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Некоторые орфографические особенности и система передачи фонетической и семантической совокупности слов семитского происхождения в Бивлиꙗ рꙋ ска Франциска Скорины

Słowa klucze: Franciszek Skaryna, wymiana spółgłosek szczelinowych b na v, lapsus conversionis
Bibliae
Keywords: Francysk Skaryna, change of the fricative consonant b to v, lapsus conversionis Bibliae

Sed in hoc glorietur, qui gloriatur, scire et nosse me
(Jer 9.24)

Введение
Статья посвящена разбору проблематики фонетической и семантической передаче совокупности слов семитского происхождения в Бивлиꙗ рꙋска выложена докторомъ Францискомъ
Скориною из славнаго града Полоцька (Прага: Типография купца Северина 1, 1517–1519), которая
в свою очередь определяет присутствие или наоборот – отсутствие ошибок перевода и степень
проницательности его автора.

1

См. Voit 2012: 123–124; Lemeškinas 2017: 128, 130.
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1. Предпосылки семитологического анализа трудов Ф. Скорины
Звание знатока древнееврейского языка и культуры этого семитского народа Франциску Скорине, по мнению некоторых исследователей письменного
наследия восточнославянского2 первопечатника и представителя культурной
деятельности (Немировский 1990: 279; Темчин 2006: 310), первый уделил анонимный писец первой трети XVI века, а вслед за ним и князь Андрей Михайлович Курбский, который предполагал, что перевод Бивлиꙗ рꙋска сделан
с оригиналов древнееврейского и арамейского языков (см. 12 сноску). Предпосылкой (одной из многих) для такого суждения могло стать то обстоятельство,
что в Виленском ветхозаветном своде F 19–262, „<…> где библейские переводы
с древнееврейского выписаны вслед за скорининским Предисловием к Псалтыри, в тексте которого упоминается имя переводчика (= издателя)” (Темчин
2006: 311), т. е. Ф. Скорины, фамилия которого была созвучна с именем переводчика выше упомянутых библейских текстов с семитского первоисточника
Захарии бен Ааронa га-Кохена, в славянских источниках называвшегося также Схорына, Скарина и др. (см. Темчин т. ж.).
Многие исследователи3 приняли позицию князя Курбского, видимо, и по
той простой причине, что текст перевода Библии Ф. Скорины изобилует религиозными терминами и именами семитского происхождения, представленными в оригинальной форме. К сожалению, присутствие в тексте перевода форм и изречений на древнем (или библейском) иврите или арамейском
(см. Янович 2011: 131; ещё см. 12 сноску) вовсе не является признаком искусного
владения этими языками, а лишь свидетельствует о всеобщей тенденции иллюстрирования текста Святого Писания (дальше – СП) инородными словами, ср. название книги Исход в Библии Альфонсо Тостата Испанца (Ривьеры),
которое представлено не только в форме латинской транслитерации, но и на
еврейском алфавите алеф-бет – ſemoth (т. е. Shǝmōth) / tAmv (Hispanus: 18); в Библии 1562 г. название книги Бытие также представлено в латинской транслитерации – LIBER GENESIS qvi hebraice Beresith dicitvr (BSS: 1).
Наилучшим доказательством бытовавшей моды насыщать текст словами
на языках первоисточника является первое печатное издание Библии в виде
полиглотты (Biblia Polyglotta Complutense, или Комплютенская Полиглотта), осуществлённое по заказу кардинала Франсиско Хименес де Сиснерос
(Francisco Jiménez de Cisneros) в 1514–1517 годах и напечатанное в 1522 г.: Ветхий
2
3

Ср. „Язык книг Скорины – это, по выражению языковедов, «гибридный церковнославянский», т. е. сочетающий церковно-славянский в юго-западнорусской (иначе говоря, «белорусской») редакции с элементами диалектного белорусского языка” (Рейфман 2015: 19).
См. Добрянскiй 1882: 443; Подокшин 1981: 71; Немировский 1990: 346, 351; Лабынцаў 1990: 130;
Богданенков 2015: 12, 15, 17 (подробнее см. FBS: 15; Шупа 1994: 74).
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Завет представлен параллельно на четырёх языках – еврейский текст Танаха
с арамейским таргумом Онкелоса (только Пятикнижие), латинская Вульгата
и греческая Септуагинта; Новый Завет был опубликован на латинском и греческом языках (см. HB: 277–291; Немировский 1990: 279).
В последнее время исследователи письменного наследия белорусского
первопечатника установили, что в 1518 г. (между августом и декабрем) Ф. Скорина начал контактировать с представителями иудейской среды Праги, которые помогли ему, консультируя по вопросам семитской филологии. Делается предположение, что именно с этого времени в его приводимых словах
семитского происхождения (т. е. в библейских терминах и именах) ошибки
встречаются реже (см. Шупа 1994: 70–71; Дэлюга 2001: 31–32; Темчин 2006: 310,
2009: 164, 2016: 26). Основываясь на этих суждениях и присутствии в переводе
очевидных фономорфологических ошибок и неточностей4 (Янович 2011: 131),
необходимо ещё раз подчеркнуть, что Ф. Скорина в своей работе переводчика
и толкователя СП мог основываться на Пражской Библии 1488 г., Кутногорской Библии 1489 г. и в особенности Венецианской Библии5 1506 г. (Немировский 1990: 351), которая была для него „<…> современным образцом <…>”, и на
Вульгате, представлявшей античный образец работы над переводным текстом
(см. Богданенков 2015: 16).
2. Фонетическая передача производных от фнк. GBL (↔ др.-евр. Gǝbal / lb;G>)
Семитское6 происхождение названия СП (Scriptura sacra / Ἁγία γραφή), т. е. Библии, широко известно и сомнений не вызывает, кроме как первоисточника
старобелорусских форм, ср. ст.-блр. библия, библея, быблея, быблия ‘Библия’
(ГСБМ I: 293–294), которые возводят к:
1) лат. (позд.) biblia ‘Библия’ (Lewis, Short 1958: 235), восходящее к греч. (позд.)
βιβλία ‛священные еврейские книги; Ветхий Завет; Библия; законченное письменное творение; Новый Завет’ (Sophocles 1900: 308; Lampe 1961: 296; SL I: 432)
↔ греч. βιβλίον ‛книга, сочинение’ ← греч. βίβλος ‛кора (преимущ. папируса);
4

