana w środkach masowego przekazu”, jest też „przedmiotem
kodyfikacji i opracowań językoznawczych”, jest odmianą wzorcową polskiego języka etnicznego
(Ożóg 1998: 122). Do polszczyzny w sensie ogólnym nie można jednak na Zaolziu wliczyć jej wariantu potocznego, ponieważ takiego nigdy tu nie używano – w roli języka potocznego występowała/występuje na Zaolziu gwara lub odmiana mieszana zwana „po naszymu” (patrz dalej).
Na przykład przedmiot „nauka o kraju” to nauka o kraju… czeskim. Podręczniki przetłumaczone
z języka czeskiego mają dokładnie taką samą formę (identyczne ilustracje, skład tekstu, atrybuty
redakcyjne); taka sama jest też ich oferta wydawnicza. Na przykład matematyki można uczyć
metodą „tradycyjną” (autorzy podręczników Josef Trejbal i Slavomír Kočí) lub metodą profesora Hejnego (Milan Hejný), a tylko nieliczne pomoce edukacyjne są oryginalnymi publikacjami
Centrum Pedagogicznego: chodzi o elementarz i zeszyty do ćwiczeń (m.in. do pisania) dla klasy
pierwszej, które zostały napisane przez miejscowych dydaktyków, oraz podręcznik wprowadzający do nauki języka czeskiego, z którego korzystają w pierwszym półroczu uczniowie klasy drugiej
(później stosowane są podręczniki czeskie – w zależności od klasy, do której się uczęszcza). Nawet
wspomniany elementarz odnosi się jednak do czeskiego środowiska społeczno-kulturowego, uczy
czeskiego sposobu pisania liter itp.
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O omawianej tu „szkolnej” odmianie polszczyzny należy jeszcze powiedzieć, że
jest zasadniczym czynnikiem dzielącym tutejszą ludność na tę, która identyfikuje
się z narodem czeskim, i tę, która deklaruje przynależność do narodu polskiego.
W ramach polskiej wspólnoty etnicznej „szkolna” polszczyzna działa integrująco,
choć raczej należałoby powiedzieć, że konsoliduje sama świadomość istnienia jakiejś normy preskryptywnej, ideału językowego, ponieważ na co dzień się jej nie
używa. Nawet w szkole, na lekcjach polskiego uczniowie porozumiewają się ze sobą
w regionalnym kodzie potocznym6.
Użytkownicy języka polskiego poruszają się w różnych kręgach kulturowych
(polska szkoła mniejszościowa, środowiska rozmaitych stowarzyszeń mniejszościowych, chórów, zespołów folklorystycznych, w których tworzy się lub przynajmniej odtwarza subkulturę lokalną, czeska lub gwarowa przestrzeń rodzinno-sąsiedzka, czeskojęzyczna sfera zawodowa, lokalna przestrzeń publiczna7, lokalna
i ogólnopaństwowa przestrzeń medialna itd.), które są nieraz trudne do zidentyfikowania i „przyczyniają się do swoistej »przepustowości« jednostki, która coraz łatwiej, ale i coraz szybciej przejmuje nowe wartości…” (Golka 1999: 23). Stąd osoby
te niechętnie precyzują indywidualną świadomość etniczną, włącznie z językową.
Dotyczy to nawet ludzi pochodzących z małżeństw jednolitych etnicznie (ibid.).
Sami uczniowie szkół polskich określają siebie i własne kompetencje językowe
w ten oto sposób8:
ńi žebych se tej Polski jakśikej strůńił ale~/ jo je tu jakśi zaryty do tych Čech jo se
jako […] jo jako se považujym [uważam] na přykład za Poloka ale eśi bych se mjoł
porůvnać fak(t) s Polokym tak tego můmy doś mało no fspůlnego↓9
[Odpowiedź osiemnastolatka na pytanie o narodowość]
6
7
8
9

Zdarzają się przypadki, że uczeń nawet do nauczyciela nie mówi po polsku, ponieważ nie ma odpowiedniej kompetencji językowej, uważa, że szkolny język polski jest sztuczny, obcy, nie pasuje
do jego osobowości itp.
W miejscowościach z więcej niż 10-procentowym udziałem mniejszości polskiej znajdują się
w miejscach publicznych dwujęzyczne napisy – nazwy ulic, stacji kolejowych, urzędów, ewentualnie sklepów.
Niektóre wypowiedzi zostały nagrane w trakcie rozmowy z osobą mówiącą po polsku, inne –
w dialogu z rozmówcą gwarowym. Zasady transkrypcji fonetycznej podajemy w punkcie 2.
artykułu.
Stosunek do Polaków z Polski nie musi być zawsze pozytywny. Zaolzianie zachowują wobec nich,
podobnie jak do Czechów, pewien dystans. Denerwuje ich na przykład rzeczywiste lub tylko
domniemane cwaniactwo, lenistwo, udawanie kogoś lepszego i inne cechy, których u siebie nie
dostrzegają. Zgadzamy się ze stanowiskiem Józefa Szymeczka, który na ten temat uczynił między innymi następujące uwagi: „Dla wielu młodych ludzi na Zaolziu Polska jest już najbliższym
państwem obcym. […] Na pewno nikt nie marzy o powrocie do Polski. […] Rozwija się niespotykany fenomen: Zaolzie jako kontrapunkt dla Polski. Zaolziańskość jako coś, co stoi w opozycji do
polskości. […] Dla Polaków z Zaolzia Polska jest pod wieloma względami niezrozumiała” (Szymeczek 2014: 237, 239).
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ńi ńi bapća~/ to jes od mamy↓/ tak↓/ a ůna po našymu gada↑/ albo no~/ po našymu
tak↓/ ale jakō~/ ůna mjała tate znůf Polaka čyli~/ čyli ůna i tag ńikjedy coś tam po
polsku teš povje~/ ale mało račej po našymu↓/ my tak fšyscy jako v domu můvimy gvarǫ~↓/ tata juž můvi gvarǫ~/ śe muśał naučyć~/ bapća z ńim po česku můviʒ́
ńebenʒ́e↑/no i teraz na pšykład barʒo čensto śe mi staje [zdarza] že~/ ē roʒ́ ice jako~/
roʒ́ ice gʒ́eź idǫ albo to i ůńi myślǫ že na pšykłat to mama jes Češkǫ a tata Polakjem bo
on tag jako dobže můvi po našymu↑/ a to vłaśćivje~/ naučył śę dopjero~/ ńedavno↓/
dvaʒ́eśća lat społym↓/ razem↓
[Odpowiedź osiemnastolatki na pytanie
o orientację narodową i językową członków jej rodziny]
no jakože můvjymy gvarům↑/ můvjymy gvarům ale roʒ́ iće jakože mje ńikjedy nucům
[zmuszają] můvić jakože spiš [raczej] gvarům a potym taki račy polski ńiš taki ty čechizmy bo jo čy̨ sto mjyvům taki ty česki fsufki [wtrącenia] jak se tymu můvi↓ [a skąd
je masz?] no jo na přykład grům fodbal ff českim klubje~
[Odpowiedź szesnastoletniego ucznia gimnazjum
na pytanie, jakiego języka używa się u niego w domu]
no piše↑/ piše chyba po polsku↑/ a na pšykłat kśǫški čytać tak to po česku na pšykład
ńi ńe lubjym polskich kśǫžek za barʒo~/ tako jakoś tyn jy̨ zyk mi moc ńe śeʒ́ i [nie
pasuje, nie odpowiada] no ale na pšykłat jak piše vypracovańi tak śe mi nasuvajům
polskie~/ vyrazy no~
[Odpowiedź osiemnastolatki na pytanie,
w jakim języku pisze/czyta z większą łatwością]
no s pisańym [po polsku] mům nejvjynkšy problem↓/ tymu chcym iść na českům
vyške [uczelnię] bo se ńe umjym přectavić [wyobrazić] abyh mjoł pisać jakśům dyplomofke po polsku↓/ jo ta(m) mům tela błyndůf gramatyčnyh že~/ to je na zabići↓/
aji stylistyka kupe čechizmůf ta(m) mům~/ česki je lepše aji f tym že tam ńi ma tak až
dany přimo tyn slovosled [szyk wyrazów] že tam to čłovjek može napisaʒ́ jak chce a je
to fůr dobře↑/ a f polskim mi tam naučyćel zafše piše ty numera že to mům přećepane
[poprzerzucane] a tak↓
[Reakcja innego nastolatka na to samo pytanie]
fšysko po česku [czytam]↓/ i na pšykła(d) jag mam~/ moge sobje vybrać na pšykład
Jane Erovom↑/ ǯejn Er↑/ Šarlot Bronteova to napisała↓/ ńe zna pańi v ogůle~/ no
i mjeliśmy možlivoś(ć) po česku albo po polsku↑/ ale jo vole po česku bo po polsku to jez juž takje ńe vjem~/ može ten česki mi jes(t) troške ńe blišy ale~/ barʒ́ej
zrozumjały↓
[Stanowisko siedemnastoletniej uczennicy
w kwestii lektury czeskich/polskich książek]
no abych se přiznoł [jeśli mam być szczery] tak jeliko(ž) [ponieważ] žyjym f českim
środovisku tak po česku placnym [palnę] cokolvjek ńe rozmyślům na(d) tym↑/ a tře-
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bas [na przykład] ńedovno mje zastaviła pańi f ałće a pytała se mje abyh ji poraʒ́ ił
g(ł)upjům ceste [drogę] do Polski tag žeh muśoł rozmyślać abych ńe povjeʒ́oł jakśům
kravine [głupstwo]↓/ jo ńe vjym f tym f tym českim środovisku žyjym vjyncy to je asi
dane tym že žyjym po česki strůńe↑/ tak ći koleʒy to sům vjetšinoł [większością]~/
jakože sůmśeʒ́ i a tagže to sům Čeśi↑/ tak~/ tak tymu [dlatego] to je tak↓
[Rozważania osiemnastoletniego informatora
o przyczynach jego kłopotów z polszczyzną]

1.2. Językiem większościowym na opisywanych terenach jest oczywiście język
czeski. Jego postać potoczna mówiona ma nieco odmienny, regionalny charakter
i jest zbliżona do czeszczyzny mówionej nasiąkniętej laskimi elementami gwarowymi, jaką można usłyszeć gdziekolwiek na czeskim Śląsku. Do takich cech gwarowych należy przede wszystkim nieutrzymywanie różnicy między samogłoskami
krótkimi i długimi (na korzyść krótkich), często paroksytoniczny akcent, wymowa
[sfuj], [tfuj], [kfitko] zamiast [svu:j], [tvu:j], [kvjeťina], formy fleksyjne rohlikami,
autami (N. l.m.) zamiast (s) rohlíky, auty, forma dva procenta zamiast dvě procenta,
konstrukcje typu [gde deš?] zamiast kam jdeš? ‘dokąd idziesz’ i inne.
Czeszczyzny ogólnej, kulturalnej, uczy się każdy Zaolzianin w szkole, jej wersję
potoczną zna z mediów lub rozmów nieformalnych z czeskojęzycznymi rozmówcami. Język czeski jest kodem poręcznym, pożytecznym, praktycznym. Uczniowie
polscy posługują się nim na tym samym poziomie co uczniowie czescy, o czym
nietrudno się przekonać na różnych konkursach i imprezach międzyszkolnych.
Zresztą oceniani są tak samo jak w szkołach czeskich, państwowy egzamin maturalny zdają na tych samych zasadach, rozkład zajęć szkolnych przewiduje mniej
więcej tyle samo godzin języka czeskiego (i literatury) co w szkołach czeskich.
Wyraźną różnicę dostrzegamy tylko w klasach najniższych, zwłaszcza w pierwszej, gdzie uwagę poświęca się nabywaniu podstawowych sprawności językowych
tylko w jednym języku. Oba języki literackie traktują uczniowie jako „wyuczone”,
korzystają z nich w zależności od sytuacji komunikacyjnej i – jak już zostało zauważone – poza wypowiedziami skierowanymi do nauczyciela (języka polskiego lub czeskiego) mówią gwarą lub mieszaniną gwary i wspomnianych języków
narodowych10.
1.3. Kodem wynoszonym z domu jest twór ponaddialektalny, a dokładniej rzecz
ujmując, czwarta odmiana (oprócz polszczyzny, czeszczyzny i tradycyjnej gwary zachodniocieszyńskiej), zwana mową „po naszymu”. Opiera się na gwarowym
substracie (zwłaszcza na gwarowej głosowni i fleksji, w dużej mierze na gwarowym słownictwie), zawiera mnóstwo leksykalnych elementów czeskich, ewentu10 Sytuacja lekcyjna podczas nauki języka czeskiego w klasach niższych wygląda na przykład tak, że
nauczyciel prowadzi zajęcia po czesku, a tylko dla wyjaśnienia jakiegoś terminu językoznawczego
lub wskazania na zbieżności/różnice obu systemów językowych wprowadza do wykładu język
polski.
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alnie niemieckich. Bohemizmy i starsze germanizmy 11 ulegają adaptacji gwarowej
i stają się częścią składową wypowiadanego w danej chwili tekstu bez jakiejkolwiek
zapowiedzi.
Mówienie „po naszymu” nie jest zjawiskiem ani nowym, ani odosobnionym.
Chodzi o kod lokalny, „tutejszy”, swojski, prosty, język na miarę specyficznych potrzeb komunikacyjnych rodzimych użytkowników gwary, potrzeb podobnych do
tych, które powstają na innych terenach wielojęzycznych i są nazywane mieszaniną,
mieszanką, melanżem lub konwergentem tworu dialektalnego, regionalnego i ogólnego, hybrydą języka ojczystego i obcego. Kod ten w poszczególnych płaszczyznach
systemu może być zdominowany przez inny język lub jego odmianę terytorialną12.
Powstaje dlatego, że gwara nie nadąża za rozwojem innych odmian języków narodowych, szczególnie zaś za zmianami rzeczywistości pozajęzykowej13. To kod dynamiczny, nieuchwytny, zmienny, tak jak zmienna jest rzeczywistość, którą opisuje.
Bardziej wyczulone na poprawność językową osoby nieraz traktują ten sposób mówienia jako zaśmiecanie (zachwaszczanie, plugawienie itp.) gwary, nawet za zdradę, odchodzenie od korzeni, zmianę orientacji narodowej, ponieważ częstokroć naprawdę trudno określić, jaki to właściwie język.
Polacy z Polski, słysząc taką mowę, skłonni są uważać ją za język czeski. Wsłuchując się w nią uważniej, rejestrują wyraźne polskie właściwości fonetyczne. Czechom
spoza Zaolzia też niełatwo się w tym „zamieszaniu” zorientować: poszczególne wyrazy są dla nich zrozumiałe, chociaż zniekształcone, co ich niewątpliwie śmieszy lub
irytuje. Mowa „po naszymu” skutecznie wypiera gwarę zachodniocieszyńską poza
zasięg codziennej potoczności, pozostawiając jej miejsce w obrębie folkloru narracyjnego lub gwarowej twórczości literackiej14.
11 Germanizmy są wynikiem dawniejszych uwarunkowań politycznych i gospodarczych, tworzą
trzon terminologii specjalistycznej i potocznej używanej w górnictwie i hutnictwie, ale też w gospodarstwie domowym.
12 Elżbieta Smułkowa (2010: 101) używa określenia „system modelujący”.
13 Gwara nadaje się do manifestowania przywiązania do tradycji, okazywania miłości do ojczystego
terenu lub do jeszcze innych celów estetycznych, integracyjnych itp., ale nie do wyrażania treści
mentalnych odpowiednio do rozwoju cywilizacyjnego i poziomu intelektualnego jej użytkownika. Gwara, jak podkreśla niejedno źródło, to nie tylko pewien sposób wymawiania czy odmiany wyrazów, ale – podobnie jak każdy inny kod językowy – odrębny styl myślenia, widzenia
świata. Badacza obecność takiego ponadgwarowego tworu mieszanego (neogwary) nie powinna
dziwić ani drażnić, choć często tak się dzieje. Już samo przenoszeniae gwar wiejskich do miast
jest niedorzecznością. Jak słusznie zauważa Bogusław Wyderka (2014: 70): „wciąż mamy kłopot
z określeniem »nowoczesności« dialektu, a tym samym ze stabilizacją terminów jak »regiolekt«
czy »interdialekt«”.
14 Twórczość literacką w gwarze uprawia się dziś raczej okazyjnie (pisarze/poeci gwarowi albo już
wymarli, albo są ludźmi sędziwymi). W miejscowej prasie pojawiają się czasami niby-gwarowe
żartobliwe teksty, w których z bezwzględną szczerością ujawnia się to, jak mocno ich autorzy
tkwią w kulturze czeskiej, jak przez pryzmat języka czeskiego (a nie gwary) oglądają i nazywają
rzeczywistość pozajęzykową.

234

Irena Bogocz

„Po naszymu” mówią też miejscowi Czesi, przynajmniej osoby starsze lub w wieku średnim. Młodzież już dziś od mowy „po naszymu” wyraźnie odstępuje i mówi
w ten sposób najwyżej wtedy, gdy chce mówić po polsku. Przewidujemy, że nowa generacja ludności większościowej będzie używała wyłącznie języka czeskiego, a mówienie „po naszymu” stanie się miarodajnym wskaźnikiem polskiej etniczności, i to,
być może, po raz pierwszy w historii tego regionu. Nawet dawne austro-węgierskie
spisy ludności, do których tak chętnie odwołuje się miejscowa proetnicznie nastawiona elita polska jako do źródeł godnych zaufania, nie były aż tak niezawodne.
Określanie narodowości według używanego języka potocznego (Umgangssprache)
nie jest gwarancją prawdziwych wyników, i to z wielu powodów: języków potocznych mogło tu być już wtedy więcej, mógł to być dialekt lub mieszana odmiana
dialektalno-socjolektalna. Kolejnym problemem była z pewnością interpretacja tego
kodu potocznego przez urzędników, niemających przecież żadnego wykształcenia
(socjo)lingwistycznego (Kamusella 2005: 60). Zresztą świadomość językowa samych
użytkowników kodu potocznego była niska; nie odczuwali oni pewnie potrzeby zastanawiania się nad własnymi kompetencjami językowymi itp.
Za równie przesadne uważamy podkreślanie wielokulturowości Zaolzia (i innych regionów kontaktowych), które stało się modą, ponieważ − jeśli spojrzeć z nieco szerszej perspektywy − nie jest to zjawisko aż tak wyjątkowe. Wielokulturowość
była w przeszłości doświadczana być może częściej niż obecnie. Zresztą:
[…] można dojść do wniosku, że dawna, np. XIX-wieczna, Europa – przy wszystkich
swoich mankamentach – w niejednym zakątku była przepełniona tolerancją i wielokulturowością, choć nikt tego wówczas tak nie nazywał (Dębicki 2010: 90–91).

Kto jest więc użytkownikiem mowy „po naszymu”? Ktokolwiek, kto ją zna, kto
ma okazję jej używać i nie wstydzi się tego. Kto umyślnie nie skrywa swojego gwarowego pochodzenia, nie ma „kompleksu niższości kulturowej” (Lipińska 2015: 63).
Kto umyślnie nie zrezygnował z niej na korzyść języka większościowego ze względu
na dzieci (wnuki) i ich pozornie szybszy awans społeczny. Ktokolwiek, komu nie
zabraniają tego na przykład środowisko zawodowe, partner lub rodzina (Bogoczová
2015: 443).
2. Zanim przejdziemy do prezentacji materiału językowego, musimy uczynić
kilka uwag natury metodologicznej i technicznej. W empirycznej części artykułu
przedstawimy najpierw fragmenty transkrypcji nagrań sporządzonych podczas
rozmów z uczniami polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie15, następnie przejdziemy do opisu tekstów z Facebooka, czyli komunikacji co prawda pisemnej, lecz
bardzo zbliżonej do mówionej (w stylu potocznym). Także w tym wypadku chodzi
15 Rozmowy prowadziły paralelnie dwie osoby – jedna używała języka polskiego, druga mowy „po
naszymu”, a zebrany materiał został w całości przedstawiony w osobnej publikacji (Bogoczová,
Bortliczek 2014).
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o autentyczne teksty nastolatków – uczniów lub absolwentów gimnazjum w Czeskim Cieszynie.
Zastosowane przez nas we fragmentach tekstów mówionych litery i znaki są
zgodne z przyjętymi zasadami transkrypcji fonetycznej (v, č, ž, š, ř, ć, ź, ś, ʒ́ , ʒ, ǯ, ń
i inne). Z kolei przykłady zapisane w sposób niefonetyczny, niby-ortograficzny, pochodzą z komunikacji za pośrednictwem Facebooka (skrót Fb), ale i one w znacznym
stopniu oddają miejscową wymowę. Pewne modyfikacje reguł transkrypcji fonetycznej wynikają ze specyfiki gwary cieszyńskiej lub mowy potocznej na pograniczu czesko-polskim. Samogłoskę pośrednią między o i u (w ortografii ó) oddajemy
za pomocą znaku ů, zwracając uwagę na to, że głoska ta rzeczywiście wymawiana jest w ten (odrębny) sposób. Podobnie zostaje w wymowie zachowana różnica
między dźwięcznym h i bezdźwięcznym ch (nie stosujemy więc specjalnych znaków transkrypcji, nie uwzględniamy też w tym wypadku zmian akomodacyjnych).
Niezgłoskotwórcze u, które wymawia się tu dwuwargowo, zapisujemy, używając litery ł. Frykatywne ř (w zależności od jego pozycji w wyrazie) wymawia się dźwięcznie
lub bezdźwięcznie, co oddajemy za pomocą znaków ř/š. Zrezygnowaliśmy ze specjalnego zapisu welarnej wymowy n (ŋ), ponieważ nie odbiega ona od powszechnie
spotykanej (por. koleżanki, sukjenki, palačinki). Do oddania modulacji głosu stosujemy znaki: ↓ (kadencja), ↑ (antykadencja), ~ (intonacja niewyraźna). Przerwę w wypowiedzi, z reguły wdechową, oznaczamy ukośnikiem: /. Miejsc akcentu nie zaznaczamy – jest zgodny z polskim, czyli paroksytoniczny. Czasami w zapisie pojawia się
znak ē, który oznacza dźwięk towarzyszący chwili namysłu. Mając na uwadze to, by
tekst był lepiej zrozumiały, utrzymujemy pisownię wielkich liter na początku nazw
własnych. Badacza, który w rozmowie z informatorami używał języka polskiego,
oznaczamy skrótem B-pol., badacza mówiącego „po naszymu”: B-gw. Litery A, B, C
symbolizują pozostałych uczestników wywiadów.
2.1. Pierwsza rozmowa dotyczyła aktywności uczniów poza zajęciami szkolnymi. Uczestniczyły w niej, oprócz badaczek, dwie uczennice w wieku 18 lat. Z ich
replik wynika, że starają się dostosować do kodu rozmówcy i mówić na przykład po
polsku (czego nie czynią, rozmawiając między sobą). Obcych elementów leksykalnych jest tu niewiele, dlatego ich znaczenie wyjaśniamy w kwadratowych nawiasach
w tekście.
Uczestniczenie w imprezach

B-pol.: čyli vy ʒ́efčynki beńʒ́eće mjeć ośemnaśće lat~/ jak śfjentujeće te ośemnastki↑
A: ja zaprośiłam koležanki do herbaćarńi~/ poopovjadałyśmy sobje~/ […] mamy
tům rozmove provaʒ́ ić gvarom albo~
B-pol.: jak chceće↓/ a jag ʒ́ iśaj maće ješče v ramach tego dńa jakjeś tam spotkańe
[…]↑/ teš učestńičyće f tym↑/ čy može šyjeće coś↑/ jakjeś modele↑/ a interesuje
vas moda↑
A: no jo byłam vłaśćivje v zešłym roku śem byłam popatšeć na tym pokaźe mody↑/
ē i barʒo mi śe to podobało no že vłaśćivje poʒ́ ivjałam koležanki jak vłaśćivje sǫ
kreatyvne~/ i potrafjom vymyśleć i ušyć takje sukjenki~/ barʒo ładne↓
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B-pol.: a tu ktoś s klasy teš tutaj od vas tam beńʒ́e prezentovał↑/ te sfoje kreacje↑
B: chyba s ce [klasy C]↓
A: chyba s ce barʒ́ej klasy no~/ že od na(s) s klasy vjym že ńik(t) ńe šeł~
B-pol.: a ońi šyjǫ i prezentujǫ↑
B: račej šyjom↑/ i dobjerajom půźńej luʒ́ i ktůžy to bendom prezentovać↓
A: a v zešłym roku był teš taki vypadeg že vłaśćivje jedna koležanka sobje ušyła i ona
vłaśćivje teš sobje zaprezentovała te sfoje ubrańa↓
B: kjero to była~ […]
B-gw.: a groš v jakim zespole↑
A: ńe↓/ ńi ńe grům↓/ no i tańčym v Olźe↓/ śpjyvům f chůře śpjyvům↓
B: teš śpjyvům f chůře~/ vedle śebje vždycki [zawsze] mušymy stoć~
B-gw.: kjery głos śpjyvoće~
A: drugi sopran~
B-gw.: ale jeźʒ́ iće s tym chůrym isto co↑
B: ja~/ łoto [niedawno] my byli f Krakovje↓
A: no přet ʒ́eśyńćůma dńami jakoś tak~
B: pře(d) tym my byli~
A: v Bratyslavje~/ no ješče f Čenstochovje~
B-pol.: sami se to fundujeće↑
B: coś sami↑/ a coś Ars Muzika↓/ a coś aji s Polski přichoʒo↑/ na to pińůnʒe↑/ ńe
vjym~/ teras~
B-gw.: a s tům Olzům [zespół folklorystyczny] tež jeźʒ́ iće isto ńi↑
A: s Olzům ja na vyjazdy ja↓
B-gw.: kajśće byli nejdali~
A: ē nejdali jako~/ ē Olza jako vlaśćivje co tančym teras f Olźe tag žeh nejdali była
v Řešovje↓
B-gw.: tam je festival~
A: ja na tym festivalu žech tam była to był taki jako pjyršy vyjazd no~
B-gw.: a pši jakich okazjach vystympujeće~
A: tak to zaležy třeba [na przykład] v žešłym roku tag my tančyli na śfjyńće Stroju
Regjonalnego~/ potem faktyčńe jakože jakśi ē akce [imprezy] albo cośikej to tam
teraz my tańčyli v Ńeborach na Ošeldůfce↑/ přet mjeśůncym čy cośika~/ teš je
program na balove a~/ teš ježǯymy po balach tańčymy~
B-gw.: a groš na skšypcach takům te tradycyjnům jako myślym klasyke čy~/ čy groš
folklor↓
A: klasyke↓/ głůvńe↓/ že to je vłaśćivje inačy zupełńe inny jako styl jako grańo folklor i klasyka no~
B-pol.: to škoła muzyčna tak↑/ juš skońčyłaś čy ješče choʒ́ iš~
A: ē no vłaśćivje ja jestem na teras vłaśćivje mjałam f tym roku koncert apsolvencki↑/
skońčyłam drugi stopjeń čfarty rok↑/ no ale chćałabym ješče f pšyšłym roku no
jak~/ jag najdłužej no~/ i to jez vłaśćivje takje moje hoby no graʒ́ na tych skšypcach i barʒo to lubje~
B-gw.: a ty teš mož jaki taki zainteresovańa specyfične↑
B: ē no tak jo na přikłat~/ na Młoʒ́eš choʒym do Bystřice a tam jakože provaʒym taki
mińichůrek↑/ tak to mje aji bavi provaʒ́ iʒ́ a učyʒ́ ih jak ē śpjyvać a tak↑/ teš choʒym
rada śpjyvům [lubię śpiewać] jakože f tym chůře f tym Kolegjum Juvenum↑
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B-gw.: a sport↑
B: sport rada grům vē śatkůfke↑/ ale ńe grům jakśikej kajśikej [jakoś, gdzieś tam]~/
za jakśikej [jakieś tam] mjasta albo tak ale tu na gimplu [w gimnazjum]↓