5
6

Автор перевода параллельно употребляет термины на идиш и на иврите, ср. идш. Млохим
(т. е. Mlokhim-bukh / -seyfer [подробнее см. Weinreich I: 208, 220]) приводится вместо др.-евр. sēfer mǝlākhīm – книга Царей, наряду с которым встречается и форма др.-евр. малахим
‘вестники, ангелы’ (Быт. 16.07, 28.12 [но не Малахи, т. е. др.-евр. sēfer Malākhī – Книга пророка
Малахии]) и др. (см. Шупа 1994: 70; Янович 2011: 131).
Biblij Cžeská w Benátkach tisstěná (Venetiis in Edibus Petri Liechtenstein Coloniensis Germani.
Anno virginei Partus. M. D. Vi. Die. V. Decembris) [1506].
Правда, исследователи финикийского языка высказывают сомнения по поводу
принадлежности топонима фнк. GBL к протосемитскому лексическому пласту (см. Harris
1936: 93; ещё см. Tomback 1978: 1; DCH II: 308).
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книга’ / греч. βύβλος ‛египетский папирус (Cyperus papyrus); волокна папируса;
писчая бумага из папируса’ ← топ. греч. Βύβλος / βυβλία ‘прибрежный портовый город в Финикии с культом Адониса, Библ’ < топ. др.-евр. Gǝbal resp. lb;G.
‘прибрежный город в Финикии’ ← топ. фнк. gbl ‘т. ж.’ (Lewy 1895: 172; Beekes I:
246–247; ЭCБМ I: 374; Аникин III: 173–174; Pape I: 232; Harris 1936: 93; BDB: 415;
DCH II: 308), или к
2) ср.-польск. biblija ‘свод священных еврейских и христианских книг, Библия’ (SPXVI II: 105–106 [см. Булыка 1980: 177; Аникин III: 174]) из лат. (позд.)
biblia ‘Библия’ (см. выше).
Примечательно, что старобелорусский является единственным восточнославянским языком, в письменных памятниках которого зафиксированы
формы этого религиозного термина с фонетическими признаками, присущими древнегреческому позднего периода (с начала новой эры) и в особенности
среднегреческому языку Византийской эпохи (ρωμαϊκὴ γλώσσα), т. е. перехода
взрывного -б- в щелевой -в-, т. е. бета → вита (подробнее см. Sophocles 1854:
90; Истрин 1965: 420, 450), минускулами которого с XII до XV в. века являлись
u, β, ϐ, но в IX в. употреблялся лишь u, а с X по XI вв. – u, β (Шницеръ 1903:
175). Значит, графическая единица виты в виде минускула ϐ является весьма
поздним преобразованием беты, которое нельзя воспринимать как отображение архаичной символики сакрально-религиозного плана, т. е. со временем
возникновения Танаха, но, возможно, употреблён сознательно для передачи
смысловой совокупности Нового Завета (см. дальше).
В переводе Ф. Скорины название СП с витой, т. е. со щелевым -в-, употреблено неоднократно – оно встречается и в самом названии Ветхого Завета
(дальше – ВЗ), и в Предъсловии во всю Бивлию рускаго языка (ср. СМС I: 22):
1) Бивлиꙗ Рꙋска выложена докторомъ Францискомъ Скориною (Бт. 1) –

2) Бивлиѧ зꙋполнаѧ все то в собѣ замыкаеть (Бт. 1) –

3) всю Бивлию Рꙋскаго языка (Бт. 2) –

Некоторые орфографические особенности и система передачи фонетической…
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4) Бивлиа Греческим языком поруски сказуется книги (Бт. 2)

Необходимо упомянуть, что автор перевода ни разу не употребил канонической формы со взрывным -б-, т. е. Би-б-лия (см. дальше), о чём свидетельствует фонетическая структура производного бивлияне7 – бивлияне же зготовили суть древо и камение къ деланию Храму б(о)жия (3Ц. 133 [см. СМС I: 22]):

Исследователи письменного наследия Ф. Скорины до сих пор не выяснили, а возможно и не пытались установить8 обстоятельств употребления форм
Бi-в-лиꙗ со щелевым -в- вместо канонической формы со взрывным -б- (ср. ст.блр. би-б-лия, би-б-лея, бы-б-лея, бы-б-лия ‘Библия’ [ГСБМ I: 293–294]).
Делать предположение о возможном отражении процесса диссимиляции
согласных б > в, происходившей под воздействием фонологических изменений старочешского языка, не приходиться, так как в письменных памятниках этого периода чешского фиксируется противоположное изменение, т. е.
переход согласного в в б, ср. ст.-чеш. yauor / jawor ‘клён’ > ст.-чеш. jabor ‘т. ж.’
(Pleskalová 2009: 41).
Такое изменение в анализируемой лексеме не встречается ни в западнославянских, ни в южнославянских языках, ср. ср.-польск. biblija ‘свод священных еврейских и христианских книг, Библия’ (SPXVI II: 105–106), польск. диал.
bibilija, bibl(i)a, bublja ‘Библия, Святое Писание’ (SGP II1: 132), чеш. bible, ст.-чеш.
bibla, biblí, biblé, biblijě ‘т. ж.’ (Bělič, Kamiš, Kučera 1978: 20; Machek 1957: 53), с.-х.
biblija ‘т. ж.’ (Skok I: 145), хорв. диал. bìblija ‘т. ж.’ (Gluhak 1993: 128–129).

7
8

Совершенно не ясно, по каким причинам в словаре трудов Ф. Скорины (см. СМС I: 22)
приводится форма би-б-лияне со взрывным согласным -б- в искажённом виде.
Ср. Владимiровъ 1888: 267–269; Булыка, Жураўскі, Свяжынскі 1990: 11–21; Янович 2011:
128–138.
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Данное фонетическое изменение не присуще также и для форм анализируемого слова, бывших в употреблении в исторические времена в восточнославянском ареале, ср. цслав. (др.-русск.) библиꙗ ‘sacra scriptura; Библия’
(Miklosich 1977: 21; СРЯВ I: 184), др.-русск. библея ‘т. ж.’ (СРЯВ I: 184), ст.-укр.
библѣя, библия, библїа, быблея, быблия ‘т. ж.’ (IСУЯ I: 88; СУМ II: 82).
Вслед за Ф. Скориной, форму с фонетическим отображением виты, ср. ст.-бел. Вивлиа ‘Библия’ (ГСБМ III: 241), в Катихисiсъ для детокъ хрiстианскихъ
языка руского коротко выложена (Клецк 1562, с. 109б) употребил Симон Будный, „<…> виднейший представитель и идеолог вначале кальвинизма, а затем
и антитринитаризма в Великом княжестве Литовском” (см. Подокшин 1970:
78, 1981: 172), преумноживший структурные новшества данной лексемы инновационным начальным В-. Без всякого сомнения9, письменные труды и деятельность первопечатника на старобелорусском языке он весьма ценил и старался ему подрожать (см. Немировский 1990: 278).
В лексикографических источниках среднегреческого языка разных его периодов удалось установить единственный факт употребления анализируемой
лексемы такой графической совокупности10 – в Приложении к словарю латыни
позднего периода (оно почему-то добавлено к Словарю греческого языка позднего периода) Кароля дю Шанжа, т. е. Appendix ad Glossarium Mediæ & infimæ
9

Ср. „В духе скорининских заветов С. Будный убеждал молодых князей Радзивиллов, чтобы
они «не только в чужеземских языках кохали, але бы ся теж… и того здавна славного языка
словенского розмиловати и оным ся бaвити рачили»” (Подокшин 1981: 148).
10 В более позднем издании Словаря поздней латыни того же автора лексема αἳ βίϐλοι
представлена в образе классического произношения αἳ βίβλοι (Du Cange Lat I: 609).
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Latinitatis, основываясь на данных рукописи Origines Constantinopol. MSS.
part. 2, приводится форма с минускулом ϐ αἳ βίϐλοι со значением ‘баллисты’:

ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ἔκτισε τὰ μάγγανα, ὅπου ἐναπόκειντο αἳ τε βίϐλοι,
καὶ τὰ πολεμικὰ ὄργανα Origines Constantinopol. MSS. part. 2 (Du Cange I: 30),
т. е. Константин Великий выстроил катапульты, где находились баллисты
(// священные книги)11 и военное снаряжение.
Подводя итоги анализа вопроса о происхождении формы со щелевым
-в- Бi-в-лиꙗ в переводе СП Ф. Скорины, можно выдвинуть осторожное предположение о намеренном употреблении лексемы с витой, созданной посредством контаминации двух смысловых единиц – омонимов лат. (позд.) biblia
‘machinae bellicae jaculatoriae’ (Du Cange Lat I: 609; Blaise 1994: 105; Niermeyer
1976: 97; Maigne d’Arnis 1866: 316) ↔ лат. (/ позд.) Biblia ‛Библия’ (Lewis, Short
1958: 235; Blaise 1994: 105; Maigne d’Arnis 1866: 316), которые, в свою очередь, восходят к омонимам греч. (позд.) αἳ βίϐλοι ‘баллисты’ ↔ греч. (позд.) τὰ βιβλία
‛священные еврейские книги; ВЗ; Библия; законченное письменное творение;
Новый Завет’.
К тому же, возможно, что лат. (позд.) biblia ‘machinae bellicae jaculatoriae’ /
греч. (позд.) αἳ βίϐλοι ‘баллисты’ предопределяют реконструкцию семантического оттенка *‘слово божие – оружие Творца’ ← ‘Библия’, ср. слова из Второго послания к Коринфянам святого апостола Павла: Оружия воинствования
нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь (2Кор. 10.4)
// Nam arma militiæ nostræ non carnalia sunt, sed potentia Deo ad destructionem
munitionum (BSC: 752). Генезис такого употребления формы Бi-в-лиꙗ можно
было бы аргументировать возможным присутствием риторической фигуры
параллельного сравнения (см. схему), которыми, как известно, славился славянский первопечатник (Будянский 2016: 15–16).
11 Перевод данной цитаты манускрипта весьма затруднителен, так как некоторые его
комментаторы усматривают возможность интерпретации αἳ βίϐλοι как объекта книги,
якобы разложенные на поле боя рядом с военными механизмами, ср. пояснение Кароля дю
Шанжа к словарной статье biblia ‘machina bellica jaculatoria’: Sed an bibliæ istæ intelligantur
non auſim affirmare. Certe libros cum machinis bellicis eodem in loco depoſitos vix quis credat (Du
Cange I: 30; Du Cange Lat I: 609).
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Схема: экспликация генезиса фонемы -в- формы Бивлиꙗ
τὰ πολεμικὰ ὄργανα

arma militiæ

biblia ‘machinae bellicae jaculatoriae’

лексема Ф. Скорины

лексема С. Будного

potentia Dei
Biblia ‘Библия’

αἳ βίϐλοι ‘баллисты’

τὰ βιβλία ‘Библия’

Бивлиꙗ *‘слово
божие – оружие
Творца = Библия’

цслав. библиꙗ ‘
sacra scriptura;
Библия’

Вивлиа ‘Библия’

3. 	Семантические особенности передачи смысловой совокупности оригинала СП. Ошибки
и неточности перевода библейского текста
С целью повторной верификации истинности бытующего мнения об использовании Ф. Скориной древнееврейских и арамейских первоисточников как
вспомогательных инструментов перевода ВЗ (см. 1 раздел), а не просто как иллюстративного элемента, можно провести сравнительный анализ нескольких
несоответствий переложения СП на европейские языки (в первую очередь, на
древнегреческий и латынь) и на старобелорусский лад в соответствии с оригиналом текста. Присутствие идентичных ошибок и в Бивлиꙗ Рꙋска Ф. Скорины явилось бы камнем преткновения (т. е. лат. lapis offensionis) принятия
данного суждения.
В связи с анализом семантических особенностей параллельного текста на
русском и древнееврейском языках, представляющим иллюстрационный материал при лексикологическом анализе примеров ВЗ, необходимо иметь ввиду некоторые особенности оригинала12 и переводного(-ных) варианта(-тов):
–– иудеи не подвергали переписанный текст ВЗ какой-либо проверке, что
предопределило появления ошибок переписи (см. Барановский, Иванов
12 Необходимо упомянуть, что на древнем иврите создана большая часть ВЗ, а арамейский
встречается лишь в 4 местах: на нём написаны 2.4–7 – 7.28 главы книги пророка Даниила,
4.8 – 6.18, 7.12–26 главы I книги Ездры, одно предложение в книге пророка Иеремии 10.11,
две лексемы – топонимы в книге Бытия 31.47. На древнегреческом языке написаны лишь
2-я и 3-я книги Маккавейские ВЗ (Rosenthal 1961: 5; CHB I: 1, 6).
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2009: 128). После кодификации переписного текста СП масоретами13,
Самаритянское Пятикнижие, или Самаритянская Тора (т. е. др.-евр. tōrāh
shōmrōnīt), различается более 6000 несоответствий от этого текста (CHB
I: 144);
–– в обиходе Русской Православной Церкви, главным образом, находятся
два перевода Священного Писания: церковнославянский14 (возникший
во время борьбы этой Церкви с представителями жидовствующих 15,
когда архиепископ Геннадий Новгородский приказал заново перевести
СП с греческого [Немировский 1990: 284–285]), и русский синодальный16,
отрывки текста которого представлены в данной статье.
В ряд наиболее заметных ошибок и несоответствий перевода СП на европейские языки и, соответственно, на старобелорусский лад можно выделить
следующие примеры, ср.:
1) cornutam Moysi faciem (BSC: Ex. 34.31 [Вульгата]) ‘рогатое лицо Моисея’ /
rohatu twarʒ Moyǯieſſowu (BSN: 46v) / rohatú twarʒ Moyǯyeſſowu (BCŽB: 96) /
рогато лицє Мосєéво ‘т. ж.’ (СБ: Исх. 158) ≠ δεδόξασται ἡ ὄψις17 ‘его лицо было
в нимбе, т. е. сияло’ (Септуагинта) ← др.-евр. pānāv ‘ōvr qāran (Shǝmōth 34:
29–30) ‘[Моше] кожа лица сияла = лицо его стало светиться’.