Pozostałe dwie rozmowy są przykładem swobodnego wypowiadania się „po naszymu”, choć i tu pojawiło się wiele wyrazów z polszczyzny ogólnej, dotyczących
np. środowiska szkolnego. Wyrazów niepolskich, łącznie z czeskimi, jest tu o wiele
więcej, dlatego do transkrypcji dołączamy objaśnienia umieszczone po tekście16.
Uprawianie sportu

B-gw.: a co vu ef1↑
A: f klidu2↓
B: ujʒ́e3↓
C: třebas basket4 na ocene~
A: to se tak střido5~
B: my začynůmy fuzbalym6 potym je volejbal7 potym můmy ē normalńe florbal a potym můmy na kůńec basket↓/ ale ešče aji atletyke mjynʒy tym se kajśi8 fćiśńe
B-gw.: a do Parku Śikory choʒ́ iće↑
A: […] tam była tako staro ta gospoda a uš tam była schatrało9 tak to zbulali10~/ a myślym že zamjas(t) tego tam ńi ma ńic↓/ to tam było jo ńe vjym co to było jakiśi taki
podjum abo cośi takigo budova11 tako to zbulali↓
B: nove chodńiki tam sům~
A: a były tam bramki a uš tam ńe sům tak škoda↓
B-gw.: a myśliće se že młoʒ́ i luʒ́e majům dość ruchu↑
C: vječšinovje12 tag mało↓/ bo tyn spord je taki specyfičny že to ʒ́eli čłovjeka na tego
kjery go mo fak(t) rot13 a kjery go ńe muśi14↓/ ńi ma cośi mjynʒy takim […] kfůli
tymu15 pan […] zafše z naz ńi može16 jag ńikjeři majům zły stosunek do tego vu
efu […] naučyćele ocyńajům głůvńe jagby tům snahe17 tego čłovjeka jagby jego
možlivośći jak se rozhodńe18 […]
B-gw.: umjyće vařić19↑
B: česnečke palačinki kiškula20 je to łatfe
A: teraz był Polrajch na Primje21~/ o půł ʒ́eśůntej to začyno ale ńe vjym kjere dńi~/
mama śe na to ʒ́ ivo22↓ […] už ńi ma vulgarny […]
B: ńi jo se myślym že to patřiło do tego23 bo tam fakt tam ńikjere ty česki gospody tak
docela24 vypadły25 źle a~/ potřebovałyby ta(k) kapke26 vyvjetrać27~
Uwagi do tekstu
wychowanie fizyczne, WF
2
cz. pot. v klidu ‘spoko, w porządku, OK’
3
cz. ujde to ‘może być’
1

16 Skrót gw. oznacza ‘gwara, w gwarze’, skrót cz. – ‘język czeski, w języku czeskim’, pot. – ‘potocznie,
w języku potocznym’.
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cz. třeba, pot. třebas basket(bal) ‘na przykład koszykówka’
cz. střídá se ‘zmienia się’
6
gw. fusbal/fuzbal ‘piłka nożna’
7
cz. volejbal ‘siatkówka’
8
gw. kajsi ‘gdzieś’
9
cz. zchátralá ‘nędzna, zgrzybiała’
10
gw. zbulać ‘zburzyć’
11
cz. budova ‘budynek’
12
cz. většinou, rzadziej většinově ‘na ogół’
13
gw. kiery go mo rod ‘który go lubi’
14
cz. pot. on ho nemusí ‘nie przepada za nim’
15
cz. kvůli tomu ‘dlatego, z tego powodu’
16
cz. pot. on z něj nemůže ‘nie może go pojąć, zrozumieć’
17
cz. snaha ‘chęć, staranie’
18
cz. rozhodne se ‘zdecyduje się’
19
gw. vařić, cz. vařit ‘gotować’
20
cz. česnečka, cz. palačinky, gw. kiškula ‘zupa czosnkowa’, ‘naleśniki’, ‘zupa ze zsiadłego mleka’
21
program telewizyjny nadawany na czeskim kanale telewizyjnym Prima, podobny
do Kuchennych rewolucji, prowadzony przez Zdeňka Pohlreicha
22
gw. ʒ́ivać śe na co, cz. dívat se na něco ‘oglądać coś’
23
gw. patřić, cz. patřit ‘należeć, pasować’
24
cz. docela ‘całkiem’
25
‘wyszły’
26
gw. kapke, cz. pot. kapku ‘trochę’
27
cz. vyvětrat ‘przewietrzyć’.
4
5

Oglądanie telewizji

B-gw.: moće jaki sfoje [ulubione] programy↑
A: jakśi možne jakśi serjale co grajům1 jakśi vjynkšośćům amerycki2 asi↑/ ale teras ty
česki ńikjere to jakože ńi taki jakśi ty dłůgi jakśi Ordinace v ružove zahraďe3 tak
to asi4 spiš5 ńi↑/ ale to~/ albo jakśi filmy jakoby už jakśi komedje a tak~
B-gw.: a ʒ́ ivoš śe na čecha6~
A: no na čecha↓/ bo jakśi nům polski teraz ostatńům dobům7 hapruje8 tagže to~/ ale
jeśi śćůngůmy na přykła(d) tak s titulkami9 jagby↓
B: no a jo se strašńe kupa ostatńům dobům ʒ́ ivům na taki ty ē słovjyński10 programy~/ jako tam serjale a taki ty kryminalki11 a~
B-gw.: a sledovaliśće12 SuperStar↑
A: jo osobńe13 ja↓/ jakoby mje kupa vypadło14 žech tu třeba ńe była ale jag žech była
tag my sledovali~/ z roʒ́ inům↓
B-gw.: a co na to můviće~
A: tagže kupe luʒ́ i nadovo15 no bo to už je taki strašńe komercyjne a tak~/ ale ńe vjym
no~
B: jo ńe vjym jo je tego nazoru16 že to ńi ma uš o tym śpjyvańu17↓/ prosťe18 tam~
A: to tež je kupa asi jak čłovjek vyglůndo no↓/ to už aji ůńi sami můvjům↓
B-gw.: a tyś to viʒ́a ła na žyvo že19↑/ jaki sům ty pšervy [w telewizji – na reklamę]↑
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A: no tak ty pšervy były pluz minus ty tři čtyry minuty↑/ nebo20 možna21 ańi ńi ńe
vjym~/ f televiźe22 mi ta(m) mi to připadało23 že to je dłůkše ty přenosy24 jako~/
jo ńe vjym my tam pšišli asi było~/ koło śudmej ůsmej a kůńčy to o dvanostej↓/
tagže25~/ ńiš to całe pšipravili26 jako doś tag dłůgo bo tag ńiš fšyskim vyjaśńům~/
taki to že~/ jak ta(k) gdośikej27 beʒ́e stoć tak fšycy majům stanyć a taki to tak to
tam kapke tr-vo28 ale inačy~
B: f Polsce to je chyba inačy jo słyšała že f Polsce se inačy bavjům no~/ a je to fakt
sranda29 a že tam je lepšo atmosfera na takich tych žyvych~/ přenosach~
A: ale tag jo myślym že zaležy o(d) tego co to je za~/ za šoł30 za akcja~/ ale taki
ty śpjyvače to tak to je taki sfatygovane31 fšycko~/ ja to ja jakože tam sům
vjynkšośćům tacy ći luʒ́e~/ najivńi bych povjeʒ́a ła↑/ že ůńi jag im povjeʒům tag
ůńi sům raʒ́ i že ta kamera na ńih jeʒ́e tag ůńi piščům~
Uwagi do tekstu
gw. grajům (o filmach), cz. hrají ‘lecą, są nadawane’
2
cz. americký ‘amerykański’
3
Ordinace v růžové zahradě – tytuł czeskiego serialu
4
cz. asi [asi] ‘chyba’
5
cz. spíš(e) ‘raczej’
6
gw. ʒ́ivać śe na čecha ‘oglądać czeską telewizję’
7
cz. poslední dobou, v poslední době ‘w ostatnim czasie’
8
cz. pot. haprovat ‘zacinać się, nie działać sprawnie’
9
cz. film s titulky ‘film z napisami’
10
gw. słovjyński ‘słowacki’
11
cz. pot. kriminálka ‘kryminał, film kryminalny’
12
cz. sledovat ‘śledzić’
13
cz. osobně ‘osobiście’
14
gw. kupa vypadło ‘wiele [odcinków] przegapiłam, opuściłam’
15
gw. nadovać, cz. nadávat ‘narzekać, skarżyć się’
16
cz. jsem toho názoru ‘jestem tego zdania’
17
cz. pot. je/není to o tom ‘(nie) polega to na tym’
18
cz. prostě ‘po prostu’
19
w cz. že (w innym znaczeniu spójnik ‘że’) dodaje się wtedy, gdy przewiduje się zgodną opinię współrozmówcy ‘prawda?, nie tak?, no nie?, nieprawdaż?’
20
cz. nebo ‘albo’
21
cz. možná ‘(być) może’
22
gw. televiza, cz. televize ‘telewizja’
23
cz. připadá mi ‘wydaje mi się’
24
cz. přenos ‘transmisja’
25
cz. takže ‘więc’
26
připravit ‘przygotować’
27
gw. gdośi(k/ej) ‘ktoś’
28
cz. trvat/trvá [tr-vat, tr-vá] (zawiera zgłoskotwórcze r) ‘trwać/trwa’
29
gw., cz. sranda ‘heca, zabawa’
30
‘co to za show’
31
w zamyśle ‘sprofanowane’
1
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2.2. W kontaktach facebookowych uczestnicy wypowiadają się absolutnie swobodnie, swobodnie korzystają też z grafii czeskiej i polskiej, nie przestrzegając zasad
ortograficznych, co zostanie omówione poniżej. Tekst wpisaliśmy w tabele, by można było porównać oryginał z jego tłumaczeniem na język czeski i polski, z którego
wynika, że słownictwo (i nie tylko) wypowiedzi informatorów ma zdecydowanie
bliżej do języka czeskiego niż polskiego.
Słuchanie muzyki
Oryginał
I choc zech nima bubenik,
tak se nimogym zbawic
pocitu, ze Phil Collins je
strasznie inowatiwni grocz
na bymbny… jaxi mnie
to jego grani nieniechowo
chladnym…

Po czesku
I když nejsem bubeník, tak
se nemůžu zbavit pocitu, že
Phil Collins je strašně inovativní hráč na bubny… jaksi
mě to jeho hraní nenechává
chladným…

Po polsku17
I choć nie jestem perkusistą, to nie mogę oprzeć się
wrażeniu, że Phil Collins
jest strasznie innowacyjnym
perkusistą [dobrze gra na
perkusji]… jakoś wobec jego
grania nie mogę zostać obojętny…

Gdosi tu na sidliszczu
poslocho dosc naglos dosc
szilene songi, zrowna gro
“Erotic - Fred come to bed”!
Pokraczuje “East 17 - House
of love”! Co przidzie dali?

Kdosi tady na sídlišti poslouchá dost nahlas dost šílené
songy, zrovna hraje […]
Pokračuje […] Co přijde dál?

Ktoś tu na osiedlu słucha
dość głośno szalonych [okropnych, beznadziejnych]
piosenek [przebojów], właśnie leci […]A teraz […] Jaki
będzie kolejny?

Po czesku
Včera jsem konečně dorazil
ze soustředění a ani moc
neprahnu po tom strávit
nadcházející týden v Brně…

Po polsku
Wczoraj wreszcie dotarłem
[do domu] ze zgrupowania
i nawet nie spieszy mi się,
żeby spędzić nadchodzący
tydzień w Brnie…

Wyjazdy i powroty
Oryginał
Wczoraj zech konecznie
dorazil ze soustrzedeni a ani
moc nie prahnym po tym
strawic nadchodzajoncy
tydziyn w Brnie…

17 Ze względu na większą czytelność tekstów ich polskie tłumaczenie zostało poddane pewnej korekcie stylistycznej.
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Nieobecność na imprezie szkolnej
Oryginał
pokud byl wczora na bazantce
gdosik, komu wadzilo ze my
niedorazili (wiym minimalnie
o 2 :), tak se mu tu werzejnie
omowiom! sorry, ale niedalo
se z tym nic zrobic…

Po czesku
Pokud byl včera na
bažanťáku [vítání bažantů]
kdosi, komu vadilo, že jsme
nedorazili (vím minimalne
o dvou), tak se mu veřejně
omlouvám! Sorry, ale nedalo
se s tím nic dělat…

Po polsku
Jeżeli był wczoraj na
otrzęsinach [imprezie
szkolnej] ktoś, komu
przeszkadzało, że nie
dotarliśmy (wiem co
najmniej o dwóch),
to go tutaj publicznie
przepraszam! Sorry, ale nie
dało się z tym nic zrobić…

gdo tam dzisio niedorazi, tego Kdo tam dnes nedorazí, toho Kto tam dzisiaj nie dotrze
mažu z přátel!
[tj. nie przyjdzie], tego
mazym z pratel!
wyrzucam z grona przyjaciół
[na Facebooku]!
ty jo, eszcze żech se nakoniec Ty jo! Ještě že jsem se
rozhodła, że dorazym..:-D To nakonec rozhodla, že
dorazím. To budou tak dvě
bedóm tak 2 hodki.
hoďky.
mno nie wiym z tym
mnozstwim sniegu
a aktualniom ledowkom na
hrzebenech…

No nie! Całe szczęście, że
się w końcu zdecydowałam
przyjść. Zajmie mi to ze dwie
godzinki.

No, nevím, s tím množstvím No, nie wiem, jest mnóstwo
sněhu a aktuální ledovkou na śniegu, a zbocza gór są
oblodzone…
hřebenech…

Przygotowanie do lekcji
Oryginał
mo asi jaksi problemy ze
soustrzedzyniym przez dziyn,
bo se niebyl przez caly dziyn
schopny nauczyc to, co se
teraz w nocy nauczyl asi
biehem 2 godzin…

Po czesku
Má asi jakési problemy se
soustředěním přes den,
protože nebyl (po) celý den
schopný naučit se to, co se
teď v noci naučil asi během
dvou hodin…

Po polsku
Ma chyba jakieś problemy
z koncentracją w ciągu dnia,
bo nie był w stanie przez cały
dzień nauczyć się tego, czego
teraz w nocy nauczył się
w ciągu dwóch godzin…
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Zajęcia szkolne
Oryginał

Po czesku

Dzisio nieskuteczno lekcja
czeskigo! Objew roku: pan
Kundera mo dzisio urodziny!
A tak my se mu zdycedowali
pożyczyć wszystko nejlepsze
na fejsbucziku a podporzili
my to „simpatickom”
foteczkom…. Innymi słowy
dalsze luksusni czeski!

Dnes neskutečná hodina
češtiny! Objev roku:
pan Kundera má dnes
narozeniny! A tak jsme se
rozhodli mu popřát všechno
nejlepší na Facebooku
[fejsbučíku] a podpořili
jsme to sympatickou
fotečkou… Jinými slovy
další luxusní čeština [výuka
češtiny]!

Po polsku
Dzisiaj rewelacyjna lekcja
czeskiego! Odkrycie
[wydarzenie] roku: pan
Kundera ma dziś urodziny!
A więc zdecydowaliśmy
się życzyć mu wszystkiego
najlepszego na naszym
„fejsbuczku” i zamieścić
tę sympatyczną fotkę…
Innymi słowy – kolejny
luksusowy czeski!

Oglądanie westernu
Oryginał

Po czesku

Po polsku

co takhlenc se przes
weszkery odpor ku
westernom podziwac na
The Unforgiven?….je to fakt
dobre aj dlo kogokoliw, gdo
nierod westerny

Co[ž] takhle[nc] se přes
veškerý odpor k westernům
podívat na […]? Je to fakt
dobré i pro kohokoliv, kdo
nerad westerny.

A jakby jednak mimo
wstrętu do westernów
zobaczyć […]? To naprawdę
dobry film, nawet dla tych,
którzy nie lubią westernów.

Po czesku

Po polsku

Naśmiewanie się z kolegi
Oryginał
Nima dziwu, ze se twarzil
nasranie, eszcze dzisio mom
wyczitki svedomi jak my se
mu neomalenie smioly:D

Není divu, že se tvářil
naštvaně, ještě dnes mám
výčitky svědomí [z toho],
jak jsme se mu neomaleně
smály.

Nic dziwnego, że miał głupią
minę, jeszcze dziś mam
wyrzuty sumienia [z tego
powodu], jak się z niego
bezczelnie śmiałyśmy.

Fotografowanie
Oryginał
sory za kwalite, na
stużkowaku se mi cosi stało
z fotakiym

Po czesku
Sorry za kvalitu, na
ztužkováku se mi cosi stało
s foťákem.

Po polsku
Sorry za jakość, na
studniówce coś mi
się stało z aparatem
[fotograficznym].
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Oryginał

Po czesku

Po polsku

Marku tvoje fotki som
superowe. Tak jeszcze przed
tym, niz bejesz totalnie
proslaweny fotograf mi
muszis slibicz, ze bejesz nasz
fotograf na naszym szlubje
kiedyszi w budoucnu.

Marku, tvoje fotky jsou
suprové. Tak ještě před tím
[dřív], než budeš totalne
proslavený fotograf, musíš
mi slíbit, že budeš náš
fotograf na naší svatbě kdysi
v budoucnu.

Marku, twoje zdjęcia są
super. Więc zanim jeszcze
zostaniesz wybitnym
fotografem, musisz
mi obiecać, że kiedyś
w przyszłości będziesz robił
zdjęcia na naszym ślubie.

Oryginał

Po czesku

Po polsku

Strasznie pocieszy, jak uż aji
debilni zadani na program
we Windows wyciepuje, że
czy pry jeśli go nie chcym
zdiagnostykować, że skusi
nóńść żeszyni moigo
problemu. No nie wiym,
może to skusić, ale 3000
żóndków na kierych chybi
pore zaworek, asi nieporzeszy
:)

Strašně [hrozně] potěší,
když už i debilní zadání
do programu ve Windows
vyhazuje, že prý jestli ho
nechci zdiagnostikovat,
že zkusí najít řešení mého
problému. No nevím, může
to zkusit, ale 3000 řádků, na
kterých chybi pár závorek,
asi nepořeší.

Śmieszy mnie, kiedy nawet
idiotyczny Windows
pyta, czy nie chcę go
zdiagnozować, że spróbuje
znaleźć rozwiązanie mojego
problemu. No nie wiem,
może spróbować, ale 3000
wierszy, w których brakuje
kilku nawiasów, chyba nie
naprawi…

ty ale to nima dobre pisać
ŻESZYNI A ŻÓNDKÓW….

Ty, ale to není dobré [dobře,
v pořádku] psát „řešení”
a „řádků” s ž.

Ty [słuchaj], ale to nie jest
dobrze, kiedy się pisze …

Jo je technik, z tym na mnie
niechodź. Jo bydym rod jak
zrobiym test z angielskigo :)

Já jsem technik, s tím
na mne nechoď. Já budu
rád, když udělám test
z angličtiny.

Ja mam umysł ścisły
[techniczny], dlatego nie
zawracaj mi tym głowy.
Będę zadowolony, kiedy
zdam test z angielskiego.

Ale mature na gimplu mosz
:-D to som podstawowe
znajomosci jezykowe :))

Ale maturitu na gymplu
máš. To jsou základní
jazykové znalosti.

Ale maturę w gimnazjum
zdałeś. To są podstawowe
wiadomości językowe.

To mi fórt mama wtłóko, ale
jo to jakosi nigdy nie umioł
ż a rz to nima mojo silno
strónka

To mi pořád [furt] máma
vtlouká do hlavy, ale já to
jaksi nikdy neuměl ž a ř, to
není moje silná stránka

To mi wciąż mama wbija
do głowy, ale ja tego jakoś
nigdy nie umiałem [tego]
ż i rz, to nie jest moja mocna
strona.