13 О нововведениях и преднамеренных ошибках масоретов, на которые своё внимание
обратил уже блаженный Софроний Евсевий Иероним / Sophronius Eusebius Hieronymus
(ср. Samaritani Pentateuchum Mosis totidem litteris scriptitant, figuris tantum et apcicibus discrepantes) подробнее см. Frankel 1851: 242–243; CHB I: 172.
14 Первоисточником которого являлась Септуагинта (III в. до н. э.), переводчиками которой
с древнееврейского на древнегреческий язык, по легенде, были 72 иудейских мудрецов,
избранных по 6 от каждого колена (исторически их было 12, но ко времени работы над
переводом весь еврейский народ фактически состоял в одном колене Иудином [подробнее
см. Orlinsky 1949: 4]). Авторами перевода с древнегреческого на старославянский язык
являются свв. братья Кирилл и Мефодий (Цуркан 2001: 263–266, 273), по уверениям
некоторых исследователей, выполнившие этот труд в IX в. за шесть месяцев с помощью
попов скорописцев (Трубачев I: 386). Полный текст перевода не сохранился. В богослужении
зачитываются лишь части паремий этого перевода.
15 Начиная с 1470 г., по прибытии в Великий Новгород Захария Скары (EЭ VII: 582–587;
Доброклонский 1999: 188).
16 Он переведён с древнееврейского в XIX веке (в 1870-х годах [Бровкин 2015: 21]).
17 Ср. „<…> Μωυσῆς οὐκ ᾔδει ὅτι δεδόξασται ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν τῷ
λαλεῖν αὐτὸν αὐτῷ” (ΑΓ: 93).
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Рогатый Моисей. Иллюстрация из немецкой Библии 1441–1449 гг.
(Cod. Pal. germ. 19 Bibel, dt.: AT (Bücher Mose, Josua, Richter) – Hagenau,
Werkstatt Diebold Lauber [Universitätsbibliothek Heidelberg])

Ошибка перевода этого фрагмента (см. Barton 2016: 414) обусловлена омонимической совокупностью форм др.-евр. qrn / !rq ‘сиять, излучать, лучится ↔
иметь рога / быть рогатым’ (DCH VII: 326), в силу отсутствия matres lectionis18
в вариантах СП до модификации их масоретами, которые можно прочитать
тремя способами (т.е. вокализованный корень в таком случае употребляется
для выражения разных морфологических единиц – глагола или существительного): α) др.-евр. qeren / !r,q, ‘рог (барана); символ силы и могущества; холм
и др.’ (DCH VII: 326; BDB: 2188–2189; Feyerabend 1905: 306); β) др.-евр. qeren /
!r<q, ‘луч света’ (DCH VII: 327; Feyerabend 1905: 306); γ) др.-евр. qāran / !r;q;) ‘сиял,
излучал, лучился’ (DCH VII: 326; BDB: 2189; Feyerabend 1905: 306) в синтагме
др.-евр. pānāv ‘ōvr qāran (perfectum [masc. sg. 3]) является деноминативом от
др.-евр. qeren ‘луч света’;
2) Qui extendit aquilonem super vacuum [, et appendit terram super nihilum] ‘Он
распростер север над пустотою [, и повесил землю ни на чем]’ (BSC: Job 26.7
[Вульгата]) / ἐκτείνων βορέαν ἐπ᾽ οὐδέν, κρεμάζων γῆν ἐπὶ οὐδενός· (ΑΓ: 677
[Септуагинта]) / Ꙍнъ же ростѧгаеть северѧ надъ празнымъ (СБ: Иов. 31)
≠ kteryǯto roʒtahuge nebe puolnocǯnie nad praʒdnem (BSN: 266v) / Kterýǯto
roʒtahuge nebe puolnocǯnije nad práʒdneê (BCŽB: 255r) ← др.-евр. nōteh tsāfōn
‘al tōhū ‘он натянул облачное небо над пустотой’ (Yiov 26.7).
Некорректность перевода синтагмы др.-евр. nōteh tsāfōn ‘al tōhū заключается в алогическом толковании др.-евр. tsāfōn, так как эта лексема может быть
использована не только в значении ‘север’ (т. е. Он распростер север над пу18 Об этиологии графической передачи гласных древнееврейского языка подробнее см.
Lambdin 2003: XXIV; Kutscher 1982: 151; Naveh 1997: 183.
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стотою…), но и ‘облачное небо’ (т. е. Он распростер облачное небо над пустотою…) (подробнее см. DCH VII: 146–147).
Основываясь на итогах проведённого короткого сравнительного текстологического анализа, можно сделать главный вывод о том, что если ошибка
или неточность перевода СП присутствует в Вульгате, то, соответственно,
её можно найти не только в Венецианской Библии, но и в Пражской Библии
1488 г. (с некоторыми исключениями [см. выше]), и, безусловно в Бивлиꙗ Рꙋска
Ф. Скорины. Это обстоятельство свидетельствует в пользу утверждений тех
исследователей, которые первоисточником перевода Библии белорусского
первопечатника считают чешские издания СП и Вульгату, но не тексты на семитских языках.
4. Выводы
1. Форма со щелевым -в- Бi-в-лиꙗ в переводе Библии Ф. Скорины могла быть
создана путём контаминации омонимов лат. (позд.) biblia ‘machinae bellicae
jaculatoriae’ с лат. (/ позд.) Biblia ‛Библия’, прототипами которых являются
греч. (позд.) αἳ βίϐλοι ‘баллисты’ (с минускулом ϐ) ↔ греч. (позд.) τὰ βιβλία
‛священные еврейские книги; Ветхий Завет; Библия; законченное письменное творение; Новый Завет’.
2. Лат. (позд.) biblia ‘machinae bellicae jaculatoriae’ / греч. (позд.) αἳ βίϐλοι ‘баллисты’ предопределяют реконструкцию семантического оттенка *‘слово
божие – оружие Творца’ ← ‘Библия’ (на гипотетическом уровне).
3. Фрагменты древнееврейских и арамейских первоисточников, использованных Ф. Скориной в предисловиях к главам Бивлиꙗ рꙋска, представляют
собой чисто иллюстративные элементы, не свидетельствующие о глубоком
познании автора перевода семитских языков.
Сокращения
Бт. – книга Бытие (ивр. bᵊrēshīth ‘в начале’); греч. – древнегреческий язык; греч.
(позд.) – древнегреческий позднего периода; диал. – диалектная форма; др.-евр. –
древнееврейский язык или библейский иврит; др.-русск. – древнерусский; Иов.
(/ Job) – Книга Иова; Исх. (/ Ex.) – Книга Исход (ивр. shᵊmōth ‘Имена’); 2Кор. – Второе
послание к Коринфянам (книга Нового Завета); лат. – латинский язык; лат. (позд.) –
латинский позднего периода; польск. – польский (нового периода [с XIX в.]); ср.польск. – польский среднего периода (XVI–XVIII вв.); ст.-блр. – старобелорусский
(конец XIV в. – XVIII в.); ст.-укр. – староукраинский; ст.-чеш. – старочешский (XII в. –
XV в.); с.-х. – сербохорватский язык; топ. – топоним; фнк. – финикийский язык;
хорв. – хорватский язык; 3Ц. – третья книга Царств (часть Ветхого Завета в Септуа-
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гинте и в православном каноне. В еврейской Библии, а также в католическом и протестантском каноне соответствует Первой книге Царей); цслав. – церковнославянский
язык; чеш. – чешский
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Qualities of the Orthographic System and Presentation Peculiarities
of Phonetic and Semantic Value of the Lexemes of Semitic Origin
in the Russian Bible (resp. Бивлиꙗ рꙋска) by Francysk Skaryna
Summary
The article newly actualizes the problem of peculiarities in the presentation of the phonetic and
semantic value of lexemes of Semitic origin in Russian Bible by F. Skorina from Polatsk (Бивлия руска
выложена докторомъ Францискомъ Скориною из славнаго града Полоцька [Prague: Typography
of Francisk Skorina, y. 1517–1519]). An analysis of the named structural complexes of theses lexemes
not only opens an opportunity for identification of mistakes in the translated text, but also determines
the scope of Skorina’s knowledge in the field of original realities of the Semitic culture. On the basis
of linguistic research into the phonetic and semantic value of lexemes of Semitic origin in Skorina’s
Russian Bible, the following conclusions can be drawn:
1. the fricative consonant -в- (resp. -v-) in the lexeme Бi-в-лиꙗ might have resulted from
a contamination of homonyms: Middle-Lat. biblia ‘machinae bellicae jaculatoriae’ and Lat. (or
Middle-Lat.) Biblia ‛Bible’, with the provisions of the prototype of the homonyms Gk. (MiddleGk.) αἳ βίϐλοι ‘ballistic machines’ (with the minuscule ϐ ) ↔ Gk. (Middle-Gk.) τὰ βιβλία ‛Jewish
sacred books; Old Testament; Bible; finished paper work; New Testament’ taken into account;
2. Lat. (Middle-Lat.) biblia ‘machinae bellicae jaculatoriae’ / Gk. (Middle-Gk.) αἳ βίϐλοι ‘ballistic
machines’ presupposes the reconstruction of a hypothetical sememe *‘God’s will – a weapon of
the Almighty’ ← ‘Bible’;
3. Old Hebrew and Aramaic fragments used by F. Skorina in the exordiums of his Russian Bible
(Бивлиꙗ рꙋска) are to be regarded as illustrative elements but not as arguments on the basis of
which Skorina could be elevated to the rank of connoisseur of Semitic languages.

Zagadnienia ogólne

LingVaria
Rok XIII (2018) | 2 (26)
https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.02

Andrzej Kominek

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
jedruskom@poczta.onet.pl

Co wspólnego ma metafora
z kłamstwem, żartem i udawaniem?
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Czynności mowy a kompetencja komunikacyjno-społeczna
Tytułowe połączenie ze sobą kłamstwa, żartu i udawania, a w dalszej kolejności
innych podobnych umiejętności konwersacyjnych, jak: plotka, flirt, komplement,
złośliwość, ironia itp.1, implikuje przeświadczenie o ważności i użyteczności różnych działań komunikacyjnych człowieka, a przede wszystkim jakąś istotną cechę
klasyfikacyjną pozwalającą łączyć je ze sobą. Stwierdzenie to koresponduje z ogólniejszą prawdą wypowiedzianą przez Annę Wierzbicką, że „uniwersum mowy nie
składa się z wyrazów ani zdań: składa się z wypowiedzi (aktów mowy)” (Wierzbicka
1983: 125). Przede wszystkim tytułowe akty mowy są poręcznymi narzędziami codziennej komunikacji ze względu na swoją niedosłowność:
Tym, co sprawia, że rozmowy są faktycznie ciekawe, są nasze gry słów. Opowiadamy
dowcipy, używamy metafor tak swobodnie, że niemal nic z tego, co mówimy, nie
1

Określenia: metafora, ironia, kłamstwo, żart, złośliwość należy traktować jako formy skrótowe,
reprezentujące wyrażenia: wypowiedź metaforyczna, wypowiedź ironiczna, wypowiedź nieprawdziwa, wypowiedź żartobliwa, wypowiedź złośliwa.
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jest dosłowne [podkr. – A.K.]. „Czy wychodząc, mógłbyś zabrać śmieci?”. Gdybyś po
prostu wziął je ze sobą, ludzie mogliby się zdziwić. To właśnie jest sedno sprawy –
podczas konwersacji poświęcamy wiele wysiłku, próbując ocenić, jak nasi słuchacze
zinterpretują to, co mówimy, bądź odwrotnie, próbując pojąć, co właściwie mówca
stara się nam przekazać. Mówimy zagadkami i peryfrazami. Wkładamy, jak się zdaje, dużo wysiłku, by nie powiedzieć dokładnie tego, co mamy na myśli, prostymi,
zwyczajnymi słowami [podkr. – A.K.]. Równie dobrze moglibyśmy mówić po francusku albo po czesku, albo po chińsku (Dunbar 2014: 152).

Jeśli dołączymy do tego jedną z fundamentalnych zasad, że język powstał m.in.
po to, aby podtrzymywać więzi społeczne (Dunbar 2016: 282), to wiele z tych działań
komunikacyjnych (nazwijmy je tu ze względu na pokrewieństwo znaczeniowe, ale
też niejednorodność genetyczną, „aktami kompetencji komunikacyjno-społecznej”)
ma – w skali filogenetycznej – znaczenie adaptacyjne i strategiczne. Zabawa w udawanie, która jest pierwszą tego typu umiejętnością u małych dzieci, jest warunkiem
tworzenia form życia instytucjonalnego, ponieważ chodzi tutaj o nadanie obiektom
i zachowaniom specjalnego statusu deontycznego poprzez jakąś ustaloną zbiorową
formułę oraz praktykę na wzór wspólnych uzgodnień u małych dzieci, że np. kawałek drewna może zastąpić mydło lub samochód (Tomasello 2016: 111). Z kolei według
psychologów ewolucyjnych i antropologów kłamstwo, plotka i komplement są pierwotnymi umiejętnościami komunikacyjnymi; były one bowiem wynikiem rywalizacji między naszymi przodkami konkurującymi o status społeczny, czyli o dobre
relacje z innymi członkami grupy społecznej, manipulowania innymi lub środkiem
do zdobycia upatrzonej kobiety (Gazzaniga 2011: 88–120).
Warto zauważyć, że współcześnie takie, szeroko rozumiane, akty kompetencji
komunikacyjno-społecznej, jak plotka, kłamstwo (poza kłamstwem grzecznościowym) czy manipulacja, mają negatywną konotację, ale w ostatecznym rozrachunku
rozwój mózgu społecznego pozwolił ludziom na większą świadomość oraz na to, aby
oprócz celów egoistycznych używać go do celów nieegoistycznych, a nawet dobrych,
jak zachowania empatyczne lub związane, w przypadku perswazji, z rodzajem przyzwolenia ze strony odbiorców, odbywające się niejako za ich zgodą (np. perswazja
religijna, propagandowa czy marketingowa). Zdolność tworzenia tego typu aktów
społecznych, oderwanych od użycia jednostkowego, czyli tzw. abstrakcyjność języka, jest jedną z najcenniejszych cech językowych. Pozwala bowiem rozmawiać nie
tylko o konkretnych ludziach i zdarzeniach, ale też o ich typach ogólnych oderwanych od aktualnego czasu i miejsca. Ta cecha języka ludzkiego określana bywa również jako zdalność, tzn. możliwość mówienia o zjawiskach nieobecnych (przeszłych,
przyszłych, odległych w przestrzeni), a także tylko pomyślanych (por. Aitchison
2002: 97; Grzegorczykowa 2007: 22, 28–29, 32).
Jaka zdolność kognitywna powoduje, że akty tego typu umożliwiają nam sprawne „nawigowanie” w otoczeniu społecznym? Z punktu widzenia pragmatyki językowej zasadniczym wyróżnikiem komunikacji między ludźmi, zarówno werbalnej, jak
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i niewerbalnej, jest wyrażanie i rozpoznawanie intencji (Sperber, Wilson 2009: 305)2,
których pojawienie się u człowieka stało się przejściem ewolucyjnym do wyższej
świadomości poznawczej (Dunbar 2014: 99), określanej jako teoria umysłu3. Sztuka odczytywania tego, co myślą i czują inni ludzie, obejmuje takie stany umysłu,
jak: wiedza, przekonanie, myślenie, chęć, pożądanie, nadzieja, intencja itp. Odnosi się do zdawania sobie sprawy z treści we własnym umyśle (ibid.: 65). Nawiązuje
do tych umiejętności A. Wierzbicka w eksplikacjach tzw. genrów mowy (do których zalicza m.in. żart, flirt, kłamstwo) „poprzez ciąg prostych zdań, wyrażających
założenia, intencje i inne akty umysłowe mówiącego, definiujące dany typ wypowiedzi” (Wierzbicka 1983: 129). Analizy Wierzbickiej opierają się na elementarnych
komponentach illokucyjnych, odpowiadających prostym aktom umysłowym ludzi
mówiących. Każdy genre mowy to wiązka aktów mentalnych. Aby go zdefiniować,
trzeba przede wszystkim wyizolować zasadniczy cel komunikacyjny (intencję, cel
illokucyjny), a następnie założenia, emocje, postawy itd. (Gajda 1993: 249). Metoda
ta jest więc niczym innym, jak przyjęciem pewnej perspektywy poznawczej w celu
rozumienia różnych modeli mentalnych oraz możliwości ich tworzenia.
Intencjonalność można sobie wyobrazić jako hierarchicznie ułożoną listę tzw.
przekonań. Zarówno kłamstwo, żart, udawanie, jak i wiele pokrewnych aktów kompetencji komunikacyjno-społecznej należą w świetle teorii umysłu do tzw. przekonań drugiego rzędu, wymagających zdolności do myślenia o myśleniu, a także rozpoznawania motywów i intencji innych ludzi (np. ‘Jan przypuszcza, że Basia uważa,
że on jest bardzo przystojny’) – w przeciwieństwie do przekonań pierwszego rzędu,
odnoszących się do myślenia przypadkowego i behawioralnego (np. ‘Michał myśli, że Zosia ma urodziny – widzi bowiem tort, świeczki i Zosię, która zdmuchuje
świeczki’). W takich umiejętnościach tkwi tajemnica ludzkiego rozwoju, zarówno
w planie filogenetycznym, jak i ontogenetycznym, bowiem:
[…] dzieci nie rodzą się z tą umiejętnością. Zarówno niemowlęta, jak i małe dzieci
uważają, że świat jest dokładnie taki, jak one go postrzegają. Nie umieją przyjąć, że
może być inny, niż im się wydaje. Brakuje im zdolności wyobrażeniowych. A skoro
nie potrafią sobie wyobrazić, że świat jest inny niż to, co o nim wiedzą, nie są w stanie przyjąć, że inna osoba (dziecko lub dorosły) wierzy, że coś jest tak a tak, gdy one
wiedzą, że tak nie jest. W rezultacie nie potrafią zrobić tego, co jest w pewnym sensie
znamieniem świata dorosłych – nie potrafią wykorzystać wizji świata innej osoby, by
ją okłamać (Dunbar 2014: 65).
2
3