Krytyka ortografii
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3. Obecnie przechodzimy do omówienia najważniejszych zjawisk językowych
zauważonych w powyższych fragmentach. Rozpoczynamy tradycyjnie od płaszczyzny fonetyczno-fonologicznej, by w dalszej kolejności przejść do innych poziomów systemu, tj. morfologicznego i leksykalnego (frazeologiczno-składniowego,
stylistycznego).
3.1. Różnice między gwarowym a ogólnopolskim systemem fonetyczno-fonologicznym są tylko częściowo uświadamiane.
Zgodnie z normą gwarową za pochylone a konsekwentnie występuje w mowie
Zaolzian samogłoska o, a przed spółgłoską m – samogłoska ů, i to zarówno w wyrazach polskich, jak i bohemizmach leksykalnych: jo, mo rod, stoć, Fbgrocz, nům, ńe
grům, začynůmy, schatrało (cz. zchátralá), nieskuteczno (cz. neskutečná), Fbnierod (cz.
nerad), nadovo (cz. nadává) i inne.
Nosowe o (ortograficzne ą) wymawia się z reguły asynchronicznie i/lub w sposób
zawężony: sům, majům, bendom, gwarom, s tům Olzům, ale potrafjǫ wymyśleć; podobnie ę przechodzi w ym/yn.
Utrzymuje się zwężenie artykulacji pochylonego e: śpjyvům, vjym.
Wyrazy czeskie ulegają w wymowie adaptacji gwarowej. Nie dotyczy to na przykład zachowania dźwięcznego h za słowiańskie g: snahe, rozhodńe, Fbbiehem, a nie
np. snage, biegiem (ale w dopełniaczu zaimków i przymiotników zawsze -ego/-igo:
veškerego, luksusńigo), ostrej (twardej) wymowy grup ci, zi, si (tzn. bez palatalizacji,
która mogłaby wynikać z zapisu): pocit, asi.
Palatalne czeskie spółgłoski ť, ď zostają zachowane albo zmieniają się w ć, ʒ́:
Ordinace v ružove zahraďe, Fbna sidliszczu (cz. [na si:dlišťi], pisownia: sídlišti), Fbze
soustředeni (cz. [soustřeďeńi:], pisownia: soustředění). Ostatni przykład jest też dowodem na to, że wraz z czeskim wyrazem przedostaje się do mowy Zaolzian czeski
dyftong ou (także w wypadku: Fbw budoucnu), podobnie jak zgłoskotwórcze r (tr-vo).
Wyrazów obcych Zaolzianie nie wymawiają z podwojonymi spółgłoskami, jak
przewiduje polska ortoepia, ale na sposób „czeski” (np. pica ‘pizza’, špagety ‘spaghetti’, rizoto/ryzoto ‘risotto’), co akurat w powyższych fragmentach tekstów nie zostało
odnotowane. Polska wymowa natomiast pojawia się w wyrazach typu podjum, komedje, serjal, w których wymowa czeska przewiduje o jedną sylabę więcej: po-di-jum, ko-me-di-je, se-ri-jál.
Grupy tw, kw, sw, cw itp. w tekstach czeskojęzycznych Zaolzianie wymawiają niepoprawnie – z postępową asymilacją pod względem dźwięczności, czyli jako tf, kf, sf,
cf, po czym są w środowisku czeskim dobrze rozpoznawalni. Z perspektywy czeskiej
błędem jest też zmiękczanie welarnych k, g, ch (por. Fbfotakiym).
Jak już zostało zasygnalizowane, z autentyczną wymową wiąże się zapis wyrazów
w tekstach pochodzących z Facebooka. To, jak wyraz niepolski (nieliteracki) został
zapisany, zależy od wielu czynników. Piszący nie dostrzega własnych „błędów” albo
dostrzega je, lecz nie opłaca mu się ich poprawiać; nie zmienia klawiatury z czeskiej
na polską, z reguły rezygnuje ze znaków diakrytycznych czeskich i polskich (wyjąt-
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kowo pojawiło się ż). Przeciwnie, w tekstach występuje litera w (zamiast v) i inne
polskie dwuznaki, i to nawet w wyrazach czeskich (por.: mnozstwim, ledowkom,
(dlo) kogokoliw, nieskuteczno, werzejnie). Przeważa czeska, tzn. łączna pisownia nie
z czasownikiem (nima, nimogym, niepoczeszy, niedorazi, nieniechowo, ale nie prahnym). Co ciekawe, zamiast znaków ś, ć (lub dwuznaków si, ci) albo jednej litery s lub c
pojawia się dosyć często dwuznak sz, cz (muszisz, slibicz, na szlubje, kiedyszi), co nie
ma żadnego związku z tzw. sziakaniem, czyli specyficzną wymową obserwowaną
w południowo-wschodniej części Zaolzia (w Jabłonkowie i okolicy), polegającą na
zlaniu się szeregu głosek ś, ź, ć, ʒ́ z szeregiem š, ž, č, ǯ przy wyodrębnieniu s, z, c, ʒ
(np. do Češina). W wyrazach czeskich nie respektuje się iloczasu; jak już zauważono,
rezygnuje się też z zapisu specyficznych czeskich liter (oddających specyficzne głoski) ť, ď ewentualnie tě, dě (soustrzedeni, 2 hodki, z fotakiym).
3.2. Niektóre cechy fonetyczno-fonologiczne zostały w mowie Zaolzian zmorfologizowane – przejawiają się w końcówkach wyrazów zapożyczonych z języka czeskiego: ze soustrzedzyniym (cz. se soustředěním), strzido (śe to) (cz. střídá (se to)),
podporzili my to […] foteczkom (cz. fotečkou), z fotakiym (cz. s foťákem), nieskuteczno
(cz. neskutečná), (ocyńajům) snahe (cz. (oceňují) snahu – za dawne krótkie nosowe o)
itd. Odmienną wymową nie da się jednak uzasadnić takich form czeskich leksemów, jak np.: s titulkami (cz. s titulky), na žyvych přenosach (cz. přenosech/přenosích),
na sidliszczu (cz. na sídlišti), ale na hřebenech (pod kątem czeskiego – poprawnie).
Z fleksji czasownikowej na uwagę zasługuje nadal żywa forma 1. os. l.p. cz. przeszłego zawierająca aorystyczne -ch (žech tam była, Fbzech dorazil, Fbżech se rozhodła itp.).
Nietrudno zauważyć wyraźną tendencję do stosowania gwarowych form zaimków
oraz przysłówków z morfemem -k(a/ej) (cośika, jakśikej, kajśikej). Gwarową lub czeską postać mają przymiotniki amerycki (amerykański) lub słovjyński (słowacki).
3.3. Zdecydowanie najwięcej elementów czeskich dostrzegamy w słownictwie,
frazeologii, na poziomie składniowym (kolokacje, rekcja czasowników, połączenia
przyimkowe), ale też w zakresie nacechowania stylistycznego wyrazów. Stan ten potwierdza fakt odnotowany już przez innych badaczy (np. Annę Seretny, Ewę Lipińską, Władysława Miodunkę, Stanisława Dubisza), że użytkownik polszczyzny eksterytorialnej wyraża się w deklarowanym (polskim) języku ojczystym na poziomie
często dziecka lub nastolatka. Nie potrafi w nim zwerbalizować swoich myśli dosadnie, jędrnie, dowcipnie, sarkastycznie, w sposób „modny”, z odpowiednim zaangażowaniem itp., co udaje mu się w języku kraju zamieszkania. Młodzi ludzie pragną
za pośrednictwem języka nie tylko o czymś informować, ale też dzielić się swoimi
poglądami, postawami obywatelskimi, wyznawanymi wartościami albo po prostu
bawić się słowami, używać języka w sposób zabawowy, kreatywny. Do gwaryzmów
leksykalnych, których nie da się tu wszystkich wymienić, należą np. vařić, kapke,
łoto – z rzadkim już dzisiaj protetycznym u/ł w nagłosie). Wśród bohemizmów wiele jest wyrazów gramatycznych, synsemantycznych – spójników, przyimków, partykuł, ewentualnie przysłówków (por. nebo ‘albo’, pokud ‘jeżeli, jeśli, o ile’, kvůli
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(cz. kvůli) ‘z powodu’, Fbbiehem (cz. během) ‘w trakcie, w ciągu, podczas’, třeba ‘na
przykład, załóżmy, powiedzmy’, asi ‘chyba, może, około’, spiš (cz. spíš(e)) ‘raczej’,
docela ‘całkiem’, zrovna ‘prawie, właśnie, w tej chwili’). Osobną grupę zapożyczeń
tworzą wyrazy potoczne, stylistycznie nacechowane, slangowe (typowe dla języka
młodzieży), np. gimpel (cz. gympl) ‘gimnazjum, buda’ (też z przyimkiem na: cz. na
gympl, na gymplu)‚ Fbstużkowak (cz. stužkovák) ‘studniówka’, basket ‘koszykówka’,
f klidu (cz. v klidu) ‘spoko’. Popularne są czeskie frazeologizmy (nie zawsze literackie), np. ńe muśi go (cz. nemusí ho) ‘nie przepada za nim, nie lubi go’, ńi može z nas
(cz. nemůže z nás)‚ tu: ‘nie może nas pojąć, zrozumieć’, Fbnimogym se zbawic pocitu
(cz. nemohu se zbavit pocitu) ‘nie mogę oprzeć się wrażeniu’, Fbnie prahnym po tym
(cz. neprahnu po tom) ‘nie tęsknię za tym’, Fbnima dziwu (cz. není divu) ‘nic dziwnego’, Fbz tym na mnie niechodź (cz. s tím na mne nechoď ) ‘nie zawracaj mi tym głowy’,
ostatńům dobům (cz. poslední dobou) ‘w ostatnim czasie’.
4. Na zakończenie wypada wrócić do podstawowych wniosków oraz przesłanek
artykułu. Przede wszystkim należy odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie: jak
właściwie mówią Zaolzianie? Okazuje się, że mówią różnie. Mówią po polsku (poprawnie raczej tylko w zamyśle), popełniając typowe błędy interferencyjne. Mówią
po czesku – młoda generacja dobrze lub nawet bardzo dobrze, choć mogą pojawić
się rzadkie wyjątki. Używają ponadgwarowego kodu „po naszymu” – powszechnie
i z największą swobodą. Zmienność ta nie jest naszym zdaniem synonimem przejściowości, niestabilności czy nieostrości granic zaangażowanych w to zjawisko systemów językowych, ale raczej cechą kompetencji językowej mówiących, zbudowanej na szerokim wachlarzu rejestrów.
W związku z powyższym nasuwa się kolejne pytanie: czy badania nad językiem
Zaolzia powinny wchodzić w zasięg lingwistyki polonistycznej? Naszym zdaniem
tak, i to co najmniej ze względu na tutejszą obecność polszczyzny ogólnej – kulturalnej, nie mówiąc o tradycyjnej gwarze zachodniocieszyńskiej, która należy do
zespołu dialektów śląskich języka polskiego.
Stwierdzamy, że polszczyzna na Zaolziu zastępuje jej użytkownikom polską „ojczyznę”, jakkolwiek odległą i niedoświadczaną. Rozwija się o wiele wolniej i z dala
od polszczyzny krajowej, wykazuje typowe cechy języka eksterytorialnego i ogranicza swoich użytkowników w wyrażaniu się w sposób spontaniczny i „nowoczesny”.
Odbiega też od polszczyzny krajowej ze względu na fakt, że została włączona w nurt
innych warunków politycznych, gospodarczych, kulturowych, obyczajowych itp.
(Lipińska, Seretny 2009: 148).
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„How do they speak?” or on commonly spoken language of the Poles
in the Czech part of the Cieszyn Region
Summary
The paper consists of three parts. Having characterised the region, local population, and linguistic
situation (with a detailed description of education in Polish minority schools), the author introduces
fragments of transcribed audio recordings of interviews with students of a Polish grammar school,
as well as examples of their communications on Facebook. The author analyses the authentic language code used by the members of the Polish minority and compares it with both Polish and Czech,
arriving at the conclusion that it is a hybrid (mixed) interdialect with elements of both Polish and,
predominantly, of Czech.
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Nazwy chorób epidemicznych w przeklęciach gwarowych

Słowa klucze: leksyka gwarowa, nazwy chorób, przeklęcia
Keywords: dialectal vocabulary, names of illnesses, curses

Opisując zawartość treściową formuł przeklęć, Anna Engelking (2010) wyróżniła
trzy grupy zjawisk, które w tego rodzaju wypowiedziach przywołuje nadawca jako
karę dla osoby przeklętej, są to: choroba, śmierć i niedola. W swojej monografii poświęconej ludowym rytuałom klątwy autorka przytacza obszerny zbiór formuł będących życzeniem choroby, wśród nich zaś grupę takich, w których występuje nazwa
konkretnego schorzenia.
Ta właśnie kategoria przeklęć będzie przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszym artykule. Wykorzystany w nim materiał pochodzi z kartoteki Słownika
gwar polskich PAN (SGP), a zebrany został w trakcie kwerendy związanej z moimi
badaniami nad gwarowymi nazwami chorób. Takie ukierunkowanie poszukiwań
materiałowych – na nazwy, nie zaś bezpośrednio na przeklęcia – pozwoliło dotrzeć
do sporej ich liczby, w tym zawierających mniej oczywiste nazwy, takie jak pomucha
czy wąsiel.
Omówienie wszystkich zgromadzonych przeklęć oraz użytych w nich nazw
znacznie przekroczyłoby dopuszczalne ramy artykułu. Dlatego też po ogólnym
przedstawieniu, jakie nazwy chorób wystąpiły w zebranym materiale, skupię się na
analizie tylko jednej ich grupy. Moim zamiarem jest pokazanie przeklęć z nazwami
chorób epidemicznych w szerszym kontekście językowym, uwzględniającym funkcjonowanie danej nazwy w gwarach – nie tylko w jej podstawowej roli nazwy choroby,
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ale także jako komponentu związków frazeologicznych oraz jednostki podlegającej
procesom derywacji semantycznej i słowotwórczej.
W artykule będę się posługiwać terminem przeklęcie na określenie formuły
słownej zawierającej życzenie złego losu (Engelking 2010: 105). Jego zaletą jest jednoznaczność, której nie ma synonimiczny wyraz przekleństwo1. Aby uściślić, jakiego
typu jednostki językowe będę brała pod uwagę, chciałabym odwołać się do eksplikacji Macieja Grochowskiego (1991: 6), który w następujący sposób eksplikuje zwrot:
X rzuca przekleństwo na Y-a:
‘X myśląc o Y-u, chce, żeby Y-owi stało się coś złego;
X sądząc, że może to spowodować mówiąc,
mówi: niech Y-owi stanie się coś złego’.

Genetycznie przeklęcia związane były z myśleniem magicznym, zgodnie z którym możliwe jest wywołanie pewnych zmian w rzeczywistości poprzez wypowiadane słowa (Engelking 2010). Później zaczęły funkcjonować jedynie jako wyraz negatywnych emocji nadawcy. Przyjmuję jednak, że jeśli zostaje wyrażona formuła ‘niech
Y-owi stanie się coś złego’, nadal mamy do czynienia z przeklęciem, nawet jeśli nie
jest ona motywowana wiarą w możliwość wpływania w ten sposób na rzeczywistość.
Obiektem przeklęcia w analizowanych wypowiedziach bywał najczęściej odbiorca, np. Żeby cie laksyrka [‘biegunka’] napotkała (tarnob MPTL XXVI: 288), lub
osoba trzecia, np. A niech go ta gangryna udusi! (łęcz PJPAN 37: 241), sporadycznie
sam nadawca: Bogdaj mnie morówka zabiła! (Mp pd-wsch ME XI: 267). Negatywne
emocje mogą być jednak także ukierunkowane nie ku osobie, lecz ku jakiejś rzeczy,
sytuacji, np. A niech to paralusz weźmnie! (Koc SKoc III: 18).
W konstrukcji związków będących w tym artykule obiektem analizy można wyróżnić następujące elementy2: 1) wykładnik trybu rozkazującego bądź życzącego, np.
niech, żeby, oby, bodaj; 2) człon nominalny w bierniku, np. to, was, to wszystko, ich,
cię; 3) człon pełniący funkcję wzmacniającą, np. jasna; 4) człon werbalny, np. cholera
wzięła, szlag trafił (Przybylska 1986: 349). W realizacjach tej formuły możliwe jest
zarówno pomijanie pewnych składników (m.in. z członu werbalnego może zostać
usunięty czasownik, np. żeby cię cholera), jak i rozbudowywanie jej o dodatkowe
elementy (np. Niech jego pomorek weźnie z tako roboto! (Huszcza bial-podl), Żeby
cie szlak trafił w samo serce (tarnob MPTL XXVI: 288)).
1
2

Przekleństwo w języku ogólnym to zarówno ‘obelżywe, wulgarne wyrazy używane w stosunku do
kogoś lub dla wyrażenia gniewu, złości’, jak i ‘wyrażone przez kogoś życzenie komuś złego losu,
nieszczęścia, klęski itp.; klątwa’ (SJPSz II: 978).
Spośród przedstawionych w artykule przeklęć w schemacie tym nie mieszczą się tylko dwie jednostki: Boże dopomóż, aby go ciężki szlak trafił oraz pomorek na niego. Jak podkreśla A. Engelking (2010: 237), przeklęciami mogą być też wypowiedzenia o nietypowej strukturze, innej niż
tu przedstawiona (np. zdanie przypuszczające: Wolałabym cię w trumnie widzieć niż z nią przy
ołtarzu) – funkcja formuły jest w tym wypadku istotniejsza niż jej budowa.
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Jak już wspomniałam, analizowany w artykule materiał wyekscerpowany został z kartoteki SGP, a zatem jest on zróżnicowany terytorialnie (pochodzi z całego polskiego obszaru dialektalnego) oraz chronologicznie (XIX–XX w.), także pod
względem swojego charakteru (kilka przeklęć zostało wyekscerpowanych z tekstów
folkloru, głównie pieśni). W większości był to materiał rozproszony po wielu źródłach drukowanych i rękopiśmiennych. Wykorzystałam jednak również dwa zbiorki:
zawierającą 91 pozycji „litaniję przekleństw, jakiemi się obrzucano”, zamieszczoną
w Łęczyckiem Oskara Kolberga (Łęcz: 10–12) oraz „przekleństwa dawne” zebrane
z Rozwadowa i okolic (MPTL XXVI: 287–289).
Na danych z kartoteki SGP opiera się także przedstawiony przeze mnie opis funkcjonowania w gwarach danego leksemu. Kartoteka ta, gromadząca ok. dwóch i pół
miliona fiszek oraz dokumentująca ok. 240 tysięcy haseł, pozwala na prowadzenie
badań leksykalnych obejmujących wszystkie polskie dialekty, także w zakresie starszej warstwy słownictwa, mającej już charakter historyczny. Należy jednak zastrzec,
że nie zawsze zawarte w niej materiały informują o dokładnym zasięgu geograficznym danego leksemu; brak poświadczenia danej jednostki w kartotece nie musi zatem oznaczać, że nie występuje czy też nie występowała ona na określonym terenie.
Wszystkie cytaty przytaczam w zapisie ortograficznym, rozszerzonym jedynie
o dodatkowe znaki dla e oraz a pochylonego. Lokalizację geograficzną podaję zgodnie z zasadami praktykowanymi w SGP (zob. SGP I: LII). Jeśli materiał pochodzi ze
źródła drukowanego, po skrócie nazwy powiatu (ewentualnie innego oznaczenia
geograficznego) umieszczony zostaje skrót tytułu danego źródła. W wypadku materiałów rękopiśmiennych skrót nazwy powiatu podawany jest po nazwie wsi.
Nim przejdę do omówienia interesujących mnie jednostek, trzeba podkreślić, że
życzenie choroby nie musi być realizowane z posłużeniem się nazwą konkretnego
schorzenia. Po pierwsze, życzyć można komuś ogólnie choroby, bez precyzowania,
o jaką chodzi, np. Żeby cię choroba utłukła!3 (Sand: 246); Bodaj cię trzy choroby utłukły! (Lub I: 26); Żebyś łodchorował (MPTL XXVI: 288). Po drugie zaś – można wyrażać w sposób opisowy to, co ma się przydarzyć człowiekowi będącemu obiektem
przeklęcia, np. Ażeby ci kości pogruchotało (Łęcz: 11); Bodaj ci się kiszki powykręcały
(Łęcz: 11); Bodaj ci wątroba spuchła! (Kuj I: 52).
W zebranym przeze mnie zbiorze przeklęć zostały użyte 22 nazwy chorób lub ich
objawów. Najliczniej reprezentowane były następujące jednostki:
–– nazwy chorób epidemicznych (omówione poniżej);
–– nazwy febry (febra, ograżka, zimnica, zimno), np. A niech go frybra weźnie (łęcz
PJPAN 37: 213); Niech ich tam ograska!4 (Krp LL V: 104); Bodaj cię zimno trzęsło
(ok. Krakowa Krak III: 163);
3

4

A. Engelking (2010: 259) w podobnym przeklęciu Ażeby cię choroba tłukła od nieba do ziemi
(Łęcz: 11) interpretuje leksem choroba jako nazwę padaczki. Wspominam o tej możliwości interpretacyjnej, przyjmując, że trudno w wypadku przywołanych przeklęć o jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy wyraz choroba funkcjonuje w nich jako hiperonim, czy też nazwa epilepsji.
Zapis za źródłem.
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–– paraliż (w różnych gwarowych realizacjach), np. Żeby wás paraliż chyciuł (Górka
brzoz); Niech go paralus ruszy (zam PF IV: 229); Bodaj cie paralus narusył (radz-podl Pleszcz: 105); A niech to paralusz weźmnie! (Koc SKoc III: 18);
–– szlag5, np. Bodej cie ślak trafiuł (wad RWF IX: 215); Żeby cie szlak trafił w samo
serce (tarnob MPTL XXVI: 288); Boże dopomóż, aby go ciężki szlak trafił (tarnob
MPTL XXVI: 289);
–– kolka, np. Zeby cie kolka wziéna (Janki Młode ostroł); Bodaj ju kolky sperły! (płoc
WMal: 20); Wędrowała Zosia przez dziewiéńć miesięcy. / Niech go kolka skole, już
go nie chce więcy (z pieśni, ok. Łańcuta ME VI: 304).
Inne nazwy chorób, które zostały użyte w przeklęciach, to: padaczka, wielka choroba ‘padaczka’, gangrena, kołtun, lakserka, wrzód, morzyska ‘bóle w jamie brzusznej’, wąsiel6, np. Bodaj cie padacka wziena (tarnob MPTL XXVI: 288); Bodej cie morzyska wzieny (tarnob Wisła X: 742); Bo(g)daj cie wąsiel trącił (zam PF V: 926).
Wśród nazw chorób epidemicznych7 znalazły się następujące jednostki:
–– powietrze: Niech cie powietrze weźnie (Degucie suw); Bodaj cię powietrze (Piszczac bial-podl);
–– morówka: Bogdaj mnie morówka zabiła! (Mp pd-wsch ME XI: 267); Żeby cie morówka (Kuj PF IV: 218);
–– pomór: A niech je ta pomór podusi! (łęcz PJPAN 47: 7968);
–– pomorek: Niech jego pomorek weźnie z tako roboto! (Huszcza bial-podl); A żeb
ciebie pomorek (Horodyszcze włod); Pomorek na niego (Baciki Średnie siem);
–– dżuma (forma: ciuma): A bodaj cię ciuma wziena, / Że ja poszła za Rusina (z pieśni, Ponikwoda-Lublin, Skrz: 57);
–– pomucha: To stary Sima ji tén Zółty Mosiek go namówiéły ji já sie dałém tak zgłupić! Zeby téch parchów9 pomucha wybrała! Bodej óny nie dockały! (tarnob LL XIX:
49);
–– cholera: Zeby cię cholera zabiła (największe przekleństwo, rzadko u włościan koło
samych Kielc używane) (ok. Kielc Zb II: 257); Ażeby cię cholera spotkała (łęcz Łęcz:
11); Żeby cie (jasna) cholera wzięła (tarnob MPTL XXVI: 288); A jego jaśnista
5
6
7

8
9

W cytatach zachowuję zapis szlak, jest to bowiem jedna z postaci, w jakich leksem ten funkcjonował w gwarach (a także w dawniejszej polszczyźnie).
Formę tę interpretuję jako przekształconą nazwę wąsad ‘ból w krzyżu’, zapewne w wyniku adideacji (skojarzenia z leksemem wąsiel ‘gąsienica’).
Niektóre z podanych nazw notowane są w słownikach także w znaczeniu ‘epidemia’, a więc nie
jako nazwa choroby zakaźnej, lecz zjawiska polegającego na masowym jej występowaniu. Ścisłe
odgraniczenie tych dwóch znaczeń nie zawsze jest jednak możliwe w odniesieniu do materiałów
gwarowych.
W źródle pomór zdefiniowany jako ‘choroba świń’.
W kontekście poruszanej w tym artykule problematyki nie można nie wspomnieć, że pierwotnie leksem parch, użyty tutaj jako pogardliwe określenie Żydów, to nazwa choroby. W gwarach
i w dawniejszej polszczyźnie służył on do nazywania schorzenia, które obecnie nosi miano grzybicy woszczynowej, a także innych chorób skórnych.
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cholera żeb wzieła (Degucie suw) (por. też kasz Niech wąm jabel [‘diabeł’] cholere
przeniese [przyniesie]! (Derd: 47).
Odwoływanie się w przeklęciach do chorób epidemicznych znajduje uzasadnienie w tym, że były to choroby powodujące dużą śmiertelność i wzbudzające lęk 10.
W niektórych wypadkach posłużenie się ich nazwami stanowiło złamanie tabu, co
dodatkowo mogło wzmacniać nadzieję nadawcy na realizację jego życzenia. W odniesieniu do leksemu cholera Andrzej Bańkowski zwraca uwagę na inny jeszcze
czynnik: „wybitną eufonię słowa” (SEBań I: 142), której to jego zdaniem przypisać
należy szybkie upowszechnienie się tego wyrazu w przekleństwach.
***
Spośród nazw użytych w przywołanych wyżej formułach najstarszym określeniem
choroby epidemicznej jest powietrze, zaliczające się do grupy nazw chorób motywowanych etiologią, to znaczy przekonaniami na temat ich pochodzenia (por. „Powietrze morowe jest plaga boża, mówią, iż jest para niejaka jadowita, z powietrzem
pomieszana, duchowi żyjącemu nieprzyjazna” (SL IV: 424)). SStp (VI: 521) w znaczeniu ‘zaraza, mór, pestis’ odnotowuje wyrażenia: morowe, złe powietrze. Później w takim znaczeniu leksem ten występował także bez określających go przymiotników
(SPXVI XXIX: 158–159; SL IV: 424; SW IV: 848). Słowniki rejestrują go również jako
komponent przeklęć: Bodajże tak złych panów powietrze porwało (SL IV: 424); bodaj,
żeby cię (go, was, ich) morowe (powietrze wydusiło) (SJPD IV: 841).
Powietrze nie jest zatem w gwarach nazwą dyferencyjną; ludności wiejskiej mog
ła być ona znana choćby dzięki śpiewanym w kościołach Suplikacjom („Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie”). W kartotece SGP leksem powietrze
w interesującym mnie znaczeniu poświadczony jest jedynie kilkakrotnie; w kilkunastu innych poświadczeniach wyraz ten występuje ponadto z określającym go
przymiotnikiem, przede wszystkim morowy (morowe powietrze). Poza tym został
on odnotowany jako komponent frazeologizmów: do powietrza (Daj mnie spokój,
do pohietrza (Janki Młode ostroł)), od powietrza (Co tyż ta za bydlok od powietrzo
(Kramsk koniń)), od morowego powietrza11 (A to od morowego powietrza! (Kuj Kuj
I: 52)). Funkcję wyrażania negatywnych emocji pełnią również jednostki związane słowotwórczo z leksemem powietrze, używane jako wyzwiska: powietrzny (A to
powietrzny! Kuj Kuj I: 52, To drań, małpa, pohietrzna suka, wszystke mléko wylała
(o kotce) (Janki Młode ostroł); też: opocz RWF XI: 187; (Adamowo mław), powietrz10 Obszerny obraz ludowego pojmowania chorób epidemicznych przedstawiła w ujęciu etnolingwistycznym Marzena Marczewska (2012: 151–186).
11 Por. od morowego powietrza ‘zły, od siedmiu boleści, Boże polituj, marny, niemożliwy, straszny,
nieznośny, obrzydliwy’: Koncert od morowego powietrza (SW II: 1043).
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nik (Wąworków opat; Janki Młode ostroł), powietrznica (Giełczew kras; Janki Młode
ostroł), a także zadiektywizowany imiesłów bierny czasownika zapowietrzyć – zapowietrzony (Ty draniu zapowietrzóny Brudzewice opocz; też: opocz RWF XI: 187; łęcz
PJPAN 72: 1155; Złotniki kal; Kramsk koniń)12.
W zebranym przeze mnie materiale znalazło się także przeklęcie z komponentem powietrze, którego intepretacja nie jest jednoznaczna: A bodaj cię powietrze raziło (łęcz Łęcz: 11). A. Engelking (2010: 258) przytacza tę frazę jako odnoszącą się do
zarazy. Brałabym jednak pod uwagę, że może tu chodzić o inną – równie popularną
w przeklęciach – chorobę, a mianowicie paraliż. W wypadku tej drugiej interpretacji
również trzeba odwołać się do dawnej wiedzy medycznej i właściwych jej przekonań etiologicznych, zgodnie z którymi powietrze było czynnikiem odpowiedzialnym za powstanie paraliżu. Podobne pojmowanie przyczyn tej choroby spotykamy
również w medycynie ludowej, np. „Lud mniema, że [paraliż] pochodzi z zawiania
podczas przeciągu powietrza przez otwarte na oścież drzwi i okna, a głównie przez
wicher, tj. trąbę powietrzną” (Wisła XI: 778). Wspomniane przekonania etiologiczne uzasadniają funkcjonowanie w dawnej polszczyźnie (w odniesieniu do paraliżu
i apopleksji13) takich połączeń, jak: powietrzem ruszony, (być) trącon(y); powietrza
ruszenie; powietrze ruszy(ło) [kogo]; powietrza zabicie; powietrzem zabity; powietrze
zabije [kogo]; powietrzem (jest) zarażon(y); powietrza, powietrzem zarażenie; powietrze zaraziło (SPXVI XXIX: 158) (por. też połączenia użyte w SW (VIII: 336) w definicji zwrotu zawiać kogo ‘zarazić powietrzem, razić, ruszyć powietrzem, tknąć powietrzem, zaciągnąć przeciągiem, sparaliżować’). Również w materiale gwarowym
odnotowałam kolokację powietrze razi w odniesieniu do paraliżu: Powietrze człowieka razi, ni mo władzy (tor MacSł: 178). Jako materiał porównawczy warto jeszcze
przywołać podobne przeklęcie odnotowane w XVII-wiecznym kazaniu: Bogdaj cię
powietrze ruszyło14 (Gdacjusz 1969: 159).
Kolejne trzy nazwy, które zostały użyte w przedstawionych wyżej przeklęciach –
morówka, pomór i pomorek, powiązane są słowotwórczo z leksemem mór (SStp IV:
347, z psł. rz. *morъ, pochodnego od cz. *merti ‘umierać’ (ЭССЯ XIX: 250)).
Morówka ‘morowa zaraza’ odnotowana została w SJPD (XI: 305) z kwalifikatorem
„rzadko używany”, w SW (II: 1056) – jako jednostka staropolska i gwarowa. Znaczenie to podaje Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy (1532 r.): Pestilentia,
12 W sprawdzonych źródłach leksykograficznych (SStp, SPXVI, ESJPXVII–XVIII, SL, SW, SJPD,
SJPSz, USJP, PSWP) w omawianych znaczeniach przenośnych odnotowane zostały wyrazy powietrzny (SW IV: 849) oraz zapowietrzony (SW VIII: 230; SJPD X: 709), jednak tylko jako jednostki gwarowe. Przykłady użycia leksemu zapowietrzony można ponadto znaleźć w NKJP (m.in.
z dzieł Władysława Reymonta i Andrzeja Sapkowskiego).
13 Apopleksja, czyli wylew krwi do mózgu, mogła powodować paraliż. Połączenia z SPXVI podaję
łącznie, nie precyzując, które odnoszą się do paraliżu, które zaś do apopleksji.
14 Łaciński dopisek na marginesie tekstu wskazuje, że chodziło w tym wypadku właśnie o paraliż.

Nazwy chorób epidemicznych w przeklęciach gwarowych

255

morowka, pestis, povyetrzne zarazenye (za: SPXVI XV: 12) (powołując się na to samo
źródło, z definicją ‘pestis, pestilentia’ [‘zaraza, dżuma’], zamieszcza morówkę PSL I:
467). W mianownictwie lekarskim omawiany leksem funkcjonował także w innych
znaczeniach, między innymi jako nazwa charakterystycznego objawu dżumy, czyli
bolesnego obrzmienia, a później zropienia węzłów chłonnych (SPXVI XV: 12; SL III:
158; SW II: 1043; PSL I: 467).
W kartotece SGP morówka jako nazwa choroby epidemicznej poświadczona jest
w trzech wsiach małopolskich (‘cholera’ Przedmość wiel; ‘zaraza’: Na bydło beła morówka Dąbrowa Poduchowna iłż, Na morówke to tyz tako pryntko śmierć Woźniki
sier15), ponadto w powiecie tureckim jako nazwa nosacizny (choroby zakaźnej koni)
(tur PJPAN 48: 57); w znaczeniu ‘morowa zaraza’ rejestruje ją także Sychta z gwar
kaszubskich (SGK III: 106). Poza tym morówka została odnotowana w gwarach jako
element frazeologizmów wariantywnych w stosunku do związków wyrazowych
z komponentem ‘diabeł’: idź do morówki! (Kuj Kuj I: 52); jak sto morówek (inow SobKuj: 73); do morówki ciężkiej (Naschodzi sie na zobawe do morówki cinżki i zaś sie
bijom (Kramsk koniń)).
Warto dodać, że w celach stylizacyjnych przeklęcia z omawianym tu leksemem
wprowadzał do swoich utworów Władysław Reymont: „Żeby to morówka wziena,
psiakrew!”; „Żeby ich morówka zdusiła!”; „[…] niech się ta kłyźnią i zagryzają, takie
nam braty jedne i drugie, że niechta ich morówka nie minie” (Chłopi); „Żeby was,
psiekrwie, wydusiła morówka!” (Rok 1794)16.
O wiele liczniej w znaczeniu ‘zaraza’ poświadczone są dwa następne leksemy,
czyli pomór i pomorek. SPXVI (XXVII: 175) rejestruje jedynie deminutiwum. Formę pomor (jednak bez cytatów) podaje SL (IV: 328). SEBań (II: 695) jako pierwsze
poświadczenie leksemu pomór przywołuje Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego Bandtkiego z 1806 r. Również SEBor (s. 462) opisuje ten leksem jako funkcjonujący w polszczyźnie od XIX w. Według Wiesława Borysia późne poświadczenie
leksemu oraz geografia wyrazu gwarowego pomorek (z Tykocina i okolic Przasnysza) wskazują na zapożyczenie z języków wschodniosłowiańskich. Jako materiał porównawczy podaje następujące jednostki: ukr. помір ‘śmiertelna choroba, zaraza,
mór’, br. przest. i dial. пaмoрaк ‘mór, zaraza’, dial. też пaмoр ‘ts.’ (od psł. cz. *pomerti
‘zemrzeć’) (SEBor: 462).
SPXVI (XXVII: 175) notuje pomorek w znaczeniu ‘morowe powietrze, epidemia’. Przykłady pochodzące z XVII (słownik Knapiusza) oraz XVIII w. podaje SL
(IV: 328). SW (IV: 574) poszerza te poświadczenia o cytat z Karola Szajnochy. SJPD
(VI: 953) rejestruje pomorek jako wyraz dawny, z definicją ‘choroba zakaźna, epidemia (głównie zwierząt); pomór’.
15 W źródle podana definicja ‘rodzaj choroby’; o tym, że chodzi o groźną chorobę epidemiczną,
wnioskować można z cytatu. W gwarach morówka występowała także w innych znaczeniach
„medycznych”, które tutaj pomijam.
16 Materiał uzyskany z NKJP.

256

Monika Buława

Przytoczone wyżej przeklęcia z leksemem pomorek zostały odnotowane w gwarach wschodnich (bial-podl, włod, siem). Jedno z nich stanowiło realizację nietypowego – w kontekście innych formuł – schematu składniowego: pomorek na kogoś/
coś. Inne zebrane przeze mnie przykłady realizacji tego schematu pochodzą z utworów Henryka Sienkiewicza: Pomorek na taką pogodę! (1986: 49); Pomorek na jego
potomstwo! (ibid.: 246); Pomorek na ciebie, piekielne bydlę! (Sienkiewicz 1978: 342).
Kartoteka SGP potwierdza obecność leksemu pomorek przede wszystkim w gwarach wschodnich. Leksem ten odnotowany został nie tylko w przedstawionym wyżej znaczeniu (ok. Przasnysza SKJ VG: 119; wys-maz PF IV; 860; wys-maz DwZw:
163; Sławatycze włod; dęb Lud XII: 76; b.l. Wisła XV: 80), ale także jako komponent
związków wariantywnych w stosunku do frazeologizmów z komponentem ‘diabeł’
(Coż ty babo! pomorek cie ma wziąś czy co? (Strupień chłm); Te dzieci brudne jak
pomorki! (Huszcza bial-podl)), jako nazwa człowieka pod jakimś względem negatywnie ocenianego (‘człowiek nieznośny’ (ok. Przasnysza SKJ VG: 119); ‘zabiedzony człowiek’ (raw-maz RŁTN XXVI: 244)) oraz w funkcji wyzwiska („W uniesieniu
wołają: »Podrago, potłumku wiary chrześcjańskiej, Judasu, odscepieńce, pomorku,
chorobo, cholero […]«” (radz-podl Pleszcz: 105)); pomorek – coś w rodzaju ty cholero
(Baciki Średnie siem)).
Liczniej i ze wszystkich dialektów polskich w kartotece SGP poświadczony jest
leksem pomór17. SW notuje ten wyraz w ogólnym znaczeniu zarazy, epidemii (w odniesieniu do ludzi i do bydła), a także jako nazwę konkretnej choroby: moru (SW IV:
574, 576) ponadto jako człon wyrażenia pomór wschodni (SW I: 586). SJPD (VI: 953)
oprócz definicji ‘masowe umieranie, padanie (zwykle wskutek chorób zakaźnych);
epidemia, zaraza, mór’ rejestruje znaczenie ‘ostra choroba zakaźna świń, kur i indyków, wywołana przez wirus przesączalny’.
Znaczenia leksemu pomór w gwarach nie odbiegają – z drobnymi wyjątkami – od
podanych wyżej znaczeń, przy czym większość poświadczeń odnosi się do chorób
zwierząt, przede wszystkim świń i kur. W źródle, z którego pochodzi przywołane
przeklęcie: A niech je ta pomór podusi! (łęcz PJPAN 47: 796), pomór zdefiniowany
został jako ‘choroba świń’. Użyta forma zaimka (je) dopuszczałaby interpretację, że
przeklęcie to zostało sformułowane nie w odniesieniu do ludzi, lecz zwierząt. Oczywiście ta pierwsza możliwość też nie jest wykluczona.
Dżuma, obecnie oficjalna nazwa choroby, którą dawniej określano mianem moru,
to jednostka, która w nomenklaturze medycznej pojawiła się dopiero w XIX w. Etymologia wyrazu nie jest jasna (SESł I: 214; SEBań I: 337). Według SESł w polszczyźnie
wyraz ten stanowi zapożyczenie z języka ukraińskiego (ukr. чума, джума).
Słowniki języka polskiego poza obecnie używaną formą dżuma (SW I: 669; SWil I:
289; SJPD II: 636) podają także warianty czuma (SW (I: 669) jako rzadko używane;
SWil I: 201) oraz cuma (ibid. – w obu słownikach oznaczona jako forma błędna).
17 Najskromniej reprezentowany – zaledwie dwoma poświadczeniami – był dialekt śląski.
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W kartotece SGP leksem dżuma nie ma wielu poświadczeń, przy czym jedno
z nich odnosi się do bliżej nieokreślonej choroby, z której powodu wyginęły w okolicy raki (zob. SGP VII: 341). Poza ogólnopolską postacią dżuma leksem ten został też
odnotowany w formach fonetycznych: ciuma, dziuma, czuma (ibid.).
W gwarach omawiany wyraz funkcjonował jako nazwa nie tylko choroby, ale
również jej personifikacji18: „Moja matka opowiadała, że pośle cholerycnej choroby
chodziła ciuma” (suw PorJ 1956: 74); „W dawnech casach chodziła sobie po śwecie
dziuma (inni: ciuma)” (wys-maz DwZw: 163); „»Dziuma« miała także jakoby odmieniać noworodków” (wys-maz DwZw: 163). Używano go ponadto jako wyzwiska:
„[…] larwo, cumo, wiedźmo” (radz-podl Pleszcz: 105)19.
Forma ciuma, użyta m.in. w przywołanym wyżej przeklęciu, została odnotowana w gwarach, na które oddziałują języki wschodniosłowiańskie (Ponikwoda-Lublin
PF IV: 189; wys-maz DwZw: 163; suw PorJ 1956: 74), co pozwala interpretować ją jako
zapożyczenie (por. ukr. чума, ros. чума, br. чума). W wypadku frazy A bodaj cię
ciuma wziena ze względu na geografię (Ponikwoda-Lublin) w grę wchodzić może
wpływ języka ukraińskiego. Dlatego jako materiał porównawczy warto przywołać
ukraińskie przeklęcie z leksemem чума: A щоб на вас чума напала (Гр. IV: 477).
Pomuchę jako nazwę zarazy odnotowuje SL (IV: 331) (z cytatem: „Pomucha padła na
bydło”); słownik ten pokazuje ponadto przenośne użycia tego leksemu z poezji Wacława Potockiego (np. „Dziś na wszystek świat ta pomucha padła, Że choćby serce
na łańcuchu wodzić, Byle prywacie małżeństwem dogodzić”). W. Boryś (1992: 163)
pomuchę w tekstach Potockiego określa jako „jeden z dialektyzmów gwary podkarpackiej utrwalonych przez tego pisarza”. SW (IV: 579) zasadniczo powiela hasło z SL,
poszerzając je tylko o dodatkowy cytat z Potockiego.
W. Boryś, przedstawiając propozycję etymologii rzeczownika pomucha, pokazuje możliwość objaśniania go jako derywatu odczasownikowego, na co wskazuje jego
struktura (przedrostek po-), co jednak trudne jest do udowodnienia ze względu na
brak w materiale słowiańskim czasownika, który można by uznać za podstawę derywacyjną. Zgodnie z tą interpretacją rekonstruowany rzeczownik *pomъcha (oraz
jego ewentualny wariant pomъchъ) byłby pierwotnie nazwą czynności z przypuszczalnym znaczeniem ‘pokrycie czegoś (np. roślin) pleśnią, podobnym do pleśni nalotem’. Pierwszym etapem rozwoju semantycznego byłoby wytworzenie się wtórnych,
konkretnych znaczeń, istniejących w gwarach rosyjskich: ‘opary, mgła, rosa osiadające na roślinach (w postaci nalotu, osadu) i porażające je’, ‘nalot, osad na roślinach’,
18 Por. dżuma ‘ruska dziewica moru, mająca te same własności, co sławońska Kruga’ (SWil I: 289).
19 Por. ukr. dial. чума ходяча [dżuma chodząca] 1) ‘лайливий вислів’ [‘wyrażenie obraźliwe’];
2) ‘дуже худа людина’ [‘bardzo chudy człowiek’] (ФСССГД: 533), чума болотяна (болотна)
[dżuma bagienna] 1) ‘зла, вредна людина’ [‘zły człowiek’]; 2) ‘брудна людина’ [‘brudny czlowiek’]
(ibid.).
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z których z kolei rozwinęły się znaczenia ‘zaraza roślinna’ i ‘zaraza zwierzęca’. Formę pomucha (zamiast *pomcha, w którą powinna się rozwinąć *pomъcha) wyjaśnia
Boryś wstawieniem wtórnego -u-, być może w wyniku skojarzenia z rzeczownikiem
mucha, nie wykluczając jednak, że jest to rezultat starej oboczności rdzennych samogłosek -ъ- : -u- (Boryś 1992: 165–166).
Pomucha należy do licznego zbioru gwarowych reliktów leksykalnych, dawnych
wyrazów, które nie zachowały się w polszczyźnie ogólnej, dłużej natomiast przetrwały w języku mieszkańców wsi. W kartotece SGP leksem ten poświadczony jest
ze Śląska Cieszyńskiego (Jaworzynka ciesz; Kozakowice ciesz; ciesz RWTN III: 102),
Podhala (ME IX: 213; SKJ VD: 397), Orawy (KąśSGO II: 113), a także innych obszarów
Małopolski południowej (Hyżne rzesz; myślen; krak PJPAN 11: 83; tarnob LL XIX:
37). W gwarach pomucha oznacza przede wszystkim zarazę dotykającą zwierzęta
(kury, bydło, świnie, owce, także owady), rzadsze są poświadczenia użyć odnoszących się do ludzi, przy czym w jednym ze źródeł (PJPAN 11: 83) potraktowane zostały
one jako przenośne. Zwraca uwagę, że we wszystkich cytatach podanych w źródłach
leksem pomucha występuje wyłącznie we frazie przyszła pomucha (na coś, na kogoś),
np. „Przyszła pomucha na kury” (Hyżne rzesz); „Taka latoś pomucha przysła, co
sytka we wsi przenimagajom” (n-tar SKJ VD: 397).
W gwarach zostały odnotowane także przenośne użycia omawianego leksemu:
„Taka przysła pomucha na Jaśka, co sie przecie latoś ozenił” (n-tar SKJ VD: 397);
„A tém u starégo dziedzica béł za leśnégo taki jakisić Gola. Pono to béł Cech, ale to
béła całá pomucha” (tarnob LL XIX: 37). W drugim cytacie po raz kolejny mamy do
czynienia z posłużeniem się nazwą choroby jako określeniem człowieka negatywnie
ocenianego.
Leksem cholera, nazywający niebezpieczną chorobę zakaźną, przebiegającą z gwałtownymi biegunkami i wymiotami, upowszechnił się w przeklęciach oraz innego
rodzaju frazeologizmach służących do wyrażania negatywnych emocji w XIX w.
(SEBań I: 142). SL nie notuje jeszcze przeklęć z tym leksemem; rejestruje je natomiast
SW (I: 290, gm.: A żeby cię cholera wzięła!).
Według SESł (II: 352) pol. cholera stanowi zapożyczenie z łac. cholera ‘żółtaczka, żółć’ (co z gr.), przejęte najprawdopodobniej za pośrednictwem śrgniem. colera. W postaci kolera słowo znane było już w epoce staropolskiej w znaczeniu ‘temperament choleryczny’ (SStp I: 245). W znaczeniu opisanej wyżej choroby zostało
odnotowane w ESJPXVII–XVIII z najstarszym cytatem pochodzącym ze słownika
Knapiusza (także w postaci kolera). Jak podaje SESł (II: 352), znaczenie to ustaliło się
około połowy XIX w. (na to stulecie przypadły epidemie cholery, które objęły także
Polskę – zob. Gajda 2011: 442); również w XIX w. status formy poprawnej zyskała
postać cholera, funkcjonująca wcześniej obocznie do kolery.
Cholera jest jednostką ogólnogwarową (SGP IV: 12), przejętą z języka literackiego. W gwarach – podobnie jak we współczesnej polszczyźnie – leksem ten stano-
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wi komponent wielu związków frazeologicznych, funkcjonuje jako przekleństwo
oraz wyzwisko, wyrazy pochodne od niego słowotwórczo (przymiotniki cholerny,
cholerski, rzeczowniki cholerstwo, cholernik, cholernica – zob. SGP (IV: 13–14)) są
zaś jednostkami negatywnie nacechowanymi. Nie zamieszczam tego materiału ponieważ – z pewnymi wyjątkami – nie odbiega on od tego, co znane jest we współczesnym języku polskim, poza tym można go znaleźć w wydanych już tomach SGP
(IV: 12–14).
Chciałabym jednak zwrócić uwagę na tabu, którym objęte było słowo cholera w kulturze ludowej, por. np.: „Słabość – epidemija, a zwłaszcza cholera, któréj
wspominać boją się. Cholery używają tylko w przekleństwach” (ok. Drohobycza
(Ukraina) Zb I: 75), „O cholerze mówili śpiączka, gdyż wymienienie jej nazwy mogłoby sprowadzić chorobę” (Szychowska-Boebel 1972: 39); „Już wienc [‘więcej’] jak
sześdziesiont lat nie było u nas choliery, żeby choć w zło godzine nie wymówić”
(Miłkowice-Maćki siem). Jak pokazują powyższe wypowiedzi, należało unikać wymawiania słowa cholera, aby nazywana przez nie choroba nie została przywołana.
Użycie go w przeklęciu stanowiło zatem świadome złamanie tabu. Wiara w to, że
przez wypowiedzenie tego wyrazu można sprowadzić chorobę, była zarówno powodem, dla którego w codziennej komunikacji unikano tej nazwy, jak i uzasadnieniem
sięgania po nią w przeklęciach – to bowiem, co w tym pierwszym wypadku byłoby
skutkiem niepożądanym – czyli pojawienie się choroby – w wypadku przeklęcia
stawało się zamierzonym celem nadawcy.
Podsumowując analizę wybranej grupy przeklęć oraz zawartych w nich nazw
chorób, chciałabym zaznaczyć przede wszystkim, że sięganie w tego rodzaju formułach po nazwy chorób epidemicznych nie jest specyfiką gwar. Przeklęcia z ich
nazwami znajdziemy także w polszczyźnie ogólnej, np. bodaj, żeby cię (go, was, ich)
morowe (powietrze wydusiło) (SJPD IV: 841); Bodaj was cholera wydusiła, złodzieje!;
Ażeby was pomsta! ażeby was cholera…; niech ich cholera; niech ich cholera weźmie,
trzaśnie; cholerę w bok (SJPD I: 890–891); niech ich (was) zaraza wydusi (SJPD X: 735).
Różnica między nimi a przeklęciami gwarowymi dotyczyć może jednak nazw chorób, jakie w formułach tych występują.
Opisując funkcjonowanie danej nazwy w gwarach, starałam się pokazać, że jed
nostki te często są również komponentami innych frazeologizmów służących do
wyrażania negatywnych emocji oraz podlegają procesom derywacji semantycznej
i słowotwórczej, w których wyniku powstają jednostki pejoratywnie nacechowane (głównie pełniące funkcję wyzwisk lub określeń osób negatywnie ocenianych).
Wszystkie wymienione tu procesy – neosemantyzacja, derywacja słowotwórcza,
powstawanie frazeologizmów – bazują na negatywnych konotacjach związanych
z nazwami chorób w ich znaczeniach podstawowych. Te właśnie konotacje motywują nowe jednostki, w których element negatywnej oceny staje się elementem
definicyjnym.
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Przywoływane w tym artykule frazeologizmy z nazwami chorób (takie jak do
powietrza czy idź do morówki) można traktować jako wariantywne wobec związków
z komponentem ‘diabeł’20. W ten sposób można też interpretować niektóre przeklęcia z nazwami chorób epidemicznych, głównie z czasownikiem wziąć (np. Niech cie
powietrze weźnie, Niech jego pomorek weźnie z tako roboto), charakterystycznym dla
przeklęć z rzeczownikiem diabeł lub jego synonimami. Interpretacja taka znajduje
dodatkowe uzasadnienie we właściwej kulturze ludowej tendencji do personifikowania chorób, zwłaszcza zakaźnych (zob. np. Marczewska 2012: 167–171)21.
W ramach artykułu przedstawiłam tylko jedną grupę nazw spośród tych, które
najczęściej występowały w zebranym materiale. Warto jednak dodać, że to, co zostało tu powiedziane o nazwach chorób epidemicznych, zasadniczo odnosi się też
do innych nazw chorób popularnych w przeklęciach (nazw febry, paraliżu, kolki,
szlagu). Po pierwsze, kwerenda w słownikach języka polskiego (SL, SW, SJPD) oraz
NKPP wykazała, że również w polszczyźnie ogólnej te nazwy chorób były lub są
używane w przeklęciach. Po drugie, mają one w gwarach podobny potencjał jak nazwy chorób epidemicznych – tak jak one są składnikami frazeologizmów wariantywnych w stosunku do związków z komponentem ‘diabeł’ oraz podlegają procesom
derywacji semantycznej i słowotwórczej, których rezultatem jest powstawanie jednostek nacechowanych pejoratywnie22.
Skróty nazw powiatów i innych nazw geograficznych
bial-podl – bialski (Biała Podlaska), brzoz – brzozowski, chłm – chełmski, ciesz – cieszyński,
dęb – dębicki, inow – inowrocławski, iłż – iłżecki, kal – kaliski, kasz. – kaszubski, Koc –
Kociewie, koniń – koniński, krak – krakowski, kras – krasnostawski, Krp – Kurpie, Kuj –
Kujawy, łęcz – łęczycki, mław – mławski, Mp – Małopolska, myślen – myślenicki, n-tar –
nowotarski, opocz – opoczyński, ostroł – ostrołęcki, płoc – płocki, radz-podl – radzyński,
raw-maz – rawski, rzesz – rzeszowski, siem – siemiatycki, sier – sieradzki, suw – suwalski,
tarnob – tarnobrzeski, tor – toruński, tur – turecki, ukr – ukraiński, wad – wadowicki,
wiel – wieluński, włod – włodawski, wys-maz – wysokomazowiecki, zam – zamojski

20 Gwarowe frazeologizmy tego typu zostały omówione w: Buława 2016.
21 W wypadku formuł z nazwami chorób epidemicznych taką interpretację można uznać za uzasadnioną, niemniej nie można w ten sposób traktować każdego przypadku przeklęć z czasownikiem
wziąć, nie uwzględniając pozafrazeologicznych kolokacji, w jakich występuje dana nazwa (więcej
na ten temat zob. Buława 2016).
22 Oczywiście stwierdzenia te odnoszą się do podanych nazw jako grupy; poszczególne nazwy
w różnym stopniu podlegają wymienionym tutaj procesom.
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Inne skróty
br. – białoruski, cz. – czeski, dial. – dialektalny, gm. – gminny, gr. – grecki, łac. – łaciński,
przest. – przestarzały, psł. – prasłowiański, ros. – rosyjski, śrgniem. – średnio-górno-niemiecki, ukr. – ukraiński
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PAN”, nr 11, Wrocław 1957.
PJPAN 37, 47, 72: M. Szymczak, Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim, cz. 2: F–J,
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PJPAN 48: H. Horodyska-Gadkowska, Polskie słownictwo gwarowe z zakresu hodowli zwierząt domowych, „Prace Językoznawcze PAN”, nr 48, Wrocław 1967.
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Pleszcz: A. Pleszczyński, Bojarzy międzyrzeccy. Studium etnograficzne, Warszawa 1892.
PorJ 1956: H. Horodyska, Z gwary suwalskiej, „Poradnik Językowy” nr 2, 1956, s. 73–74.
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z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” XI, 1886, s. 147–190.
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Kraków 1967–1976.
Sand: O. Kolberg, Sandomierskie, Warszawa 1865.
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SKJ VG: W. Grzegorzewicz, O języku ludowym w powiecie przasnyskim, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” V, 1894, s. 72–126.
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Names of epidemic illnesses in dialectal curses
Summary
The paper is concerned with dialectal curses containing names of illnesses. Following a presentation
of the units of this type that appeared in our material, a detailed analysis is given of the group of cur
ses which use the names of epidemic illnesses: powietrze, morówka, pomór, pomorek, dżuma, pomucha (all six meaning ‘plague, pest, murrain’), and cholera (‘cholera’). The curses have been shown in
a broader linguistic context which takes into account the functioning of the given name in dialects,
not only as the base name of the illness, but also as an element of phraseological expressions and as
a unit which undergoes the processes of semantic and word-formative derivation.
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Od lat narzekano na brak naukowego słownika podhalańskiego oraz naukowej monografii Podhala. Krążyły też legendy o bogatych zbiorach słownikowych, a także
planach, wspieranych przez środowiska zakopiańskie, dotyczących nowego, wielkiego słownika gwar podhalańskich opracowanego na podstawie zbiorów, mieszczących się poprzednio głównie w dziale rękopisów Muzeum Tatrzańskiego im. dra
Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Znane były doniesienia prasowe o rychłym
wydaniu takiego słownika. W Internecie pojawiały się też wpisy osób zaniepokojonych brakiem dostępu do materiałów archiwalnych.
Równolegle środowisko akademickie związane z Uniwersytetem Jagiellońskim
oraz dialektolodzy z Polskiej Akademii Nauk podejmowali próby teoretycznego
opracowania założeń przyszłego słownika, a także gromadzili nowe materiały z nadzieją na ich opracowanie i możliwość udostępnienia w przyszłości.
***
1

Artykuł jest zmienioną wersją referatu wygłoszonego w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu
Warszawskiego na IV konferencji „Glosa do leksykografii polskiej” pt. Słowniki, które nie powstały i nie powstaną odbywającej się w dniach 21–22 IX 2013 r.