Autorzy powołują się na prace Paula Grice’a, który jako pierwszy sformułował i głosił ten pogląd.
Rozwój teorii umysłu jest najczęściej badanym i przywoływanym tematem w dziedzinie rozwoju
dziecka, odkąd w 1983 r. opublikowano pierwsze tego typu opracowanie naukowe badań z udziałem dzieci. Pierwszą definicję teorii umysłu podali David Premack i Guy Woodruff w 1978 r.: „[…]
ktoś ma »teorię umysłu«, to znaczy, że przypisuje stany umysłowe sobie i innym” (cyt. za: Frith
2008: 109). Na temat tej teorii zob. m.in.: idem: 105–136 (rozdz. 5: Czytanie w umysłach i ślepota na
stany umysłu); Baron-Cohen 2009: 145–171; Frith 2009: 145-175; Pisula 2012: 83–89.
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Bardzo ciekawą teorię, stanowiącą wyjaśnienie funkcjonowania teorii umysłu,
stworzył Alan Leslie, który tłumaczy proces przyswajania sobie pojęć odnoszących
się do stanów umysłowych za pomocą mechanizmu odłączania. Według autora
ludzkie umysły potrafią tworzyć kopie, czyli reprezentacje ludzi, przedmiotów i zdarzeń. Już w drugim roku życia nie tylko reprezentacje poznawcze rzeczywistości
pozwalają poznawać świat taki, jaki jest, ale małe dzieci potrafią też tworzyć reprezentacje tego, co inni ludzie zamierzają zakomunikować. Umysł jest zdolny do tworzenia reprezentacji za pomocą tzw. mechanizmu odłączania, ponieważ „odłącza”
od rzeczywistości reprezentacje, które nie są już dosłownymi kopiami świata, ale
same mogą stać się przedmiotami myślenia i gry wyobraźni, np. małe dziecko może
bawić się w udawanie, posługując się kawałkiem drewna jak mydłem, a także zdobywać bardziej wyrafinowaną wiedzę o przekonaniach i oszukiwaniu (Frith 2008:
109–110)4. Codzienna komunikacja nie czyni wyjątków z tego typu kreacji językowej,
ale jest to raczej reguła w „wirze zachowań komunikacyjnych”, z których składa się
nasze życie (Kominek 2013a: 117–120).
Zabawy z udawaniem są według psychologów rozwojowych najwcześniejszymi
przejawami nieświadomego jeszcze użycia dziecięcej teorii umysłu. Na przykład
zabawa lalką lub misiem wymaga od dziecka, w pierwszym rzędzie, wiedzy o roli
matki lub ojca oraz dziecka, bo zabawa dotyczy przeważnie relacji między rodzicami
a dziećmi. Aby jednak dziecko było zdolne do takiej zabawy, musi rozumieć różnicę między udawaniem a nieudawaniem, posiadać umiejętność scalania informacji
o sytuacji rzeczywistej i sytuacji wyobrażonej. Zdolność do zabawy z wykorzystaniem udawania, pozorowania przejawia się znajomością odpowiednich scenariuszy,
np. karmienia dziecka, kąpania go, wychodzenia z nim na spacer itp. (Winczura
2008: 93).
A co wspólnego ma z tym metafora? Myślę, że wszystkie wymienione tu wyróżniki umiejętności konwersacyjnych wyższego rzędu pasują do metafory i można ją
także traktować jako jeden z aktów kompetencji komunikacyjno-społecznej. Oto
dwa przykłady: Nie możemy spocząć na przysłowiowych laurach5; Łukasz Piszczek
gra w naszej reprezentacji czołowe skrzypce6. Nadawcy nie myślą tu oczywiście o laurach i skrzypcach w ich dosłownym rozumieniu, ale odnoszą te pojęcia do innego rodzaju treści na zasadzie przeniesienia znaczenia. Laury oznaczają w tym kontekście
4