266

Joanna Okoniowa

W roku 1963 Mieczysław Karaś, dokonując przeglądu prac językowych poświęconych Małopolsce południowej, postulował objęcie dokładnymi badaniami Podhala.
Zapowiadał też opracowanie gwary tego terenu przez Katedrę Języka Polskiego UJ
z myślą o przyszłej gruntownej monografii gramatycznej i możliwie pełnym słowniku (Karaś 1963: 351–352).
Postulaty te zostały częściowo zrealizowane w toku badań przeprowadzonych
jeszcze w latach 60. XX w. Pozostałą po nich kartotekę przechowywano w Uniwersytecie Jagiellońskim (KąśILG I: 18).
Od tego czasu minęły 53 lata i oto w 2015 r. otrzymaliśmy 1. tom Ilustrowanego
leksykonu gwary i kultury podhalańskiej Józefa Kąsia (KąśILG), ucznia Bogusława
Dunaja, językoznawcy i zarazem profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora wcześniejszego Słownika gwary orawskiej (KąśSGO). Sukces, także czytelniczy,
tego opracowania zachęcił Kąsia do podjęcia następnego zadania – słownika gwary
podhalańskiej. Projekt był dyskutowany i prezentowany wielokrotnie w gremiach
językoznawczych, przewidywał opracowanie naukowe, analogiczne do KąśSGO,
a zawierające około 35 tysięcy haseł. Miał to być znowu słownik pełny, obejmujący wszystkie dotychczas wydane źródła drukowane, poszerzone o zbiory i nagrania
współczesne (KąśILG I: 173).
Opublikowane w ubiegłym roku dwa tomy KąśILG spełniają sowicie zapowiedzi i nadzieje wiązane z tym słownikiem. Otrzymaliśmy w rezultacie imponujące
swym zasięgiem i rozmachem dzieło, zaopatrzone w charakterystykę gramatyczną
i leksykalną gwary regionu i spełniające wymóg naukowego opracowania dialektologicznego. Dzięki szerokiemu kontekstowi kulturowemu składa się ono zarazem
na panoramiczny obraz świata góralszczyzny. KąśILG jest bowiem ukoronowaniem
długoletnich prac autora nad leksyką podhalańską nie tylko w jej wymiarze teoretycznym, ale i w szeroko pojętym kontekście kulturowym.
Słownik gwary podhalańskiej, jak widać, jest już w toku powstawania, ale problemem dotąd nierozwiązanym pozostało włączenie do niego kartoteki Zofii i Witolda
Henryka Paryskich. Oto, co pisze na ten temat Kąś:
Nie było mi dane skorzystanie z zasobów kartoteki słownika gwarowego, którego
redagowanie rozpoczęli Państwo Zofia i Witold Paryscy. Pod koniec marca 2014 wysłałem do Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich prośbę o zgodę na przejrzenie tej
kartoteki i wypisanie nowych dla mnie wyrazów. Niestety, do października 2014 nie
otrzymałem jednak żadnej odpowiedzi (KąśILG I: 18).

Nie była to pierwsza próba dotarcia do kartoteki, bowiem również poprzednio
próbował on bezskutecznie uzyskać wgląd w omawiane materiały.
***
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W latach 1999–2000, wobec wiadomości prasowych o bardzo już zaawansowanym
„wielkim słowniku gwary podhalańskiej” autorstwa Z. i W. Paryskich – zwłaszcza
po zamknięciu przez nich prac nad Wielką encyklopedią tatrzańską (WET) – autorka niniejszego tekstu, po uprzedniej korespondencji w tej sprawie, zdecydowała się
na osobisty kontakt z sędziwymi autorami (Okoniowa 2009: 181–191).
Kiedy po raz pierwszy odwiedziłam na Kozińcu Paryskiego, nie sądziłam, że na
długie lata zwiążę się z leksykografią podhalańską, zarówno tą z XIX w., jak i współczesną. Jako dialektolog, uczennica Karasia, wcielającego w życie ideę nowego Słownika gwar polskich (SGP), a jednocześnie autora prac dotyczących Orawy i kreślącego perspektywy najpilniejszych zadań dialektologii – wiedziałam, że do paradoksów
językoznawstwa należy brak słownika gwary podhalańskiej. Brak ten widzieć należało zwłaszcza wobec niezwykłego i nieprzerwanego od pierwszej połowy XIX w.
zainteresowania Tatrami i Podhalem, wobec bliskości Krakowa, ośrodka badań
językoznawczych, stosunkowo dobrego opracowania dialektów północnej i środkowej Polski, jak też wobec licznych inicjatyw leksykograficznych i kartograficznych
drugiej połowy XX w. W gronie krakowskich dialektologów PAN i UJ rodziły się
inicjatywy zmierzające do utworzenia bazy materiałowej, mogącej stanowić podstawę przyszłych syntez, zbierano teksty, organizowano badania dialektologiczne,
powstawały prace magisterskie i doktorskie poświęcone fonetyce i słownictwu terenów górskich Polski. Równocześnie wiadomo było, że Skalne Podhale jest zarezerwowane dla badaczy z Zakopanego. Krążyły wiadomości o zastrzeżonych zbiorach
w Muzeum Tatrzańskim i o osobie Paryskiego, legendarnego znawcy Tatr, przewodnika, taternika, alpinisty, znawcy Andów, bibliofila i kolekcjonera, honorowego górala, który miał posiadać nie tylko bogate materiały, ale przede wszystkim ogromną
wiedzę, dalekosiężne plany i poparcie Zakopanego, miasta i jego władz.
Jako słownikarz i pracownik Zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka
Polskiego PAN, od roku 2000 kierująca pracami zespołowymi nad ogólnopolskim
słownikiem gwarowym, miałam rozeznanie co do wartości źródeł zarówno Jana
Karłowicza, jak i autorów późniejszych. Planowałam utworzenie bazy materiałowej
źródeł podhalańskich, z krytyczną reedycją starych XIX-wiecznych źródeł2, korpusem tekstów oraz, szczególnie ważnym, osobnym wydaniem materiałów Juliusza
Zborowskiego. Te ostatnie bowiem przez długich 40 lat nie zostały opublikowane3.
Wspomniana wyżej wizyta na Kozińcu, poza ogólną orientacją w stanie przygoto2
3

Znalazły się wśród nich poprawione wydania wczesnych, a trudno dostępnych słowników podhalańskich Augusta Wrześniowskiego (1885) i Bronisława Dembowskiego (1894).
Tuż po śmierci Zborowskiego w roku 1965 Muzeum Tatrzańskie powołało specjalną komisję do
zakupu i opracowania jego spuścizny. Materiały do słownika gwarowego znalazły się w dziale
rękopisów tego muzeum. Jeszcze w tym samym 1965 r. w ilustrowanym magazynie „Przekrój”,
w związku z pogłoskami o „niezabezpieczeniu” spuścizny po Zborowskim, znalazło się wyjaśnienie, którego autor, Paryski, w imieniu komisji zajmującej się dorobkiem zmarłego zapewniał o rychłym udostępnieniu materiałów (Paryski 1965). Zainteresowanie spuścizną pozostałą
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wywanego leksykonu, miała na celu omówienie ewentualnej pomocy dla sędziwych
autorów ze strony Zakładu Dialektologii Polskiej IJP PAN oraz wgląd w rękopiśmienne materiały Zborowskiego i Józefa Waksmundzkiego, które to od dawna,
jako depozyt z Muzeum Tatrzańskiego, Paryski przechowywał w swoich zbiorach.
W czasie ponownego spotkania 29 II 2000 r. Paryski pokazywał mi zarówno kartotekę, jak i nawet wydruki opracowanych artykułów. Opowiadał o wsparciu, jakie
otrzymywał z Muzeum Tatrzańskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego w zamian
za przekazanie praw do księgozbioru. Pokazał też zeszyty Waksmundzkiego, okreś
lając je jako już wykorzystane. Z ożywieniem podkreślał jako sukces odcyfrowanie
litery T w notatkach Zborowskiego jako oznaczającej pochodzenie z zaginionych
dopisków Kazimierza Przerwy-Tetmajera4.
Śmierć Paryskiego w 2000 r. i jego żony rok później zatrzymała wszystkie działania, a równocześnie, paradoksalnie, otworzyła drogę do osobnego opracowania
dorobku Zborowskiego.
***
Z. Radwańska-Paryska i jej mąż, W.H. Paryski, to ludzie niezwykle zasłużeni dla
Tatr i Podhala: uczeni, znawcy gór i przyrody górskiej, przewodnicy i wychowawcy
wielu pokoleń przewodników górskich, działacze społeczni, kolekcjonerzy i autorzy
tekstów należących dziś do kanonu literatury górskiej. To również honorowi obywatele Zakopanego.
Z bogatej bibliografii ich prac wymienić należy szczególnie WET, współautorstwo
monumentalnego Pasterstwa Tatr Polskich i Podhala (Pasterstwo) oraz zbiorowego
dzieła Zakopane. Czterysta lat dziejów (Dutkowa 1991), pionierskie prace o roślinach
w Tatrach, jak m.in. Polskie nazwy góralskie roślin Tatr i Podtatrza (Radwańska-Paryska 1962), siedem popularnych przewodników po Tatrach (1953–1988) (WET:
883). W spuściźnie po nich pozostał cenny księgozbiór, kolekcje map, wycinki prasowe, ilustracje, ryciny, litografie, fotografie, rękopisy własne i powierzone – wszystkie
one znalazły się pod opieką fundacji ich imienia.
Swoją przygodę tatrzańską, trwającą przez całe pracowite życie, rozpoczęli w latach dwudziestych XX w., wpisując się w ten tak ważny okres nie tylko fascynacji
kulturą i przyrodą gór i pogórza. Z ich udziałem powstawały wówczas także naukowe opracowania gwary góralskiej, jak też została zainicjowana leksykografia gwarowa z prawdziwego zdarzenia.

4

po człowieku tak ogólnie znanym i cenionym było spore, a góralszczyzna nadal znajdowała się
w centrum zainteresowania.
Wykorzystanie przez Paryskiego notatek brulionowych Zborowskiego z różnych lat jako materiałów słownikowych okazało się błędem. Były to brulionowe, nieadnotowane zapisy z różnych
źródeł, mające stanowić rodzaj kwestionariusza.
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Zmarli oboje w podeszłym wieku: on 16 XII 2000 r., ona – niespełna rok później, 24 X 2001 r. Pochowano ich na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku
w Zakopanem. Jak wspomniałam, na mocy testamentu zbiory ich i prace autorskie
zostały przekazane Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu.
Po upływie paru lat została podjęta sprawa dokumentacji ich dorobku, dokończenia prac rozpoczętych i wydania rękopisów. W 2005 r. przy TPN powstał między
innymi w tym celu Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zainteresowanym szeroko pojętą wiedzę o Tatrach, literaturę fachową, czasopisma, mapy oraz prace i materiały nieopublikowane (np. ekspertyzy
oraz prace magisterskie i doktorskie). Zakresem swoich prac Ośrodek objął również
zbiory biblioteczne TPN oraz spuściznę Paryskich, liczącą w sumie 7 tysięcy pozycji
inwentarzowych.
Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich, po licznych przeszkodach różnego typu,
została ostatecznie zarejestrowana dopiero w 2008 r.
Zbiory Paryskich to 22 tysiące woluminów. Składają się na nie książki, czasopisma, prace naukowe, kolekcje map, fotografii i pocztówek, teki biograficzne, wycinki
prasowe oraz inne archiwalia. Znajduje się w nich także kartkowa bibliografia tatrzańska z indeksem (75 tysięcy zapisów). Ważną częścią dziedzictwa są rękopisy
i wspomniane autorskie materiały rękopiśmienne o tytułach: Historia poznania Andów; Słownik geograficzno-historyczny; Bibliografia tatrzańska oraz Wielki słownik
gwary podhalańskiej5.
Witold Paryski a Juliusz Zborowski i jego słownik
Lata 60. XX w. obok słowniczków poszczególnych wsi przyniosły też wiele inicjatyw zmierzających do wypełnienia luk w wiedzy o języku Podhala oraz sąsiadujących z nim polskich i słowackich gwar Orawy i Spiszu, szeroko pojętego pogranicza
polsko-słowackiego, polsko-czeskiego i polsko-ukraińskiego. Zbieranie materiałów
leksykalnych wiązało się z działalnością Muzeum Tatrzańskiego, zwłaszcza zaś jego
dyrektora, J. Zborowskiego. Zborowski (1888–1965), etnograf, językoznawca, historyk Podhala i Tatr, wieloletni dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, już w 1929 r. postulował jako zadanie pilne do wykonania zebranie słownictwa gwarowego. W 1965 r.
w spuściźnie po nim znalazł się rękopiśmienny Słownik Podhala, gromadzony przezeń w ciągu 30 lat, oraz wiele innych cennych materiałów (Paryski 1992: 91; Okoniowa 2005: 193).

5

Informacje te pochodzą od Renaty Kowalskiej i Marcina Guzika z Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej przy TPN. Udostępnili mi oni też archiwum Paryskich (V 2013).
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Rękopiśmienne materiały do Słownika… Zborowskiego znane były tylko ze źródeł pośrednich6, podobnie jak przechowywana w archiwum Muzeum Tatrzańskiego
opinia o nich, spisana przez Stanisława Urbańczyka i Mariana Kucałę. Według tej
opinii, przytoczonej w Pismach podhalańskich, Zborowski opracował około 4000
haseł (wyrazów) (Zborowski 1972 I: 299).
O dalszych losach dzieła Zborowskiego zadecydował tymczasem fakt, że początkowo Paryski zamierzał sam je wydać − jako materiały Zborowskiego7. Dopiero
później, uznawszy je za doskonałą i fachowo przygotowaną bazę oraz wzór do naśladowania, rozpoczął na ich podstawie przygotowania do słownika gwary podhalańskiej. Szedł w tym śladami poprzedników, z których większość (łącznie z samym
Zborowskim) zaczynała od uzupełnień istniejących już słowników.
Tak więc Paryski, poza kartoteką i innymi materiałami, w tym rękopisami kartkowymi i zeszytowymi Zborowskiego, wypożyczył z Muzeum Tatrzańskiego wiele
innych cennych materiałów, jak Słownik góralsko-podhalański J. Waksmundzkiego
z 1937 r. (30 zeszytów, poza uzupełnieniami) oraz zbiory rękopiśmienne Tadeusza
Gąsienicy-Giewonta, Józefa Zubka i in.
Po wydaniu w 1995 r. poszerzonej edycji WET Paryscy przystąpili do ostatecznego opracowania słownika na podstawie posiadanych materiałów. Kartoteka Zborowskiego stanowiła w nich źródło podstawowe i centralne. W listopadzie 1998 r. Paryski udzielił na ten temat wywiadu w „Tygodniku Podhalańskim”. Redaktor Adam
Liberak zapytał o przygotowywany przez małżeństwo Paryskich słownik gwary
podhalańskiej. Paryski mówił wtedy, że słownictwo zbierali oboje od lat trzydziestych, a poza tym:
[…] my zbieraliśmy lub dostaliśmy opracowania rękopiśmienne kompletnego słownika gwary podhalańskiej Józefa Waksmundzkiego w 30 zeszytach, doszły do tego
hasła Tadeusza Giewonta, Józefa Zubka oraz część słownika Zborowskiego, które
udostępniło Muzeum Tatrzańskie. […] Materiały mamy. Teraz jest sprawa opracowania całości. Wprawdzie wychodzi Słownik gwar polskich, ale będzie niekompletny,
bo jest opracowany bez materiałów Zborowskiego, Giewonta, Zubka, Waksmundzkiego i naszych. Na fiszkach jest już rozpisany cały Waksmundzki, połowa Zborowskiego, Dembowski i jego poprzednicy (Paryski 1998).
6

7

Wydawca Pism podhalańskich Zborowskiego – Janusz Berghauzen – podkreślał w Przedmowie:
„Dziełem życia Juliusza Zborowskiego jest niewątpliwie słownik gwary podhalańskiej. Przygotowywał go przez przeszło czterdzieści lat. Zgromadzony w nim materiał oparty jest na dotychczasowej literaturze oraz własnych zapisach i poszukiwaniach. Słownik stanowi niezwykle cenny
wkład do gwaroznawstwa polskiego i powinien jak najszybciej znaleźć wydawcę” (Zborowski
1972 I: 14).
Potwierdziła to Teresa Jabłońska, były dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. Według jej świadectwa
Paryski zamierzał na początku tylko opracować do druku materiały Zborowskiego. Zmienił zdanie, jak widać, w ostatnich latach życia. Plan ten potwierdził także w rozmowie ze mną kilka
miesięcy przed śmiercią.

Losy projektu Wielkiego słownika gwary podhalańskiej

271

Słownik gwary Zakopanego i okolic Juliusza Zborowskiego
Musiało upłynąć sporo czasu, żeby można było podjąć prace nad materiałami słownikowymi Zborowskiego. Sprawa zaczęła być aktualna, kiedy to Muzeum Tatrzańskie, odzyskawszy po śmierci Paryskich wypożyczone zbiory, wystąpiło w 2007 r.
z inicjatywą powierzenia kartoteki Zborowskiego Zakładowi Dialektologii Polskiej
IJP PAN do opracowania, uzupełnienia i wydania (ZborSG: XIII–XV).
Na przełomie 2009 i 2010 r. staraniem IJP PAN, a przy współpracy technicznej Muzeum Tatrzańskiego ukazał się drukiem Słownik gwary Zakopanego i okolic
J. Zborowskiego (ZborSG).
Nierozwiązaną pozostała sprawa spuścizny Paryskich. Po wieloletnich pracach
legislacyjnych i sporach sądowych, 12 lat po śmierci Paryskich, powrócono w Zakopanem do sprawy słownika gwarowego. W maju 2013 r. na prośbę prezesa Fundacji
im. Zofii i Witolda Paryskich – Zbigniewa Mirka zapoznałam się w siedzibie TPN
z kartoteką słownikową, rękopisami artykułów oraz wydrukami haseł początkowych liter alfabetu. Podstawowym zadaniem było stwierdzenie, na ile słownik ten
ma wartość samoistną, niezależną od opublikowanego już tymczasem ZborSG. Wyniki kwerendy przedstawiłam dyrekcji Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN
i prezesowi Fundacji.
W skład zbiorów słownikowych Paryskich przechowywanych w TPN wchodzą:
pierwsza (próbna) redakcja słownika, obejmująca litery A– (część) B w postaci pliku
komputerowego, rękopiśmienny spis źródeł wraz z notatkami do przygotowywanej
bibliografii tatrzańskiej, zachowane w skoroszytach rękopisy częściowo zredagowanych artykułów do pozostałych liter alfabetu i wreszcie rękopiśmienna kartoteka
alfabetyczna całości zachowana w drewnianych skrzynkach katalogowych.
Dla ilustracji metody leksykograficznej Paryskich przytaczam poniżej opracowane przez nich redakcyjnie hasła: agręst i alamentárz:
agręst (Zak), angres, jangres, D. jangresa, jangresu (Murz, Wrb, Zak), jangryst, D. jangrysta, hangrest (Zak), angryst (Łop), jangres (Buk), angrys, hangrys, D. hangrysu,
jangres, jangrys, zdr. jangresek (Pdh) – (bot.) agrest (Ribes grossularia). Oznacza zwykle owoc tego krzewu, ale także sam krzew.
Nie dawáj dziecku jangresa, bo jesce kwaśny (Zak) – W ogródku ksiendzowym koło
śtachy tek rośnie jangresek; chybájmy se urwać (Pdh) * Buk: WAB 1992. – Łop: CER
1899. – Murz: ZBOR 1965. – Wrb: ZBOR 1965. – Zak: KOS 1884, ZBOR 1965, GIEW
1983. – Pdh: WAK 1937.
Uw a ga. Dla agrestu jest również nazwa góralska bachletka (BERD 1890), ale nie
wiadomo, czy z obszaru Podhala.
alamentárz, alementárz (Buk, Pdh), alamyntás (NTa), cyták (Buk, Pdh), elementárz
(Buk), halaméntárz (Buk, Zak, Pdh), halamentor (om.dr., Buk), halamyntárz, halemyntárz, helemyntárz (Gl, Prn, Skrz), heleméntárz (Buk, Zak), jalamyntárz (Wrb),
jalementárz (Buk), jamelentárz (Pdh), lamyntárz (Zak), elementarz.
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Jantosia juz fajnie cytá na halamentárzu. Dáwniej ucył organisty na jamelentárzu.
Brońcia juz cýsto piéknie umié na cytáku. (Pdh) * Buk: WAB 1992. – Gl: ZBOR
1965. – NTa: ZBOR 1965. – Prn: ZBOR 1965. – Skrz: ZBOR 1965. – Wrb: ZBOR
1965. – Zak: ZBOR 1965. – Pdh: WAK 19378.

Hasła, jak widać, mają charakter gniazdowy. W porządku alfabetycznym pomieszczone są wszystkie zapisy, do których zalicza się warianty fonetyczne, ustabilizowane warianty leksykalne, formy gramatyczne, derywaty morfologiczne oraz
synonimy. Frazeologiczne związki wielowyrazowe znajdują się pod pierwszym alfabetycznie elementem. Każdy zapis zaopatrzony jest w skrót nazwy miejscowości,
ewentualnie regionu, zależnie od tego, co figuruje w źródle – tak np.: Buk (Bukowina Tatrzańska), Pdh (Podhale), Zak (Zakopane). W drugiej kolejności zamieszcza się
lokalizowaną za pomocą podobnego skrótu ilustrację tekstową. Trzecim elementem
hasła jest alfabetyczny spis miejscowości opatrzony przypisywaną źródłu datą roczną. W wypadku kilku zapisów pochodzących z jednej miejscowości czy regionu nie
ma możliwości odczytania właściwej lokalizacji. Tak na przykład skrótowi Podh:
WAK 1937 odpowiada: „Podhale, Waksmundzki Józef 1937 – rps w formie zeszytów”.
Podobnie w wypadku źródeł drukowanych nie jest przewidziane podawanie strony.
Sporadycznie pojawiają się odsyłacze, por. np.: alebo Por. abo; ale także hasła nieprawidłowe: alef, alek i alej, z odsyłaczem: alek→ alef.
Według notatek Paryskiego cała kartoteka liczy około 100 tysięcy kartek. Materiały tak zebrane miały stanowić podstawę Wielkiego słownika gwary podhalańskiej
autorstwa Paryskich.
Źródła rękopiśmienne
Ważną część materiałów stanowią rękopisy własne Paryskich, z zapisami z czasów
ich wędrówek po Tatrach i Podhalu, bądź też innych autorów – autochtonów oraz
etnografów, ofiarowane bądź też kupione na potrzeby słownika. Są one wymienione
w notatkach Paryskiego z dokładnym wyliczeniem liczby haseł (kartek) (około 4 tysiące) – zgodnie z notatką Paryskiego obejmują około 5 tysięcy zaświadczeń.