5
6

Mówiąc bardziej obrazowo, reprezentacje umysłowe X’, X’’, X’’’ – odłączone od macierzystej reprezentacji X – przypominają inne funkcje, jakie zaczyna pełnić np. lampka do czytania. Można jej użyć do różnych celów poza oświetleniem przy czytaniu. Materialnie pozostaje tą samą
lampką, ale będzie służyła różnym celom. Tak samo określenie X wskutek przypisania mu innej
modalności (termin ten traktuję bardzo szeroko) może pełnić inną funkcję niż w prymarnym
zastosowaniu.
Tak powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie dla Onet.pl po meczu z Rumunią 11 XI 2016 r.
Tak się wyraził Tomasz Hajto podczas komentowania meczu Rumunia – Polska 11 XI 2016 r., godz.
21.45.
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‘podziw, splendor, uznanie’, a skrzypce (i to czołowe) ‘wyjątkową, ważną, czołową
rolę’ w drużynie. W odniesieniu do tego typu wyrażeń przenośnych, będących tu
tak naprawdę błędnymi użyciami związków frazeologicznych, jakże celna staje się
uwaga Uty Frith, że myśl odłączona, zwolniona ze zwykłego odnoszenia się do rzeczywistości, wchodzi w skład innych myśli, a jej znaczenie przechodzi zadziwiające
przemiany (Frith 2008: 110). Dekodowanie mechanizmów przeniesienia jest umiejętnością tak prostą i oczywistą, że radzą sobie z nią nawet małe dzieci7.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za traktowaniem metafory jako
odmiany aktu kompetencji komunikacyjno-społecznej jest pojmowanie jej jako
prototypowego aktu o charakterze przenośnym. Robin Dunbar, mówiąc o granicy
wskazującej moment, w którym dziecko – na podstawie umiejętności wnioskowania
o stanie umysłu innych ludzi – potrafi dostrzec nieobecny fizycznie świat wyobrażeń, nazywa ją „metaforycznym Rubikonem” (Dunbar 2014: 64). Określenie to
jest symbolem uczestnictwa w zdobyczach kulturowych, o jakich mówi Michael
Tomasello. Metafora, jako znany, uważany za kwintesencję zdolności językowych
środek komunikacji, jest wierzchołkiem góry lodowej całego spektrum kompetencji
komunikacyjno-kulturowej. Bez niej nie byłoby rozmowy, zdobyczy kultury, poezji
i prozy, a także gier językowych, które czynią nas nie tylko homo loquens, ale także
homo communicans i homo socialis8. W dalszej części artykułu spróbuję określić bliżej pokrewieństwo semantyczno-pragmatyczne metafory i innych aktów kompetencji komunikacyjno-społecznej.
Zakłócenia teorii umysłu – życie bez metafory
Powszechnie wiadomo, że jednak nie wszystkie osoby radzą sobie z zadaniami z teorii umysłu. Sytuację tę można sobie wyobrazić w wymiarze ewolucyjnym jako zatrzymanie się człowieka na etapie rozwoju, który obserwujemy w przypadku niższych
organizmów, jak bakterie czy niektóre owady (intencjonalność zerowa), a także u organizmów wyższych, które zdają sobie sprawę z zawartości swoich umysłów (intencjonalność pierwszego rzędu). Człowiek mający teorię umysłu musi posiadać co najmniej intencjonalność drugiego rzędu, a tej niektóre osoby nie posiadają albo mają
z nią poważny kłopot. W literaturze przedmiotu wskazuje się rzeczywiste albo hipotetyczne grupy takich osób. M. Tomasello (2015: 249–253) podaje przykłady: 1) dzikich dzieci wychowywanych bez ludzi, które nie posiadały umiejętności związanych
7

8

W kontekście omawianych tu problemów dobrym komentarzem może być reklama jednego
z banków. Małe dziecko pyta matkę: – Dlaczego wujek Pawcio wydaje się taki mniejszy przy babci? – Bo siedzi u babci w kieszeni – odpowiada matka. Chłopiec nie pyta o znaczenie tych słów
(bo je zna), o czym dowiadujemy się z kolejnego pytania skierowanego do matki: – A Ty?
Piszę o tym szerzej w: Kominek 2017.
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z teorią umysłu; 2) niemowląt urodzonych i dorastających na bezludnej wyspie bez
nikogo, poza samymi sobą, z kim mogłyby wchodzić w interakcje komunikacyjno-społeczne9. Tomasello zauważa również, że taką grupę stanowią osoby z autyzmem,
które pomimo że wzrastają wśród kumulatywnych wzorców kulturowych, nie mogą
w pełni korzystać z kolektywnej mądrości w nich zawartej, gdyż z powodów biologicznych nie posiadają koniecznych zdolności społeczno-poznawczych (Tomasello
2002: 16). Jak na początku stwierdziliśmy, że cechą prawdziwej komunikacji jest
brak dosłowności, tak w autyzmie mamy do czynienia z niemożnością wyjścia poza
dosłowność:
Niezdolność rozwiązywania zadań ToM [theory of mind – A.K.], utrzymująca się nawet w wieku dorosłym, ma liczne implikacje dla życia społecznego osób autystycznych. Ponieważ autystyczne dzieci nie mają teorii umysłu, nie kłamią (albo przynajmniej nie potrafią kłamać przekonująco) ani też nie bawią się w udawanie. Nie
rozumieją, co to znaczy udawać, że lalka jest żywa i może być głodna albo smutna.
Biorą świat zupełnie dosłownie [podkr.− A.K.] – to, co ożywione, jest ożywione, a to,
co nieożywione, takie pozostaje, i tyle. Podobnie gdy uczą się języka, używają słów
wyłącznie w ich literalnym znaczeniu. Nie pojmują, co to znaczy żartować czy używać słów metaforycznie. Dlatego rozmawiając z osobami autystycznymi, należy być
szczególnie starannym – potraktują wszystko, co mówisz, całkiem dosłownie […].
Brak teorii umysłu u osób autystycznych ma fatalny wpływ na ich zdolność radzenia
sobie z relacjami społecznymi. Ludzie tacy po prostu nie rozumieją subtelności codziennego dyskursu społecznego (Dunbar 2014: 72–73).

Nieporozumienia wynikające z wieloznaczności wyrazów sprawiają osobom ze
spektrum autyzmu bardzo wiele trudności. 28-letni Marcin ze znacznym autyzmem
powtarzał zasłyszany zwrot wyciągnąć kopyta. Zapytany przeze mnie, co to znaczy,
że ktoś wyciągnął kopyta, odpowiedział, że się przewrócił. Kiedy zapytałem, czy
go nie piją buty, odpowiedział, że nie, chociaż na pytanie, co piją, odpowiedział,
że wodę. A oto dalsze przykłady nierozumienia nawet najprostszych metafor przez
osoby z autyzmem:
(1) Marcin uwielbia znaną amerykańską kreskówkę dla dzieci Świat według Ludwiczka. W jednym z odcinków niejaki Jojo Pieniaczopulos chce przekupić Ludwiczka,
pokazując mu plik zielonych banknotów: – Chyba nie pogardzisz sałatą? Oglądając
razem z Marcinem tę scenę, zapytałem go, co to jest ta sałata. Marcin bez namysłu
odpowiedział: – Do obiadu.
(2) Podczas spaceru po lesie z Marcinem chciałem nawiązać do sytuacji z poprzedniego dnia, kiedy była burza i bardzo zmokliśmy. Zapytałem: – Co nas tutaj wczoraj
9

Literatura podaje też faktyczne przypadki takich osób: dzikich dzieci, tzw. rumuńskich sierot, odizolowanych dziwaków, superzdolnych sawantów, opisane m.in. w książkach: Frith 2008: 57–81;
Kominek 2016; Prizant, Fields-Meyer 2017.