8

Poniżej podaję rozwiązanie skrótów źródeł na podstawie kartoteki Paryskiego: BERD 1890 –
F. Berdau, Wycieczka botaniczna, druk; CER 1899 – S. Cercha, Łopuszna, rękopis; GIEW 1983 –
T. Gąsienica-Giewont, rękopis; KOS 1884 – W. Kosiński, Przyczynek do gw. zakopiańskiej, druk;
WAB 1992 – K.W. Wabersich, Suści w Tatrach, druk; WAK 1937 – J. Waksmundzki, rękopis; ZBOR
1965 – J. Zborowski, rękopis.
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Odpisy
Trzecim elementem należącym do zbiorów leksykograficznych są kopie, kserokopie
i odpisy słowników rękopiśmiennych wypożyczonych dla celów Słownika… przez
Paryskiego z Muzeum Tatrzańskiego. Są to zapiski i kartoteka Zborowskiego, notatki rękopiśmienne na egzemplarzach książek (niestety nieodnalezionych), niezwykle cenny rękopiśmienny słownik podhalański Waksmundzkiego (w 30 zeszytach,
z uzupełnieniami) przepisany przez Radwańską-Paryską, materiały T. Gąsienicy-Giewonta, Anny Kukuc-Tylki, Józefa Łukaszczyka-Tady, Józefa Pitonia, J. Zubka
i in., podarowane lub wypożyczone.
Źródła drukowane
Z zachowanej w rękopisie kartoteki zawierającej spis źródeł słownika oraz niektórych opracowań (często zaczerpniętych z przygotowywanej także bibliografii tatrzańskiej) można odtworzyć elementy warsztatu Paryskich. Stopień wykorzystania
poszczególnych pozycji jest w kartotece zaznaczany. Paryski sięga do pierwszej połowy XIX w., dochodząc do 2000 r.
Jeśli chodzi o wykorzystanie literatury dawniejszej, to Paryski idzie śladami Karłowicza, korzystając z dawnych i znanych źródeł podhalańskich, ale nie uznając jego
słownika za źródło, pomija rękopiśmienne słowniczki podhalańskie w nim zawarte.
Najdawniejszym datowanym drukowanym źródłem własnym Paryskich jest praca
Józefa Łepkowskiego i Józefa Jerzmanowskiego (1850). Uderza też spora liczba pozycji etnograficznych, geograficznych, folklorystycznych i literackich, z których wykorzystano tylko słowniczki i objaśnienia redakcyjne. Podobnie cząstkowo wyzyskano
wydania poezji, pieśni, bajek i podań.
Próba kontrolna wykorzystania źródeł w zredagowanej części słownika wykazuje, że w gruncie rzeczy rozpisane zostały niektóre tylko opracowania. Cytaty pochodzą prawie wyłącznie ze słowników Zborowskiego i Waksmundzkiego.
Ocena ogólna
Z początku skromny zamysł wydania dorobku Zborowskiego, a szczególnie przygotowywanego przez niego słownika Zakopanego i okolic, skrystalizował się z biegiem
czasu, w miarę zapoznawania się z materiałami (do których należą zbiory Zborowskiego, wycinki prasowe, notatki bibliograficzne, a za ich pośrednictwem rękopisy
przechowywane w Muzeum Tatrzańskim), w ideę Wielkiego słownika gwary podhalańskiej Paryskich. Do czasu ukończenia WET prace nad tym dziełem postępowały
dość wolno. Ostatecznie rok 1978 uznali oboje autorzy za datę rozpoczęcia prac, zaś
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2000 r. za przewidywaną datę publikacji. W archiwum Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej przy TPN zachowała się karta tytułowa zamierzonego dzieła w następującej postaci:
Zofia Radwańska-Paryska
Witold H. Paryski
WIELKI
SŁOWNIK
GWARY
PODHALAŃSKIEJ
Zakopane 1978–2000
Z. i W. Paryscy, mimo wielkiego oczytania, doświadczenia, znajomości gwary
i ogromnego entuzjazmu, nie byli jednak leksykografami. Kontynuowali prace XIXi XX-wiecznych miłośników-amatorów Podhala. Słownik, który zainicjowali, jest
świadectwem pewnej epoki, zarówno w dziejach badań nad językiem, jak i w dziejach samego Podhala. Jako osobna całość wymagałby on w związku z tym przed
publikacją bardzo radykalnego przeredagowania. Zarazem jednak w istniejącej postaci ze względu na wykorzystanie innego zestawu tekstów, stanowić może cenne
źródło unikatowych materiałów. Wzbogaca też zasób leksykalny szeroko pojętej
góralszczyzny do krytycznego wykorzystania w prowadzonych obecnie pracach leksykograficznych. Co więcej, jest zapisem metodologii alternatywnej wobec stosowanych obecnie w pracach słownikowych.
Sumując to wszystko, można wyrazić przekonanie, że zasadne byłoby: po pierwsze, wydanie zredagowanej części słownika (A–C) po poprawieniu, dostosowaniu
i zaopatrzeniu w obszerny naukowy opis; po drugie, zorganizowanie popularnonaukowej sesji na temat gwary i leksykografii podhalańskiej, z prezentacją słownika
Paryskich jako całości, oraz po trzecie, wydanie materiałów posesyjnych w postaci
recenzowanego tomu.
Sprawą równie pilną staje się udostępnienie materiałów Paryskich do dalszych
badań przez digitalizację kartoteki słownika i umieszczenie jej na platformie biblioteki cyfrowej oraz digitalizację źródłowych materiałów rękopiśmiennych ze zbiorów
Paryskich i Muzeum Tatrzańskiego.
Realizacja tych postulatów mogłaby stanowić wypełnienie woli inicjatorów Fundacji o udostępnieniu ich leksykograficznego dorobku.
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The author characterizes the unpublished materials for a dictionary of the Podhale dialect, and postulates the preparation of a digital edition.
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Kto tylko jest przywiązany do języka ojczystego, z boleścią stwierdza, że Polacy coraz gorzej mówią i piszą. Chętnie pocieszamy się nadzieją, że to, jak i wiele innych
błędów, naprawi niepodległość Ojczyzny. Daj Boże, aby tak się stało (Zagadnienia
pisowni polskiej 1918: 86).

Taką diagnozę stanu języka polskiego w lutym 1918 r. przedstawiono czytelnikom
w publikowanej na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” recenzji tomu Jana Łosia Pisownia polska. Zagadnienia i wnioski. Zaproponowane rozpoznanie z jednej strony
wskazywało na znaczenie języka jako wartości istotnej w budowaniu tożsamości narodowej i samookreśleniu jednostki, z drugiej zaś zdawało się projektować kierunek
dyskusji nad językiem jako zagrożonym dobrem autonomicznym. Należy zaznaczyć, że nie była to dla ówczesnych prenumeratorów warszawskiej ilustracji ocena
nowa – już bowiem w 1908 r. redakcja periodyku z troską pochylała się nad nikłymi
kompetencjami językowymi rodaków (por. Gabryś-Sławińska 2012). Jednak w przededniu odzyskania niepodległości sformułowana w ten sposób diagnoza wzmocniona afektywnym westchnieniem-życzeniem zyskiwała rangę wezwania do pracy
na rzecz poprawy sytuacji języka jako narzędzia komunikacji i dobra narodowego.
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Przedmiotem analizy w niniejszym szkicu będą publikacje dotyczące języka polskiego jako wartości pojawiające się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach
1918–19281. Wybór owego dziesięciolecia jest nieprzypadkowy. Po śmierci wieloletniego redaktora pisma Józefa Wolffa (10 lutego 1918 r.) i odzyskaniu przez Polskę niepodległości popularny periodyk stanął przed koniecznością wypracowania nowej
strategii informacyjnej, określenia priorytetów i wyboru drogi postępowania. Pismo, które od 1859 r. z powodzeniem modelowało wyobrażenia i gusta czytelników
(Brykalska 1996), musiało w zmieniającej się sytuacji politycznej od nowa zdefiniować realizowane cele. Zaproponowany w artykule wybór analizowanych numerów
wynika także z kontekstu historyczno-społecznego, bowiem – jak pod koniec 1928 r.
deklarował Zdzisław Dębicki – w ciągu dekady, jaka minęła od 11 listopada 1918 r.,
pod wpływem wydarzeń dziejowych „psychika całego narodu uległa zasadniczemu
przeobrażeniu, […] dusza polska została przebudowana od podwalin” (Dębicki 1928:
898)2. Jeszcze ważniejszy miał okazać się fakt, że zmianie uległ skład warstwy inteligenckiej, co z perspektywy języka oznaczało konieczność wypracowania zestandaryzowanego języka ogólnego (Markowski 2001: 67). Nie bez znaczenia wreszcie dla
wybranego horyzontu temporalnego pozostawał fakt, iż w dekadzie tej ukazały się
tak ważne dla kultury polskiej i wiedzy o języku publikacje, jak Aleksandra Brücknera Słownik etymologiczny języka polskiego3, ostatni zeszyt słownika warszawskiego,
który jako efekt „śmiałej inicjatywy i zbiorowej pracy” (Słownik języka polskiego…:
124) nagrodzony został przez Polską Akademię Umiejętności4, wznowiono także
1

2

3

4

Założony przez Józefa Ungra w 1859 r. „Tygodnik Ilustrowany” był pismem społeczno-kulturalnym
z rozbudowanym działem literackim. Do roku 1918 miał dwóch długoletnich redaktorów – Ludwika Jenikego oraz Józefa Wolffa. Po śmierci Wolffa tygodnikiem kierowali kolejno: Artur Oppman,
Stanisław Lam, Adam Grzymała-Siedlecki, Z. Dębicki, Piotr Choynowski, Gustaw Gebethner,
Czesław Straszewicz. W wyniku wprowadzanych przez nich zmian pismo utraciło swoją pozycję
i przekształciło się w magazyn literacki, który ukazywał się do 1939 r. (Gajkowska 1994: 963–965).
Lata 1918–1928 były w odczuciu Polaków swoistym probierzem, prasa w listopadzie 1928 r. zaproponowała czytelnikom numery (lub obszerne artykuły) podsumowujące polskie osiągnięcia
z owej dekady, por. np. „Tygodnik Ilustrowany” 1928, nr 49; „Straż nad Bugiem” 1928, nr 21; „Zorza” 1928, nr 45; „Szczerbiec” 1928, nr 12.
Na znaczenie słownika dla kultury polskiej i odbiorców laików zwracał uwagę sam Brückner,
pisząc: „unikałem wszelkiej »uczoności«, tj. przytaczania źródeł, polemiki, […] starałem się o to,
aby mnie każdy czytelnik, tj. nie tylko zawodowiec, zrozumiał. Kładąc osobliwszą wagę na dzieje
obyczajowości, o ile je z samych słów wyjaśnić można, poświęciłem archeologii językowej kilkanaście rozprawek […]. Uważam tę książkę za rodzaj poradnika językowego; niech się nią bawi nie
tylko filolog-polonista, lecz historyk i literat, i kogo język zajmuje; taka była jej myśl przewodnia”
(SEBr: XI–XII).
Nagrodę przyznano jednomyślnie w 1901 r. zgłoszonemu do konkursu I tomowi słownika. Kolejne
części ukazywały się z informacją „Dzieło nagrodzone przez Krakowską Akademię Umiejętności na konkursie imienia Lindego i zalecone przez Szkolną Radę Galicyjską do użytku szkół”,
w 1927 r. miejsce AU zajęła Polska Akademia Umiejętności, a przed nazwą rady umieszczono
określenie „była” (Horodyska 1989: 148).
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po dwuletniej przerwie edycję „Języka Polskiego” redagowanego przez Kazimierza
Nitscha, Jana Łosia, Jana Michała Rozwadowskiego (Petr 1989: 113–116; Urbańczyk
1995: 162–163)5.
Język jako wartość fundamentalna i integrująca (1918−1919)
Wydaje się, że zaznaczona jeszcze przed 11 listopada 1918 r. troska o kształt języka jako wartości fundamentalnej dla budowania tożsamości narodowej początkowo mogła być istotnym komponentem planowanej strategii pisma. Świadczą o tym
publikacje zamieszczane w latach 1918−1919. Wśród artykułów i notatek z tego okresu ze zrozumiałych względów zdecydowanie dominują materiały dotyczące kwestii politycznych, takich jak relacje polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie, kształt
granic i rozstrzygnięcia konferencji pokojowej, konflikt rosyjsko-polski czy pozycja
Polski na arenie międzynarodowej. Mimo przewagi publikacji o aktualnych działaniach wojennych co jakiś czas redakcja przypominała czytelnikom o konieczności
zatroszczenia się o kondycję języka polskiego.
Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, sięgając po militarno-romantyczną
metaforykę, anonimowy autor cytowanej recenzji książki Łosia przedstawiał ujednolicenie polskiej pisowni jako zagadnienie kluczowe nie tylko dla językoznawców,
lecz również dla ogółu użytkowników polszczyzny. Budzący emocje problem ustalenia wspólnych dla wszystkich ziem polskich zasad polskiej pisowni traktowany jest
przez publicystę jako zadanie niełatwe, ale możliwe do zrealizowania6. Traktując
język jako wartość rozpatrywaną w kategoriach politycznych, piszący nie omieszka
przypomnieć, że w dyskusji filologów chodzi o dobro wspólne, o „mowę, o którą
pokolenia polskie walczyły przeciw wszystkim zaborcom i ciemiężcom” (Zagadnienie pisowni polskiej 1918: 86). Dlatego mimo deklarowanego dyletantyzmu w kwestiach językoznawczych autor dąży do wyciszenia awersyjnych namiętności związanych z problemem ustalenia zasad językowej poprawności, oceniając proponowane
przez Łosia rozwiązania z perspektywy „czucia języka ojczystego”. Język bowiem –
5

6

Wymienione tytuły nie wyczerpują listy osiągnięć omawianego dziesięciolecia. W 1922 r. Jan
Baudouin de Courtenay opublikował pracę dotyczącą rozwoju systemu fonologicznego (Historia
języka polskiego), w 1923 r. ukazała się Gramatyka języka polskiego PAU, J. Łoś w latach 1922–1927
wydał Gramatykę historyczną języka polskiego. Ponadto w 1920 r. powstało Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, a w 1925 r. Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Lewicki 2001: 624).
Dyskusje nad ustaleniem zasad polskiej pisowni trwały w Akademii Umiejętności od lat 70.
XIX w. (poprzedziła je „walka o ortografię” tocząca się od początku XIX stulecia w Towarzystwie
Przyjaciół Nauk w Warszawie). Redakcja „Tygodnika Ilustrowanego” również w niej uczestniczyła – w 1876 r. zwróciła się do Akademii z prośbą o ujednolicenie zasad. Dążenie do zlikwidowania
rozbieżności nasiliło się na początku XX w. W 1917 r. ukazały się proponujące kompromis Zasady
pisowni polskiej, a w styczniu 1918 r. odbyła się konferencja ortograficzna, której ustalenia zostały
zaaprobowane przez władze (Dybiec 1993: 78–79; Klemensiewicz 1999: 662).
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zgodnie z tradycją XIX w. – ma być wartością jednoczącą, umożliwiającą porozumienie ponad dzielnicowymi podziałami.
Owo spojrzenie niespecjalisty, dyletanta kierującego się miłością do języka
i w imię tej miłości podejmującego sprawę troski o szanowaną wartość, będzie pojawiało się także w innych publikacjach z lat 1918–1919. Redakcja nie proponuje jednak
obszernych omówień i poprzestaje na uwagach świadczących o zainteresowaniu językiem jako dobrem pełniącym funkcję integrującą. Na łamach pisma pojawiają się
między innymi przypomnienia o prześladowaniu mowy przodków (Wielkopolska
1918: 548; Jan z Marnowa 1918: 574; Wierzbiński 1919b: 646; Rocznik Towarzystwa
Przyjaciół… 1919: 320); deklaracje i/lub dowody obecności języka polskiego na terenach spornych (Instytucje polskie w Mińsku 1918: 259; Wierzbiński 1918: 937; Szul 1919:
286; Miecznik 1919: 406; Wierzbiński 1919a: 604), plany związane z rozwojem języka
(Tyg Ill. 1919: 370–371; O programie… 1919: 416). Na uwagę zasługują zwłaszcza dwie
publikacje: poetyckie wyznanie Artura Oppmana (Mowo polska!) stanowiące swego
rodzaju podsumowanie ówczesnego myślenia i pisania o języku w warszawskiej ilustracji oraz zapowiadająca zmianę w sposobie podejmowania kwestii języka recenzja
wznowionego w 1919 r. „Języka Polskiego” (Język polski 1919: 2).
Wiersz poety, który jako członek Straży Piśmiennictwa Polskiego8 w twórczości
artystycznej i działaniach społecznych dawał wyraz trosce o rozwój polskiej kultury i piękno ojczystej mowy, przynosi wizję języka jako wartości aktualizowanej
w płaszczyźnie religijnej, patriotycznej i indywidualnej. W lirycznym wyzwaniu pojawiają się ideowe i stylistyczne nawiązania do romantycznego mesjanizmu i utożsamienia mowy z modlitwą, sytuujące język w sferze sacrum, sugerujące traktowanie go jako wartości najwyższej. Równocześnie nie brak bliższego sferze profanum
przypomnienia początków państwowości (postać Piasta), złotego wieku Rzeczypospolitej (czasy Jagiellonów), heroicznej szarży pod Somosierrą i równie bohaterskiego poświęcenia zesłańców żyjących „śród sybirskich lodowców i puszcz” (Oppman
1919: 605). Dopełnieniem tak modelowanego obrazu stają się nawiązania do symbolizującego niewinność, prawość i czystość dzieciństwa, wplecione w religijno-patriotyczny dyskurs. Oppman zaproponował czytelnikom naznaczoną emocjami
opowieść o języku będącym ucieleśnieniem dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Poetyc
kie przedstawienie, odwołujące się do rozpoznawalnego imaginarium patriotyczno7

8

Interesującą strategię przyjęło pismo w odniesieniu do kaszubszczyzny. Redakcja, mając świadomość odrębności mowy Kaszubów, opisując relacje niemiecko-kaszubsko-polskie, sugerowała jeśli nie utożsamienie kaszubszczyzny z językiem polskim, to przynajmniej jej wyjątkową bliskość:
„wydzierano Kaszubom język, zmieniano nazwiska, nęcono do niemieckiego stołu pańskiego,
a jednak lud ten za przedstawiciela swego do parlamentu uznawał zawsze tylko Polaka, z granitowym konserwatyzmem chłopskim pozostał wiernym sobie i wiernym Polsce” (Wierzbiński
1918: 93).
Oppman był również członkiem honorowym Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich
(Kapuśnik, Stawecki 1979: 147).
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-religijnego, potwierdza znaczenie języka jako wartości integrującej, fundującej poczucie tożsamości narodowej.
Przeciwwagą dla lirycznej deklaracji Oppmana jest tekst poświęcony „Językowi
Polskiemu”. Redakcja, anonsująca wznowienie specjalistycznego pisma, wskazuje na
konieczność podjęcia kroków w celu „przywrócenia mu [językowi – uzup. M.G.-S.]
dawnej czystości, jędrności i mocy” (Język polski 1919: 2). Mowa polska jawi się zatem
nie tyle jako wartość integrująca, ile jako dobro zagrożone, którego naturalny rozwój
(wobec ekspansji zapożyczeń) stoi pod znakiem zapytania. W omawianej notatce
dostrzec można próbę zastąpienia niefachowych, charakterystycznych dla omawianego okresu dyktowanych emocjami ocen odwołującymi się do rozsądku wypowiedziami specjalistów. Autor recenzji oddaje głos językoznawczemu autorytetowi,
który na łamach dwumiesięcznika przestrzegał przed nadużywaniem kalk językowych. Zdaniem przywoływanego Andrzeja Gawrońskiego w prasie dokonuje się
[…] zaszczepianie na gruncie polskim obcych sposobów myślenia i obcego patrzenia
na świat. Dzieje się to przy pomocy mechanicznie, tj. dosłownie tłumaczonych, nieraz po prostu bezmyślnie kalkowanych obcych terminów technicznych i wyrażeń,
zwrotów, przysłów i formułek myślowych, szyku wyrazów, budowy i łączenia zdań,
całego toku myśli, słowem: przy pomocy mechanicznego a niewolniczego transponowania na polski wyobrażeń jednostkowych, złożonych i zbiorowych, ujętych i oddanych w sposób niepolski (Język polski 1919: 2)9.

Aby wzmocnić wymowę cytowanej odezwy, recenzent sugeruje, że apel Gawrońskiego zyskał poparcie językoznawców skupiających się wokół „Języka Polskiego”,
mimo że wezwania kierowanego pod adresem dziennikarzy nie sygnowali oni swoimi nazwiskami10. Redakcja warszawskiego tygodnika, referując treść wystąpienia
Gawrońskiego, eksponuje znaczenie dziennikarzy i prasy dla kształtowania prawidłowych nawyków językowych i oczyszczenia polszczyzny z obcych naleciałości.

9

Gawroński uznał wręcz, że „ochrona języka polskiego jest ochroną nie tylko największego ze
skarbów naszych, ale wręcz indywidualności naszej narodowej” (Gawroński 1919: 17). Recenzent, cytując słowa wybitnego lingwisty, zaznaczył, że przywołuje zdania z „Języka Polskiego”,
nie wskazał jednak ich autora. Owo przemilczenie nie było zbyt fortunne – Gawroński, który
w 1916 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym filologii staroindyjskiej, a rok później
objął katedrę językoznawstwa porównawczego Uniwersytetu Lwowskiego, cieszył się szacunkiem
jako poliglota, lingwista, tłumacz i komentator (Handel 1935: 246–249; Nitsch 1948–1958: 325–326).
10 Sugestia recenzenta być może wynikała z faktu, że w odezwie Do dziennikarzy polskich Gawroński posługuje się liczbą mnogą (Gawroński 1919: 15–19).
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Język jako wartość autonomiczna (1920–1925)
Odpowiedź na zaproponowany przez Gawrońskiego sposób traktowania języka
jako wartości, która przy swojej funkcji integracyjnej powinna być postrzegana nie
w kategoriach dobra utylitarnego, lecz autonomicznego, przyniosły prace publikowane w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1920–192511. Pierwszy symptom modyfikacji w zakresie podejmowania kwestii językowych przyniósł szkic opublikowany
w maju 1920 r. Rozlew języków słowiańskich w mowach postronnych (nr 19). Ukrywający się pod pseudonimem Z.M. autor przedstawił w nim wpływ języków słowiańskich na zasób leksykalny języków węgierskiego, rumuńskiego i albańskiego.
Zaplanowana jako pierwsza część większej całości praca przynosi liczne przykłady
słowiańskich zapożyczeń12, które zestawione w kolumnach w sposób przejrzysty
i przekonujący obrazują wpływ Słowiańszczyzny na zasób leksykalny nawet bardzo odległych grup językowych13. Autor stara się nakreślić dynamikę wzajemnych
relacji w perspektywie diachronicznej, proponując wykład będący połączeniem naukowych rozważań z atrakcyjnym (można rzec ciekawostkowym) materiałem egzemplifikacyjnym. Czytelnicy warszawskiego tygodnika otrzymali zatem naukową
opowieść o związkach między językami, w której kwestie etnicznych resentymentów starannie pominięto; patriotyczny dyskurs o języku zastąpiono naukowym
oglądem zagadnienia. Istotnym walorem tak modelowanego przekazu było także zaprezentowanie zjawiska zapożyczeń jako naturalnego sposobu kulturowego
współistnienia. Przywołanie węgierskiego, rumuńskiego i albańskiego kontekstu,
proponujące alternatywny (wobec dominującego dotychczas) sposób myślenia i pisania o zapożyczeniach w „Tygodniku Ilustrowanym”, przypominało, że obecność
ocenianych przez pismo negatywnie zapożyczeń w językach narodowych jest zja11 Równolegle nadal będą się pojawiały prace prezentujące język jako wartość funkcjonującą w kodzie patriotycznym, pełniącą funkcję integracyjną, pomagającą budować poczucie tożsamości
narodowej, zagrożoną ekspansją językową i polityczną innych nacji. Por. np. A. Wisłocki, Gwałty
niemieckie na Mazurach i Warmii, „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 18, s. 342−343; αβγ, Pomorze
po zdjęciu flag powitalnych, ibid. 1920, nr 19, s. 376–377; J. Kurnatowski, Nasz północny plebiscyt,
ibid. 1920, nr 26, s. 502–503; Δ, Literatura górnośląska, ibid. 1921, nr 23, s. 362; Z. Dębicki, Siła
kultury, ibid. 1922, nr 29, s. 459; W. Jeśmian, Żywioł polski na Kresach wschodnich, ibid. 1925, nr 15,
s. 296–297; I. Oksza-Grabowski, Zagadka Ezopowa, ibid. 1925, nr 14, s. 264; Za murem obcego języka, ibid. 1925, nr 13, s. 198; Poświęcenie oddziału Towarzystwa „Ruch” w Wilnie, ibid. 1925, nr 20,
s. 401; Z. Dębicki, Przemiany, ibid. 1925, nr 51, s. 1014–1015.
12 W zakończeniu szkicu pojawia się informacja: „Innym razem pomówimy o językach Litwy i Łotwy oraz o jęz.: fińskim, estońskim itd., w których również znajdziemy obfity materiał zapożyczony od Słowian” (Z.M. 1920: 368). Wydaje się, że przy tak zakreślonym horyzoncie badawczym
celem piszącego było wskazanie znaczenia języków słowiańskich dla kształtowania się nawet tak
odległych języków, jak te należące do rodziny ugrofińskiej.
13 Zestawienia węgiersko-słowiańskie: 109, rumuńsko-słowiańskie: 80, albańsko-słowiańskie: 45.
Ponadto zaprezentowano liczący 45 elementów zbiór wyrazów polskich zapożyczonych z języka
węgierskiego oraz 28 wyrazów niemieckich przejętych z polszczyzny.
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wiskiem powszechnym o wielowiekowej tradycji, które należy poddać nie krytyce,
lecz naukowemu oglądowi14.
Z proponowanym sposobem traktowania języka jako wartości autonomicznej
koresponduje artykuł Aleksandra Kraushara Z dziejów słownika języka polskiego,
opublikowany niespełna dwa miesiące później. Wystąpienie, mające – jak deklaruje
znany historyk – wzbudzić zainteresowanie wydaniem ostatniego tomu Słownika
języka polskiego (tzw. warszawskiego), najpierw przenosi czytelników w przeszłość
i przypomina fakty związane z powstaniem słownika Samuela Bogumiła Lindego.
Obok dat, nazwisk i informacji rekonstruujących społeczno-historyczny kontekst
znalazł się także obszerny passus dotyczący biesiady zorganizowanej z okazji ukończenia edycji, której niekwestionowanym bohaterem był właśnie słownik. O tym, jak
wielkie znaczenie miało wydanie pracy Lindego, świadczy eksponowane miejsce,
jakie przypadło sześciotomowej publikacji: „Na środku stołu, zamiast wykwintnych
ozdób, stało na podstawie sześć wielkich tomów ukończonego Słownika…, uwieńczonych laurem wziętym z Wilanowa” (Kraushar 1920: 532). Wawrzyn spoczywający
na książkach symbolizuje mądrość i chwałę, a to każe traktować leksykograficzną
pracę jako świadectwo rangi polszczyzny.
Kraushar nie poprzestaje na informacjach o dokonaniach leksykograficznych
poprzedzających SW, lecz jako istotne dopełnienie prowadzonych rozważań przedstawia poglądy Edmondo de Amicisa na znaczenie słowników jako zestawień leksyki danego systemu językowego. Włoski pisarz uznał, że
[…] słownik językowy należy czytać tak, jak się czyta historię lub powieści; należy
mieć go nieustannie pod ręką, nosić przy sobie w zeszytach nieoprawnych na przechadzkach, w podróży koleją lub statkiem, kończyć zajęcia umysłowe dzienne na odczytywaniu jednej lub kilku stronic, podkreślając wyrazy rzadsze ołówkiem i utrwalając je w pamięci (Amicis, za: Kraushar 1920: 532).

Zwieńczony laurem, stanowiący nieodzowną część codziennej pracy intelektualnej język jawi się zatem jako wartość fundamentalna, podstawowa, autonomiczna.
Z zaproponowanym w 1920 r. modelem traktowania języka jako wartości samej
w sobie będą współgrać publikacje mające na celu objaśnienie czytelnikom wybranych kwestii językowych15. Redakcja pisma, która przy okazji omówienia Kraushara
14 Postulat naukowego oglądu pojawi się także w artykule poświęconym Górnemu Śląskowi. Autor, kreśląc uwagi opisujące „język, a właściwie dialekt górnośląski”, wskazuje na związki mowy
Ślązaków z językiem niemieckim i archaiczną polszczyzną, prezentuje leksykę, przedstawia wybrane informacje z zakresu fonetyki i fleksji. Ma jednak świadomość braku kompetencji, dlatego
w zakończeniu czyni zastrzeżenie: „Notatek powyższych tak luźnych i wiele spraw poruszających
nie można nazwać nawet artykułem dziennikarskim, tym bardziej dalekie są one od studium
językoznawczego” (P. 1921: 11).
15 Na łamach pisma pojawiły się także wiadomości dotyczące językoznawców, np. notatki o jubileuszach Adama Antoniego Kryńskiego i J. Baudouina de Courtenay (L 1921: 402). Zgodnie
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przypomniała o pracy nad słownikiem, rok później poinformowała o podjęciu
współpracy z Adamem Antonim Kryńskim. W analizowanym okresie periodyk zamieścił pięć tekstów podpisanych nazwiskiem cenionego językoznawcy 16. Pierwsza
z tych publikacji zamieszczona została w roku 1921 (nr 26) w dziale Mieszaniny literackie, drukowanym zazwyczaj poza zasadniczą częścią numeru (w dodatku reklamowym) (Kryński 1921). Umieszczenie obszernego omówienia zagadnienia stricte
fleksyjnego (dobór końcówek w czasownikach oznaczających czynność ciągłą lub
powtarzającą się zależnie od typu koniugacji) zaskakuje wśród recenzji oraz informacji dotyczących rynku wydawniczo-kulturalnego. Takie ulokowanie testu zdaje
się wskazywać, że z jednej strony periodyk dążył do unaukowienia dyskursu o języku, zmierzając do ujęć traktujących polszczyznę jako wartość autonomiczną, która
nie powinna być podporządkowywana innym wartościom, z drugiej zaś nie wypracował płaszczyzny funkcjonowania językoznawczej problematyki na łamach pisma,
nie radził sobie z naukowym oglądem zagadnienia. Specjalistyczne opracowanie
„ukryte” pośród mniej istotnych notatek, przynoszących zazwyczaj rekomendacje,
a nie fachowe ustalenia17, mogło ujść uwadze czytelników. Nadal jednak pozostawało ważną reakcją na wezwanie do poważnego zajęcia się polszczyzną.
Znacznie trudniej było przeoczyć kolejny artykuł Kryńskiego (1923, nr 36) zamieszczony w dziale recenzji. Tym razem publikacja zajęła niemal całą stronę i od
pierwszego spojrzenia przykuwała uwagę. Obrońca czystości języka, filolog, którego
poglądy znane były warszawskim czytelnikom dzięki publikacjom na łamach „Kuriera Warszawskiego” i „Słowa Polskiego” (Urbańczyk 1970: 465–466), ponownie zabrał głos w kwestiach poprawności. Przedmiotem opisu Kryńskiego stało się słownictwo sądowe (urzędowe). Diagnozę dotyczącą aktualnego stanu języka sądowego
poprzedził szkic historyczny przypominający polityczno-organizacyjne uwarunkowania wpływające na stan języka w zakresie stylu administracyjno-prawnego (por.
Gajda 2001: 185–186). Pisząc o niezbyt odległej i trudnej przeszłości, Kryński starał
się zachować obiektywizm, pokazywał mechanizmy i prawidłowości, unikał (o ile
było to możliwe) emocjonalnego zaangażowania czy wartościujących zestawień moz realizowanym modelem informowania o ważnych dla zbiorowości wydarzeniach nie zabrakło
także informacji o zgonach zasłużonych badaczy języka (np. ŚP. Prof. Jan Łoś 1928: 954). Nazwiska
zasłużonych dla polskiej nauki językoznawców (A. Brückner, K. Nitsch, J. Rozwadowski, J. Łoś)
przywołane zostaną także w 1924 r. w opublikowanym przez pismo wystąpieniu S. Żeromskiego
Drożyzna i Zamojszczyzna (1924: 832).
16 Cztery z nich były poświęcone zagadnieniom językowym, jeden miał charakter wspomnienia pośmiertnego poświęconego Konradowi Drzewieckiemu (Kryński 1922: 697).
17 Taki charakter miała np. recenzja czwartego wydania pracy A. Krasnowolskiego Najpospolitsze
błędy językowe, zdarzające się w mowie i piśmie polskim. Redakcja – mimo że książka w sposób
przystępny przedstawiała „błędy »najpospolitsze«, tj. takie, które najbardziej zagrażają czystości
języka” – nie pokusiła się o podanie przykładów nieodpowiednich form fleksyjnych, słowotwórczych, fonetycznych, składniowych czy semantycznych (Krasnowolski 1919: 4; Najpospolitsze błędy językowe… 1921: 2).
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delujących opis na zasadzie zderzenia: prześladujący Niemcy – ciemiężeni Polacy.
Bohaterem relacji od początku stał się język, a właściwie języki. Czytelnik może bowiem przeczytać, że: polityka niemiecka zmierzała w XIX w. do „zaprowadzenia
jednego języka urzędowego”, urzędnicy reprezentujący system państwowy „torowali
drogę wszechwładztwu niemieckiej mowy”, po 1870 r. doszło do zmian w monarchii
austro-węgierskiej, w wyniku których „następują reformy i odzyskują prawa języki
narodowe ludów wchodzących w skład monarchii”, w niepodległej zaś Rzeczpospolitej „powrócił język polski w sądzie do praw mu należnych” (Kryński 1923: 2). Również w dalszej części wywodu badacz koncentruje uwagę odbiorcy na mowie jako
wartości podstawowej i pokazuje „przemieszki, pochodzenia świeżego, o zabarwieniu wyraźnie obcym, rażąco niezgodne z wyrażeniami sądowo-prawnymi polskimi,
tradycją przekazanymi” (ibid.). Kryński odtwarza mechanizm powstawania błędnych zapożyczeń (głównie z języka niemieckiego) oraz opisuje ich konsekwencje dla
użytkowników języka i samego języka, który traci tak potrzebną w kwestiach prawnych precyzję i jednoznaczność18. Końcowe wezwanie do oczyszczenia polszczyzny
sądowej z obcych wtrętów po raz kolejny akcentuje znaczenie języka jako wartości
podstawowej19. Zmiana ma bowiem dokonać się nie w imię walki ze śladami germanizacyjnych działań zaborców, nie w imię patriotycznego puryzmu, lecz w imię
poszanowania mowy ojczystej.
Troska o język oraz szacunek dla niego jako motywy skłaniające do podjęcia
działań zmierzających do oczyszczenia współczesnej polszczyzny z naleciałości
obcych pojawią się także w artykułach Kryńskiego opublikowanych na początku
1925 r.: Troska o język oraz „Pobory”. Na uwagę zasługuje zwłaszcza pierwszy z wymienionych tekstów20. Tym razem redakcja zdecydowała się opublikować tekst
filologa w eksponowanym miejscu – na jednej z wewnętrznych stron periodyku,
przed atrakcyjnymi ikonograficznie informacjami na temat malarstwa. Kryński
ponownie podjął kwestię poprawności języka sądowego/urzędowego, zaznaczając,
że dobra znajomość leksyki oraz składni rodzimej mowy charakteryzuje „wszystkie narody i społeczeństwa kulturalne” (Kryński 1925a: 28). Zaniepokojenie stanem
polszczyzny urzędowej, która – zdaniem badacza – w wyniku nadużywania barbaryzmów „grzeszy […] przeciwko ogólnie przyjętej poprawności językowej” (Kryński 1925a: 28), każe piszącemu wskazać najczęstsze błędy, objaśnić mechanizmy ich
18 Należy odnotować, że periodyk zwracał także (chociaż marginalnie) uwagę na poprawne posługiwanie się językiem specjalistycznym (por. St. Dz. 1924: 780).
19 Nie zawsze pismo występowało przeciwko zapożyczeniom. W artykule Niebezpieczeństwo komunałów pojawia się bowiem taka oto uwaga: „wystarczy wziąć tom słownika Lindego do ręki, aby
spostrzec, ile słów najintymniej bliskich zapożyczyliśmy od obcych, jak uboga byłaby swojszczyzna bez szerszego oddechu” (Konopacki 1925: 124).
20 Szkic „Pobory” jest – zapowiedzianą w tekście Troska o język – analizą znaczenia tytułowego leksemu oraz związanego z nim kontekstu historycznego, ukazującą skutki mechanicznego tłumaczenia terminów obcych na język polski (Kryński 1925b: 80).
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powstawania, przedstawić semantyczne konsekwencje dokonujących się zmian.
I chociaż z artykułu bez trudu odczytamy niechęć Kryńskiego do niemieckich zapożyczeń, po raz kolejny to język, a nie na przykład fundowana na nim tożsamość
narodowa, stanowi wartość nadrzędną.
Wrażenie to wzmacnia artykuł Antoniego Langego opublikowany w tym samym
numerze „Tygodnika Ilustrowanego”. Szkic zatytułowany Bezdroża słowa, choć daleki od językoznawczych ujęć Kryńskiego, koresponduje z ideą naczelną artykułów
współredaktora SW. Parnasistowski poeta jako tłumacz-poliglota w pełni doceniał
wartość języka stanowiącego narzędzie porozumiewania się, tworzącego rzeczywistość, umożliwiającego jej opis i poznanie. W szkicu przynoszącym krytyczne uwagi
dotyczące nadużyć sztuki wobec języka znajdziemy takie oto rozpoznanie:
Słowo ma przede wszystkim znaczenie praktyczne: ono umożliwia ludziom porozumienie w daleko szerszym zakresie, niżby to być mogło bez języka: bez słowa nie ma
społeczeństwa. Słowo również przekazuje potomkom doświadczenia ojców: słowo
jest istotnym źródeł historii i tradycji […]. Słowo jest również źródłem religii, nauki
i sztuki. […] Słowo jest bogiem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Bóg stworzył świat Słowem (Lange 1925: 24).

Przejście od słowa jako narzędzia do Słowa w rozumieniu transcendentnym zakreśla szeroki horyzont wartości przypisywanych językowi stanowiącemu istotny,
czy wręcz fundamentalny, sposób poznania i tworzenia świata.
Rozpoznania Langego nie były dyktowane li tylko przywiązaniem artysty pióra
do języka, będącego narzędziem i tworzywem poety, lecz wynikały także z wiedzy
językoznawczej piszącego. Czytelnicy warszawskiego periodyku mogli się o tym
przekonać już w 1922 r., gdy „Tygodnik Ilustrowany” opublikował obszerne studium
Co znaczy Sopot? (Lange 1922) poświęcone tytułowemu toponimowi. Lange, którego celem stało się rozwianie wątpliwości dotyczących poprawnej formy nazwy
nadmorskiej miejscowości, przedstawia bogaty materiał porównawczy pozwalający
ustalić brzmienie analizowanego toponimu. Autor szkicu sięga po przykłady z języka niemieckiego, aby udowodnić, że interesujący go leksem nie jest zapożyczeniem,
zestawia informacje o polskich miejscowościach noszących tę samą lub podobną nazwę, przytacza ustalenia twórcy onomastyki słowiańskiej Franca Miklošiča, sięga
po języki: starosłowiański, cerkiewny, chorwacki, bułgarski, rosyjski, grecki, łacinę.
Powołuje się na SW oraz Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… Imponująca
liczba przykładów, korzystanie ze źródeł naukowych, swobodne poruszanie się między językami świadczą o erudycji i znajomości tematu. Lange unika rozstrzygnięć
dokonywanych z perspektywy polskiej, interesują go język jako taki i prawda o nim.
Myślenie o języku jako o wartości fundamentalnej nieobce było również redaktorowi naczelnemu pisma Zdzisławowi Dębickiemu, który w 1922 r. opublikował
artykuł Język a naród. W przeciwieństwie do Kryńskiego i Langego publicysta, apelujący o dbałość językową i przywrócenie polszczyźnie czystości, nie korzysta z wie-
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dzy językoznawczej. Kreślony przez niego obraz języka odwołuje się do emocji uruchamianych przez plastyczne paralele i zależności oraz nacechowane stylistycznie
określenia. W opisie Dębickiego język wyrasta z ziemi i jest z nią istotowo połączony,
stanowi syntezę „cywilizacyjno-kulturalnych przeżyć narodu” (Dębicki 1922: 82),
przechowuje zamkniętą w słowach przeszłość, ma moc zmieniania rzeczywistości21,
jest tworem doskonałym, gdyż:
W języku jest wszystko – szept miłosny kochanków, modlitwa matki nad kołyską
dziecka, chrzęst zbroi rycerskiej i szczęk miecza, hymn wesela i pieśń pogrzebu (Dębicki 1922: 82).

Mowa ojczysta jawi się jako „cudowne narzędzie”, „cudotwórstwo”, „bezcenny
skarb”, „źródło nieśmiertelności narodu” (ibid.). O jej wewnętrznej sile decyduje
fakt, że język, pozwalający poznać duszę narodu, „posiada istotnie jakby tajemnicze, ożywiające go tchnienie, które przenika go na wskroś, jak duch przenika ciało”
(ibid.). Przedstawiany w ten sposób język staje się dobrem podstawowym22.
Język jako wartość instrumentalna (1926–1928)
Lata 1926–1928 wyznaczają kres zainteresowania językiem jako wartością autonomiczną i kierują uwagę czytelników raczej ku kwestiom związanym z polszczyzną
w tłumaczeniach (por. Gabryś-Sławińska 2012). Język traktowany jest instrumentalnie i schodzi na dalszy plan, chyba że tłumaczeniowe błędy są tak kuriozalne, iż
nie sposób przejść nad nimi do porządku dziennego (por. Choynowski 1928: 236).
Redakcja, która deklarowała, że pismo jest „kroniką polskiego życia bieżącego”
(Do naszych czytelników 1928: 6), rezygnuje z publikacji tekstów przybliżających
kwestie poprawności języka, naukowego oglądu zagadnień szczegółowych czy definiowania roli polszczyzny w życiu zbiorowości, sugerując tym samym wyczerpywanie się zainteresowania czytelników językiem jako godnym uwagi dobrem.
Jedną z nielicznych wypowiedzi dotyczących języka jest artykuł Langego Tajemnica mowy ludzkiej (1927).
21 Jak pisze Dębicki: „Język zachował nam i zwrócił Pomorze kaszubskie. Język zachował nam
i zwrócił Śląsk Górny” [wyróżn. M.G.-S.] (Dębicki 1922: 82).
22 Język jako wartość pojawia się także przy okazji publikacji dotyczących S. Żeromskiego. W 1923 r.,
po wydaniu przez pisarza Snobizmu i postępu, w artykule S. Lama czytelnik mógł znaleźć wzmiankę, iż w dążeniu do odrodzenia mowy polskiej autor Popiołów stanął „do zawodu z lingwistami
i filologami” (Lam 1923: 36). Po śmierci artysty w numerze mu poświęconym znalazł się artykuł
P. Choynowskiego (1925: 49) przypominający stosunek Żeromskiego do języka i jego zasługi w dążeniu do poprawności polszczyzny. Publicysta nie analizował jednak szczegółowo prac pisarza
poświęconych zagadnieniom językowym (O czystość i poprawność języka; Snobizm i postęp) (zob.
też Ułaszyn 1926; Handke 2002).
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Zwraca uwagę sposób organizacji wypowiedzi. Szkic noszący podtytuł
A. Brücknera „Słownik etymologiczny języka polskiego” pomyślany został jako dialog
między niezadowoloną z własnego imienia Wacławą a mającym wiedzę etymologiczną mężczyzną starającym się na podstawie rzeczonego słownika przybliżyć rozmówczyni tajniki pochodzenia wybranych słów. Zaproponowana formuła zdaje się
sugerować dystans do problematyki, którą uprzednio traktowano z powagą należną
wartościom fundamentalnym. Co prawda początkowo nieco swobodny ton ustępuje wypowiedziom traktującym problem na serio, lecz i tak relacja raczej mieści się
w kategorii ciekawostki niż naukowego wykładu. Lange przedstawia pochodzenie
dość przypadkowo wybranych wyrazów, by pod koniec tekstu dokonać oceny wartości słownika Brücknera i zakończyć tekst następującym podsumowaniem:
Nie wiem, czy się słuchacze nie znudzili; w każdym razie bardzo bym państwu zalecił
czytanie tego Słownika – gdyż dopiero przez taką wnikliwą znajomość wyrazów dochodzimy do ich ostatecznego rdzenia – i zaczynamy się zbliżać do tajemnicy mowy
ludzkiej (Lange 1927: 274).

Finałowa deklaracja – nieco zaskakująca w kontekście całego dialogu − w postaci
odległego echa przypomina o języku jako wartości.
Pogłosem uprzedniego zainteresowania językiem jest również artykuł poświęcony wydaniu 48 zeszytu SW. O stosunku redakcji do wydarzenia świadczy to, że
notatka Zakończenie pomnikowego dzieła (K. W. Z. 1928) została opublikowana na
przedostatniej stronie numeru w otoczeniu materiału ikonograficznego – zdjęcia
z manewrów armii amerykańskiej oraz fotografii z wystawy książki w rzeszowskim
gimnazjum. Taka lokalizacja zdaje się sugerować, że problem języka jako wartości
podstawowej zszedł na dalszy plan. Autor tekstu docenia pracę redaktorów, lecz jednocześnie zaznacza, że w porównaniu ze słownikiem Brücknera „nie jest to dzieło
wielkiej indywidualności w nauce” (ibid.: 463). I to właśnie swoista ambiwalencja
wydaje się dominującym rysem publicystycznej wypowiedzi23. Czytelnik dowiaduje
się bowiem także, że pomnikowe dzieło nie tyle powinno funkcjonować jako dowód
wielkości polszczyzny, ile ma być publikacją użyteczną jak… książka telefoniczna.
Słownik noszący znamiona puryzmu inteligencji polskiej sprzed trzydziestu laty,
a zatem ukazywany jako przynależny do świata minionego, ma stanąć w szranki
ze współczesnością, by broniąc polszczyzny przed potocyzmami i zapożyczeniami,
„przeciwdziałać tym niebezpieczeństwom, skałą tradycji stojąc wśród wiecznie rozigranego morza życia” (K.W.Z. 1928: 463). Eksponowane w notatce wychylenie ku
praktycyzmowi sprawia, że język jawi się przede wszystkim jako wartość instrumentalna – jest ważnym i wymagającym troski narzędziem a nie godną szacunku
wartością autonomiczną.
***
23 Ówczesna recepcja słownika również naznaczona była ambiwalencją (por. Majdak 2008: 75–76).
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Analiza zawartości „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1918–1928 pozwala prześledzić dynamikę stosunku pisma do kwestii językowych i językoznawczych w pierwszym dziesięcioleciu II Rzeczpospolitej. Periodyk, który niezbyt często proponował
czytelnikom publikacje dotyczące polszczyzny, w latach 1920–1925 podjął próbę wypracowania nowego spojrzenia na język. Rezygnując z traktowania mowy ojczys
tej li tylko jako oręża walki o wartości narodowe (idea ta pozostaje w tle), redakcja
podjęła próbę zaprezentowania czytelnikom języka w kategoriach wartości autonomicznej. Wydaje się jednak, że zespół kierowany przez Dębickiego nie do końca był
przekonany o nośności wprowadzanej problematyki, na co wskazywałyby wybór
miejsca druku (dodatek reklamowy lub dalsze strony numeru) oraz wyrażająca się
w niewielkiej liczbie publikacji powściągliwość w przedstawianiu zagadnień szczegółowych. Mimo że dopuszczenie do głosu specjalistów (Kryński, Lange), zaangażowanie w sprawę autorytetu redaktora tworzyło dogodne warunki do dyskusji o języku jako wartości autonomicznej, po okresie zainteresowania specyfiką języka, jego
tajnikami i mechanizmami daje się zauważyć powrót do instrumentalnego traktowania polszczyzny. W rozgrywającej się na łamach pisma rywalizacji język jako
wartość contra język jako narzędzie zwyciężyła utrwalona w tradycji pisma wizja
języka podporządkowanego realizacji określonych celów. Rozpoznanie to jest o tyle
istotne, że „Tygodnik Ilustrowany” starał się nadążać za społecznymi oczekiwaniami (zwłaszcza od 1926 r., por. Brykalska 1996: 1139) – zmiany w sposobie traktowania
języka wskazywałyby zatem nie tylko na realizowaną przez redakcję politykę informacyjno-ideową, lecz świadczyłyby również o przewartościowaniu dokonującym
się w zbiorowej świadomości24.
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Language as a value in ”Tygodnik Ilustrowany” in the years 1918–28
Summary
In the years 1918–28, “Tygodnik Ilustrowany” offered its readers a new outlook on the issues of language and linguistics. Resigning from treating Polish as an argument in the struggle for national
values, in the years 1920–25, the journal tried to present language as a value in its own right. In this
period, it published the works of specialists such as Kryński and Lange. After a period of interest in
the specificity of language, its secrets and mechanisms, one can observe a return to the instrumental
treatment of Polish. Fixed in the journal’s tradition, the vision of language as subordinate to the fulfillment of specific goals reappears in the years 1926–28.
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1. Naukowe językoznawstwo polskie, które zaczęło się tworzyć w ostatnich dwudziestu kilku latach XIX w. w Krakowie, weszło w czas odradzania się porozbiorowej
Polski z dorobkiem co prawda może niezupełnie na miarę ówczesnej europejskiej
lingwistyki, ale jeśli zważyć, jaki był punkt wyjścia, to osiągnięty stan był całkowicie
zadowalający. Trzeba tu liczyć rozwój badań nad językiem polskim i jego historią,
prowadzone systematycznie badania dialektów, prace z zakresu indoeuropeistyki
i językoznawstwa ogólnego, prace Komisji Językowej AU, językowe tomy Encyklopedii polskiej, „Rocznik Slawistyczny”, rozpoczęte prace nad Słownikiem staropolskim.
Początki zrobił Lucjan Malinowski, ale decydującą rolę odegrali Jan Rozwadowski,
Kazimierz Nitsch i Jan Łoś. Jeśli Malinowski umiał zachęcić kilku swych studentów (m.in. Nitscha, Romana Zawilińskiego, Jana Bystronia) do zainteresowania się
sprawami językowymi, to wymienieni wcześniej trzej uczeni stworzyli językoznawczą szkołę krakowską. Właśnie uczniowie „krakowskiej trójcy” zasilili uniwersytety
odradzającej się Polski (Lwów, Wilno, Poznań1). W 1918 r. istniało już środowisko
1

Do Lwowa przyszedł, po krótkim czasie pracy w Poznaniu, Tadeusz Lehr-Spławiński. W Wilnie znaleźli się Jan Otrębski i Edward Chomiński (ten drugi ze względu na chorobę nie odegrał większej roli), w Poznaniu prace podjęli Mikołaj Rudnicki i Edward Klich. Reaktywowany
Uniwersytet Warszawski oparł się na miejscowych językoznawcach: Adamie Antonim Kryńskim
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fachowych badaczy języka i języków, co więcej, trzej krakowscy uczeni mieli jasno
sprecyzowane plany rozwoju dyscypliny w nowych warunkach, organizacji instytucjonalnej polskiej lingwistyki i perspektywy badawcze, co dobrze było widać w ich
wypowiedziach w ankiecie rozpisanej w 1917 r. przez Komitet Kasy Mianowskiego
wśród polskich uczonych (Skarżyński 2014). Nitsch liczył w 1918 r. środowisko polskich (czynnych) językoznawców na ok. 20 osób (ibid.).
W 1921 r. Nitsch urzeczywistnił swój pomysł, o którym wspomniał w referacie
trzy lata wcześniej2. Wspólnie z Rozwadowskim i Łosiem utworzyli Towarzystwo
Miłośników Języka Polskiego, mające propagować wiedzę o języku polskim i skupiać
ludzi zainteresowanych polszczyzną oraz jej poprawnością, niezależnie od ich profesji. Była to organizacja „szeroko założona”, nie zaś gromadząca wyłącznie uczonych.
Przed rokiem 1918 na ziemiach polskich działało pięć towarzystw naukowych
„ogólnych”, co znaczy tu, że ich członkami były osoby zajmujące się rozmaitymi
dziedzinami nauki w sposób mniej lub bardziej systematyczny3, oraz osiemnaście
towarzystw „jednodyscyplinarnych”, m.in. Towarzystwo Filologiczne (założone
w 1893)4, Towarzystwo Filozoficzne (1904), Towarzystwo Historyczne (1886), Towarzystwo Ludoznawcze (1895), Stowarzyszenie Badaczy i Miłośników Poezji A. Mic
kiewicza (1886, potem Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza), Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (1875) i in., wśród nich ekonomiczne
i medyczne. Liczba ta zaczęła się powiększać już w pierwszych latach niepodległości.
Między innymi z inicjatywy trójki profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza: Jana
Czekanowskiego, Andrzeja Gawrońskiego i Zygmunta Smogorzewskiego, powstało
we Lwowie w 1922 r. Polskie Towarzystwo Orientalistyczne.
Drugi z założycieli PTO, Andrzej Gawroński, był pomysłodawcą, jak podaje Stanisław Urbańczyk (1959), zorganizowania także Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego.

2

3

4

(studia w Szkole Głównej Warszawskiej i w Lipsku), Karolu Applu (samouku), Stanisławie Szoberze (studia na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, potem w Moskwie), Tytusie Bennim
(studia w Lipsku, doktorat we Fryburgu, habilitacja na Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz na powracających z Rosji, Janie Baudouinie de Courtenay i Wiktorze Porzezińskim.
„»Język polski«, w zasadzie jak wymieniony wyżej, ale stanowczo rozszerzony, służyć winien
szerszym warstwom wykształconym różnych zawodów, zwłaszcza jednak nauczycielstwu; dlatego, prócz naukowej popularyzacji, mógłby mieć i dział gramatyki stosowanej (szkolnej, także
odpowiedzi na pytania). Szłoby tu o szerzenie wiedzy językowej w ogóle, ale z natury rzeczy na
pierwszym planie stałby język polski. Dobrze by było oprzeć go o szeroko założone »Towarzystwo
językoznawcze«, czy »Tow. miłośników języka«, które przecież mogłoby mieć w Polsce z tysiąc
członków, otrzymujących za wkładkę pismo; […]” (Nitsch 1918: 365–366).
Były to: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (założone w 1857), Towarzystwo Naukowe
Płock ie (1820, reaktywowane 1907), Towarzystwo Naukowe w Toruniu (1875), Towarzystwo Naukowe Warszawskie (kontynuujące od 1907 r. tradycje Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie (1800–1832)), Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1909).
Po odzyskaniu niepodległości towarzystwa dodały w nazwie przymiotnik polskie.
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2. Dokładny opis samych początków PTJ nie jest możliwy z powodu dość zasadniczego – fatalnego niedostatku materiałów źródłowych, bez których nie da się pisać
historii. Jedynym źródłem jest zeszyt protokołów zebrań zarządów PTJ, obejmujący lata 1925–19645. Zapisy w nim są jednak tak lakoniczne, że przynoszą niewiele
informacji. Taki sposób protokołowania przebiegu zebrań stosowali zresztą wszyscy sekretarze w następnych dziesięcioleciach. W tym wypadku trudno cieszyć się
z owej „chwalebnej zwięzłości”, bo to, co było dogodne dla piszących owe protokoły, stało się nieszczęściem dla potencjalnych badaczy dziejów Towarzystwa. Mamy
jeszcze drobne wzmianki w listach Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna
(Skarżyński, Smoczyńska 2007) oraz w listach Nitscha i Rozwadowskiego do tego
samego adresata (Czelakowska, Skarżyński 2011)6. Urbańczyk (1993) PTJ poświęcił
zaledwie kilkanaście linijek, dość ogólnikowych. Niczego do poznania początków
Towarzystwa nie wnoszą także rocznicowe artykuły w „Biuletynie PTJ” (Milewski
1966; Urbańczyk 1971; Zaleski 1975), ukierunkowane naturalnie na najogólniejsze
przypomnienie tego czy innego okresu działalności Towarzystwa7.
Siłą rzeczy ten artykuł będzie szkicem, który przyniesie jedynie najogólniejsze
wyobrażenie o początkach Towarzystwa. Nie pozostaje nic innego, jak wykorzystać
to, co jest, i na tyle, na ile to możliwe, i spróbować zrekonstruować zajmujące nas
wydarzenie, unikając zbyt daleko idących domysłów.
3. Nie wiemy, kiedy się zrodził pomysł założenia Towarzystwa – być może
w 1923 r., ale to tylko przypuszczenie oparte na akapicie listu Gawrońskiego do Nitscha, w którym mowa o planowanym spotkaniu w Krakowie.
[…] Pewnie Ci już pisał Szober, że chcielibyśmy urządzić także maleńki zjazd u Was
w dwa pierwsze świąteczne dni listopadowe. Myślę, że przyjadę8. Daj tylko znać, czy
będziecie. Z Warszawy wybiera się Porzeziński i Szober, z którym we trzech powzięliśmy [wyraz nieczytelny]; stąd Lehr (Spuścizna KN, list z 12 X 1923 r.).

Nie wiemy, czy doszło do owego „zjazdu”, ponieważ w późniejszych listach z roku
1923 brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. Wiemy natomiast, że do spotkania
pomysłodawcy z krakowskimi uczonymi doszło wiosną 1924 r. Zapewne wówczas
5
6
7

8

Archiwum Nauki PAU i PAN w Krakowie, sygn. K I-22. W teczce oprócz owego zeszytu jest tylko
egzemplarz pierwszego Statutu PTJ.
Nie wykluczam tego, że jakieś informacje mogą być w dotychczas nieprzebadanych spuściznach
innych językoznawców z tamtych czasów.
Nb. nie ma hasła „Polskie Towarzystwo Językoznawcze” w Wikipedii, gdzie kategoria „Polskie
towarzystwa naukowe” liczy 131 pozycji. Nigdy nie podjęto próby opisania historii Towarzystwa,
nawet z okazji jego 75-lecia. Trzeba też zauważyć, że już sama monografia „Biuletynu PTJ”, oparta
na analizie referatów i artykułów, byłaby wartościowym wkładem do historii polskiego językoznawstwa, pokazałaby bowiem zmiany zachodzące w dyscyplinie i trendy badawcze na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Niepewność Gawrońskiego to skutek jego stanu zdrowia w tym czasie.
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poczyniono konkretniejsze ustalenia, również w sprawie opracowania statutu przyszłego towarzystwa, i albo powierzono tę pracę Gawrońskiemu, albo też on sam ofiarował się ją wykonać. Dowodem na to jest list Nitscha do Ułaszyna z 22 XI 1924 r.:
Szanowny Panie Kolego!
Posyłam Panu projekt statutu Tow[arzystwa] Językoznawczego, pióra Gawrońskiego.
Ułożony jest w myśl naszych obrad wiosennych, wskutek czego wątpliwości są tylko
w szczegółach. Rozważyłem je z Rozwadowskim i Porzezińskim i teraz posyłamy
Panu. […]9
Ze względu na trudność zebrania się razem w jednym miejscu wszystkich członków delegowanych do statutu (Gawr[oński], Rozw[adowski], Porzez[iński], Uł[aszyn],
Nitsch), proponuję, by się Pan nie upierał przy ewentualnych dalszych odmiennych
swych zapatrywaniach, a ograniczył się do rzeczy istotnych, bo inaczej trudno by było
wnieść projekt do władz, co by trzeba zrobić jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Oczywiście proszę o zwrot załączonego projektu, bo to jedyny egzemplarz
(Czelakowska, Skarżyński 2011: 278–279).

Z drugiego akapitu cytowanego listu wynika, że grupa inicjatywna liczyła więcej
osób, skoro wymieniona przez Nitscha piątka językoznawców została delegowana
do prac nad statutem. Poza krakowskim były przecież środowiska językoznawcze
w Warszawie, Poznaniu i Lwowie10, a takie przedsięwzięcie jak zorganizowanie towarzystwa naukowego wymagało szerszego porozumienia. Nie sposób dziś ustalić
składu owej grupy, ale nie utożsamiałbym jej z uczestnikami walnego zebrania organizacyjnego, o którym dalej.
Z listu Nitscha wynika, że prace nad statutem trwały długo, zapewne z powodu
Ułaszyna i jego dość szczególnego charakteru. Niewykluczone też, że mimo prośby
Nitscha także później forsował on jakieś swoje zastrzeżenia, statut bowiem trafił do
urzędu wojewódzkiego w Krakowie 16 lutego 1925 r., a więc dopiero w sześć miesięcy
po napisaniu cytowanego listu (Statut 1925).
3.1. Nie wchodząc szczegółowo w treść statutu, ograniczę się do zwrócenia uwagi
na dwie rzeczy.
Po pierwsze, celem PTJ miało być przyczynianie się do „rozwoju wiedzy językoznawczej”, co zamierzano realizować przez „podejmowanie i popieranie wydawnictw naukowych”, „podejmowanie i popieranie badań językoznawczych”, „ułatwienie i podtrzymywanie stosunków i łączności wśród swych członków, jako też ich
stosunków z zagranicą” oraz „urządzanie zjazdów, posiedzeń i odczytów naukowych” (ibid.)11.
9

W tym miejscu opuszczam przytoczone przez Nitscha niektóre paragrafy statutu wraz
z poprawkami.
10 W Wilnie wtedy był tylko Jan Otrębski.
11 Dla porównania analogiczne paragrafy obecnego Statutu PTJ:
„§ 5 1. Celem Towarzystwa jest przyczynianie się do rozwoju wiedzy językoznawczej, ze szczególnym
uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.
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Jak pisze Urbańczyk (1993: 181) w odniesieniu do okresu międzywojennego, PTJ
ograniczało się do organizacji zjazdów i wydawania „Biuletynu”. Jednak z pojedynczych wzmianek w korespondencji językoznawców wiadomo o dwóch wystąpieniach Towarzystwa do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie przyznania zasiłków kilku językoznawcom, by mogli wziąć udział
w I Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Pradze w 1929 r. (list Nitscha do
Ułaszyna; Czelakowska, Skarżyński 2011: 294) i w II Międzynarodowym Kongresie
Lingwistów w Genewie w 1931 r. (list Rozwadowskiego do Ułaszyna; ibid.: 388). Dalej, 26 lutego 1928 r., Zarząd na dziesiątym posiedzeniu zdecydował o wystąpieniu
do MWRiOP z prośbą, by zakupiło ono 100 egzemplarzy „Biuletynu” i przeznaczyło
je do rozdania przez polskich delegatów wśród uczestników zjazdu językoznawczego w Hadze. Były to bardzo skromne próby „promocji polskiej nauki za granicą”,
ale świadczą o tym, że w ciężkich czasach kryzysu gospodarczego starano się choć
tyle zrobić.
Rzecz druga to członkostwo Towarzystwa. Otóż według zapisu w §5. członkiem
PTJ mogła zostać „osoba pełnoletnia sprzyjająca celom Tow[arzystwa]”12, na wniosek pisemny poparty przez co najmniej dwóch członków PTJ, która w tajnym głosowaniu Zarządu otrzymała większość bezwzględną głosów. Tak więc pierwotnie nie
stawiano warunku uprawiania lingwistyki, wystarczało samo poparcie celów, dla
których PTJ powstało. Taki zapis czynił Towarzystwo organizacją otwartą na wzór
wielu innych, wcześniej istniejących towarzystw naukowych. Myli się więc Urbańczyk, gdy pisze: „Drugie z nich [tj. PTJ – M.S.] zrzeszało zawodowych językoznawców” (1993: 180). Stanowili oni bez wątpienia większość członków, ale nie całość.
Pierwszy statut PTJ zawierał także zapis, by co roku przed Walnym Zgromadzeniem z Zarządu ustępowało trzech członków wskazanych w losowaniu. Na ich
2. Do osiągnięcia swego celu zmierza Towarzystwo przez:
1) upowszechnianie i popularyzację osiągnięć językoznawczych,
2) ułatwianie i podtrzymywanie kontaktów i łączności wśród swych członków oraz kontaktów
z ośrodkami i stowarzyszeniami naukowymi za zagranicą,
3) urządzanie zjazdów, sesji naukowych, seminariów, posiedzeń i odczytów naukowych,
4) wydawanie periodyku naukowego pt. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”,
5) publikację wydawnictw,
6) organizację wykładów i dyskusji o charakterze naukowo-badawczym” (ptj.civ.pl/pl/dokumenty/; dostęp: 26 IV 2016).
12 Zapis ten zmieniono w Statucie PTJ przyjętym przez Walne Zgromadzenie 7 kwietnia 1956 r.
na: „Członkiem Towarzystwa może być osoba pełnoletnia z wykształceniem językoznawczym”
(wyróżn. M.S., Statut 1956) W późniejszym czasie warunek doprecyzowano: „1. Członkami zwyczajnymi mogą być pracownicy nauki, naukowo-dydaktyczni, nauczyciele, pracownicy instytucji
wydawniczych i oświatowych oraz inne osoby działające w dziedzinie językoznawczej, pragnące
uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa i wykazujące się aktywnością naukową, udokumentowaną przynajmniej trzema pracami naukowymi opublikowanymi lub przyjętymi do druku;
od wymogu tego przewiduje się uzasadnione wyjątki dla osób odznaczających się szczególnymi
osiągnięciami w dziedzinie językoznawstwa” (ptj.civ.pl/pl/dokumenty/; dostęp 26 IV 2016).
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miejsce Zgromadzenie wybierało trzech nowych. Umożliwiało to w dłuższej perspektywie zaangażowanie do pracy w Zarządzie większej liczby członków Towarzystwa, choć na przeciążenie pracą nikt chyba nie mógł narzekać. Wspomniany zapis
został później zniesiony.
3.2. Walne zebranie organizacyjne, z przewidzianą także częścią naukową, zwołano na 31 maja 1925 r. do Lwowa13. Nastąpiło to nieco nagle i zaskoczyło część zainteresowanych. Także zaskoczeniem była owa część naukowa. 28 kwietnia Ułaszyn
pisał do Nitscha:
Szanowny Panie Kolego!
W sobotę otrzymałem kartę z zapowiedzią druków, a w poniedziałek (27 IV) druki
(statut etc.).
Naturalnie zaraz postarałem się rozdać; wszakże dostali wszyscy dopiero dziś,
tj. we wtorek. Zafrapowało nas bardzo tak późne zawiadomienie o zjeździe z referatami. Spodziewaliśmy się tylko walnego zebrania, a jeśli kto myślał o zjeździe, to nie
o innym, niż jaki był w roku zeszłym14. Przecież dopiero Towarzystwo miało się takim zjazdem zająć. Pierwszy zjazd i robiony takim „gwałtem” – to nam się nie bardzo
podoba. W ogóle powstały wszelakie wątpliwości; tak że zdecydowałem z Rudnickim
zwołać na czwartek porozumiewawcze zebranie. Potem więc obszerniej napiszę15
(Czelakowska, Skarżyński 2011: 135).

Niestety, nie wiadomo, jaki był przebieg owego „porozumiewawczego zebrania”,
natomiast zapewne na nim poznaniacy zdecydowali o nieuczestniczeniu w lwowskim zgromadzeniu, co się też stało. Refleks tego incydentu mamy w liście Bau
douina de Courtenay do Ułaszyna, pisanym 24 czerwca 1925 r.:
Byłem na zjeździe językoznawczym we Lwowie i doszedłem do wniosku, że Panowie
z Poznania niesłusznie go zbojkotowali. W ogóle zjazd się udał i prawdopodobnie
da dodatnie rezultaty. Omawiano plan dalszej pracy, wymieniano zadania Towarzystwa itd. W przeddzień samego zjazdu urządzono posiedzenie Tow[arzystwa]
Mił[ośników] J[ęzyka] P[olskiego], na którym Nitsch miał referat z dość obszerną
dyskusją. Po południu w dzień zjazdu miał interesujący referat Porzeziński, a to dało
również powód do dyskusji. Uczestnicy zjazdu fotografowali się zbiorowo w liczbie
23 członków i członkiń, ale to oczywiście nie świadczy ani za, ani przeciw użyteczności samego zjazdu (Skarżyński, Smoczyńska 2007).

4. Walne zebranie organizacyjne 23 członków Towarzystwa odbyło się 31 maja
1925 r. w sali Seminarium Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Otworzył je jako przedstawiciel gospodarzy Tadeusz Lehr-Spławiński.
Obecni byli:
13 Miejsce zaproponował Gawroński, zob. list do Nitscha z 15 IV 1925 r. (Spuścizna KN).
14 Użycie tu przez Ułaszyna słowa „zjazd” w odniesieniu do zebrania grupy inicjatywnej jest nieco
przesadne.
15 W spuściźnie Nitscha nie ma listu Ułaszyna „obszerniej” rzecz wyjaśniającego.
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Ze Lwowa (10 osób): Zygmunt Czerny, Andrzej Gawroński, Henryk Gaertner,
Janina Heydzianka16, Jan Janów, Tadeusz Lehr-Spławiński, Maria Rytarowska17, Eugeniusz Słuszkiewicz, Stanisław Witkowski, Jan Ziłynski.
Z Warszawy (6): Jan Baudouin de Courtenay, Witold Doroszewski, Zygmunt
Łempicki, Wiktor Porzeziński, Stefan Saski18, Stanisław Szober.
Z Krakowa (6): Piotr Jaworek, Zenon Klemensiewicz, Kazimierz Nitsch, Jan Łoś,
Henryk Oesterreicher, Jan Rozwadowski.
Z Wilna (1): Jan Otrębski.
Tak też odnajdujemy ich na znanej fotografii: w pierwszym rzędzie siedzą seniorzy polskiej lingwistyki, za nimi stoi „młodzież”.
Na honorowego przewodniczącego zebrania wybrano Baudouina, realnym, czyli
prowadzącym obrady, został Rozwadowski.
4.1. W pierwszej, organizacyjnej części zebrania zajęto się czterema kwestiami:
wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, planowanym czasopismem, przyszłą pracą
Towarzystwa i ustaleniem tematyki pierwszego zjazdu.
W Sprawozdaniu wydrukowanym w pierwszym numerze „BPTJ” podaje się, że
Rozwadowski, objąwszy przewodnictwo, „skreślił pokrótce historię zabiegów około
zorganizowania Towarzystwa na tle stosunków, jakie zapanowały w pierwszych latach powojennych” (Sprawozdanie: 85), o czym brak wzmianki w protokole (Zeszyt).
Szkoda oczywista, że Jan Janów, który był sekretarzem walnego zebrania, nie zanotował choćby w punktach wystąpienia Rozwadowskiego, przepadło bowiem jedyne
zapewne bezpośrednie źródło informacji o wstępnym etapie organizacji PTJ.
Do wyłonionego przez głosowanie ogólne dziewięcioosobowego Zarządu PTJ
weszli:
–– z Krakowa: Tadeusz Kowalski, Jan Łoś, Jan Rozwadowski, Stanisław Wędkiewicz,
–– ze Lwowa: Tadeusz Lehr-Spławiński,
–– z Poznania: Adam Kleczkowski i Mikołaj Rudnicki,
–– z Warszawy: Wiktor Porzeziński i Stanisław Szober.
Jak widać, zabrakło w Zarządzie przedstawiciela Wilna, w tym wypadku Otrębskiego. Komisję Rewizyjną składali: Piotr Jaworek, Zenon Klemensiewicz i Kazimierz Nitsch.
16 Janina Heydzianka-Pilatowa (1899–1986), w tym czasie już absolwentka UJK, slawistka, w dwa
lata później obroniła doktorat napisany pod kierunkiem Lehra-Spławińskiego. Do 1939 r. nauczycielka w gimnazjum we Lwowie, od 1945 r. w Anglii – profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) (Urbańczyk 1987). Zajmowała się językiem Drzewian połabskich. Jako pierwsza
z polskich badaczy zainteresowała się pracami Bronisława Malinowskiego.
17 Maria Rytarowska, polonistka, absolwentka UJK, nauczycielka lwowskich gimnazjów, w latach
1933–1936 dyrektorka gimnazjum przy klasztorze benedyktynek. Żona indoeuropeisty prof. Eugeniusza Słuszkiewicza, po wojnie pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, autorka podręczników szkolnych.
18 Stefan Saski (1888–1974), uczeń Nitscha, Łosia i Rozwadowskiego. W latach międzywojennych
nauczyciel gimnazjów warszawskich, od 1945 r. pracownik Uniwersytetu Poznańskiego (UAM),
autor wielu haseł Słownika polszczyzny XVI wieku.
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Wybierając Zarząd PTJ, nie pominięto nieobecnego środowiska poznańskiego.
W głosowaniu przeszli Rudnicki (19 głosów) i Kleczkowski (18), nie przeszedł natomiast, niekoniecznie lubiany w środowisku, Ułaszyn (5 głosów)19.
Jak się wydaje, nie przyjęto pierwotnej propozycji Andrzeja Gawrońskiego, by
w Zarządzie byli reprezentowani w równej liczbie przedstawiciele różnych dziedzin
językoznawstwa (Zeszyt) i wybierano chyba po prostu spośród zgłaszanych z sali
kandydatur.
Prezydium Zarządu PTJ ukonstytuowało się później, podczas zebrania Zarządu
w Krakowie 28 czerwca 1925 r. Przewodniczącym („prezesem” – Zeszyt) Towarzystwa został Rozwadowski, zastępcą Porzeziński, skarbnikiem Kowalski, a sekretarzem Szober.
4.2. W sprawie czasopisma uchwalono stworzenie biuletynu, którego tytuł został ustalony dopiero na trzecim posiedzeniu Zarządu, w Krakowie 15 lutego 1926 r.
(Zeszyt): „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego / Bulletin de la Société
polonaise de linguistique”. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu (28 czerwca 1925 r.)
powołano Komitet Redakcyjny, do którego weszli Nitsch, Porzeziński, Rozwadowski i Wędkiewicz (ibid.).
W punkcie dotyczącym biuletynu wywiązała się dyskusja nad językiem publikacji zainicjowana przez Baudouina. Protokół odnotowuje głos Gawrońskiego, optującego za językiem polskim z uwagi na to, że pismo przeznaczone ma być „dla środowiska polskiego” i głos Nitscha: „polski, bo niełatwo u nas pisać w obcych językach”.
Prawdopodobnie były i inne głosy, a być może i spory, skoro w protokole zanotowano propozycję (nie wiadomo czyją), by rzecz pozostawić do rozstrzygnięcia Komitetowi Redakcyjnemu. Ostatecznie jednak przyjęto język polski jako podstawowy, ale
z dopuszczeniem także innych języków (Zeszyt).
4.3. Protokół notuje wystąpienie Baudouina w sprawie zadań powstałego Towarzystwa. Podane są w punktach wątki, co do których uczony uważał, że powinno
się je uwzględnić w przyszłych pracach. Znajdujemy tu zagadnienia, którymi Baudouin sam się zajmował: „opracowanie fonetyki i opis zmian morfologicznych na tle
fonetyki”, embriologia i patologia języka, mieszanie się języków, badania języków
sztucznych, niejasno sformułowany punkt „wyzyskanie materiału, który daje język”.
Są też propozycje nowe, ujęte przez Baudouina w obszerny blok szczegółowszych
zagadnień, nazwany „inwentaryzacja pewnych części myślenia językowego, np. dezyderatów w zakresie j. polskiego…”. Te szczegółowsze wątki to badania homonimii,
synonimia rdzeni i sufiksów w epoce indoeuropejskiej i polskiej, co – jak się wydaje
19 Być może w tym niepowodzeniu wyborczym leży przyczyna niebrania przez Ułaszyna udziału
w Zjazdach PTJ oraz braku w jego wspomnieniach (Ułaszyn 2010) najmniejszej nawet wzmianki
o Towarzystwie, choć nie brak w nich opisów jego aktywności w rozmaitych innych organizacjach, znacznie mniej ważnych. Jeśli pamiętać o wyjątkowej drażliwości Ułaszyna w ogóle, a na
swym punkcie w szczególności, taki powód wydaje się możliwy.
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z lakonicznych zapisów – powinno doprowadzić do powstania słownika (w protokole: „wykaz”) morfemów, w układzie od końcowych pozycji w strukturach wyrazowych „według wymawianiowo-słuchowych właściwości końcówek”. To ostatnie
sformułowanie, bez wątpienia bezpośrednio Baudouinowskie, jest jednak niejasne.
Propozycje Baudouina są jedynymi zgłoszonymi na zebraniu pomysłami odnoszącymi się do przyszłych prac Towarzystwa, które zapisano w protokole. Jak wiemy,
PTJ nie prowadziło prac badawczych, a nawet nie koordynowało badań w Polsce
prowadzonych, więc rzecz pozostała bez kontynuacji.
4.4. Ostatnim punktem organizacyjnej części zebrania było zaproponowanie
przez Rozwadowskiego tematyki pierwszego zjazdu Towarzystwa, planowanego na
rok 1926: „Walka idealizmu z empiryzmem” (ostateczna wersja: „Idealizm i pozytywizm w językoznawstwie”)20.
4.5. Na zebraniu organizacyjnym ustalono także wysokość składki członkowskiej na 24 zł. Nie była to kwota bagatelna, co wkrótce potwierdziło zaleganie z jej
płatnością przez część członków. O zaległościach informował już na drugim zebraniu Zarządu (14 grudnia 1925 r.) skarbnik Tadeusz Kowalski. Na trzecim zaś zebraniu Zarządu (15 lutego 1926 r.) został przedstawiony list dyrektora gimnazjum w Pińczowie, Chmielowca21, o rezygnacji z członkostwa z powodu „niemożności opłacenia
składki wobec redukcji przez MWRiOP pensji nauczycieli gimnazjów” (Zeszyt)22.
Na część naukową, która nastąpiła po uregulowaniu spraw organizacyjnych, złożyły się: relacja J. Rozwadowskiego z międzynarodowego zjazdu językoznawczego
w Kopenhadze poświęconego opracowaniu międzynarodowego alfabetu fonetycznego oraz referat W. Porzezińskiego Locativus singularis w języku litewskim. W protokole nie zanotowano przebiegu dyskusji nad referatem Porzezińskiego.
5. Jak powiedziano wyżej, w zebraniu organizacyjnym PTJ wzięły udział 23 osoby, w większości będące językoznawcami. W 1926 r. Towarzystwo liczyło 53 członków, w 1929 – 65, w 1934 – 58, w 1935 – 54, w 1937 – 53, w 1938 – 5123. Dopiero po
II wojnie, w miarę powiększania się liczby językoznawców w Polsce, systematycznie
zwiększała się też liczebność Towarzystwa.

20 Zjazd ten nie odbył się w zaplanowanym terminie z powodu zamachu majowego i został przesunięty na rok 1927.
21 W odnośnym protokole brak imienia, a samego Chmielowca nie ma już w pierwszym spisie członków PTJ za rok 1926.
22 Na siódmym zebraniu Zarządu, 20 III 1927 r., podjęto po raz pierwszy decyzję o skreśleniu z listy członków osób zalegających ze składkami. Skreślono wówczas Stanisława Bąka, Władysława
Chodaczka, Romana Kubińskiego, Juliusza Ramberga, Stefana Saskiego, Juliusza Zborowskiego,
Janinę Heydziankę, Zygmunta Arendta-Choińskiego, Tassilo Schultheissa (członka zagranicznego z Berlina). Jak widać, kłopoty z niepłacącymi składek członkami były od samego początku
istnienia Towarzystwa, a wobec tego wypadałoby uznać je może za składnik tradycji PTJ?
23 Według list członków publikowanych w kolejnych tomach „BPTJ”.
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The foundation of the Polish Linguistic Society
Summary
In 1924, Andrzej Gawroński, a professor at the John Casimir University, a linguist, and an Indian
philologist, postulated the creation of a scientific society for linguistics. The project was accepted by
the then few circles of Polish linguists, and steps have been taken toward its realization. On 31st May
1925, the founding meeting was held in Lviv and formally brought to life the Polish Linguistic Society.
Based on the vestigial extant sources, this paper presents, to what degree it is possible, this episode in
the history of Polish linguistics.
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