Co wspólnego ma metafora z kłamstwem, żartem i udawaniem

31

złapało? (Kiedy mówimy, że złapała nas burza, myślimy o tym, że ‘nie zdążyliśmy
przed nią uciec i musieliśmy ją przeżyć na dworze’). Marcin słowo złapać rozumie
konkretnie i w lesie skojarzyło mu się to negatywnie ze słowem żmija (Złapała nas
żmija).
(3) Kiedyś, oglądając główne wydanie Wiadomości, usłyszałem informację o tym, że
ktoś jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Zapytałem wtedy rodziców, czy
prał je w pralce, czy ręcznie. Do mojego taty zadzwonił kolega o pseudonimie „Misiu”. Tata odezwał się: – Cześć, Misiu. Byłem pewny, że dzwoni prawdziwy niedźwiedź i możliwość rozmowy z nim naprawdę mnie zainteresowała. Odezwałem się
podekscytowanym głosem: – Misiu dzwoni? Ja też chcę porozmawiać!!! (Markowski
2014: 119).
(4) Na stole stoją szklanki, proszę syna, by rozlał sok. Rozlał, ale nie do szklanek.
Podobnie z poleceniem: wstaw wodę na kawę. Postawi wodę na słoik z kawą. Kiedy
mówię: biegnij w podskokach, zrobi dokładnie to, o co go proszę, ponieważ zrozumie
polecenie dosłownie. Powiem, że ktoś ma węża w kieszeni… syn zaczyna go szukać.
Za każdym razem uczę go, jak należy rozumieć takie zwroty, ale też sama się uczę
ważyć słowa, w przeciwnym wypadku mogą wyniknąć różne dziwne sytuacje. Wydając polecenie, pokazuję czynność. Po to, żeby syn wiedział, czego ja oczekuję.
(5) Mój podopieczny z autyzmem przy nowym materiale strasznie płacze, buntuje
się. Dopiero po takim ataku zaczyna współpracę. Któregoś razu powiedziałam: – Widzisz? To ćwiczenie nie gryzie. Na co on odpowiedział: – Gdzie ma zęby?
(6) Terapeuta: – On zachowuje się, jakby z księżyca spadł. Podopieczny: – Jak spada,
to boli. On nie ma miny. T.: – Ale to jest takie powiedzonko. Tak się mówi, jeśli ktoś
zachowuje się dziwnie, zupełnie nie orientuje się w jakiejś sytuacji. P.: – Ale on by
płakał. Ja miałem siniaka, ale nie tu. Tu nikt nie wychodzi. T.: – On nie będzie płakał.
Bo on nie spadł z księżyca tak naprawdę. Tak się tylko mówi, jeśli chcemy powiedzieć
o kimś, kto dziwnie się zachowuje.
(7) Poprosiłam dziecko o zdjęcie twarzy mamy. Płacz był nieziemski. Dlaczego? Bo
jak zdejmą mamie twarz, to co jej zostanie?10

Jeżeli zrozumiemy dogłębnie funkcję poznawczą metafory, to lepiej pojmiemy,
jak trudno się bez niej obejść: w uczeniu się, radzeniu sobie z różnymi społecznymi
interakcjami, w autorefleksji towarzyszącej poznawaniu świata czy twórczym rozwiązywaniu problemów. Powyższe przykłady świadczą jednak o tym, że osoby ze
10 Przykłady (4)–(7) pochodzą z bazy materiałowej pracy doktorskiej Anny Zając na temat kompetencji komunikacyjnej osób wysoko funkcjonujących ze spektrum autyzmu. Niemożność wyjścia
poza dosłowność jest cechą komunikacji językowej opisywaną często przez same osoby ze spektrum autyzmu. Zob. np. znane relacje autobiograficzne: Grandin, Scariano 1995 czy Gerland 2015
(tam też można przeczytać o relacjach „od wewnątrz” i informacje o najważniejszych publikacjach tego rodzaju – s. 9–14).
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spektrum autyzmu nie rozumieją mowy przenośnej, chyba że metafory są przenoszone jako cytaty w zasłyszanych tekstach. Ponieważ dzieci nie czytają kontekstu,
nie uczą się spontanicznie i samodzielnie deszyfrować wieloznaczności. Jak pisze
Marta Korendo,
pomimo pracy na opowiadaniach sytuacyjnych […] dzieci z trudem uczą się korzystać z kontekstu i samodzielnie dochodzić do znaczeń wyrażeń. Każdego wyrażenia
uczą się definicyjnie, przez podanie wyjaśnienia, jak słówka w obcym języku (Korendo 2013: 144).

Jak wynika z rejestru różnych szczegółowych zakłóceń mechanizmu teorii umysłu, problemy z kompetencją komunikacyjną są fundamentalnym symptomem autyzmu11 i regularnie przejawiają się w triadzie deficytów: w poznaniu społecznym,
komunikacji społecznej i rozumieniu społecznym (Szwabe 2008: 125). Zakłócenia
teorii umysłu u osób z wymienionych wcześniej grup potwierdziły bardzo ważną
prawidłowość, że osoby te cechuje brak posługiwania się metaforami i opaczne rozumienie takich aktów kompetencji komunikacyjno-społecznej, jak kłamstwo, żart
czy ironia, a także nieumiejętność udawania. Nieco inaczej wyraził to Simon Baron-Cohen, ale miał na myśli to samo:
Nie ma tu [u osób z autyzmem – A.K.] miejsca na udawanie, figury stylistyczne,
niejednoznaczność czy niezobowiązujące pogawędki. Liczą się tylko fakty (Baron-Cohen 2015: 111).

A skoro cechy te giną u osób z autyzmem, jest to istotny dowód na to, że kompetencje komunikacyjne, o których tu jest mowa, mają wspólny mechanizm semantyczny.
Metafora a inne umiejętności o charakterze komunikacyjno-społecznym
Spróbujmy przyjrzeć się teraz dokładniej temu, co wiąże ze sobą akty kompetencji
komunikacyjno-społecznej, o których była mowa, a także temu, jakie jest miejsce
metafory w tej kategorii pojęciowej. Jeśli spytalibyśmy kogoś, co wiąże kłamstwo
z metaforą, byłby na pewno zdziwiony tym zestawieniem. Tymczasem, jak wykazaliśmy, istnieje bardzo widoczne pokrewieństwo. Aktom tego rodzaju można przypisać następujące cechy:
–– niedosłowność;
–– tworzenie i podtrzymywanie relacji społecznych i komunikacyjnych;
–– posiadanie przez nadawcę i odbiorcę wyższej świadomości poznawczej związanej
z tzw. teorią umysłu;
–– intencjonalność charakteryzującą się przekonaniami co najmniej drugiego rzędu;
11 Więcej zob. Kominek 2012: 195–207.
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–– reprezentacje poznawcze tego, co ludzie zamierzają zakomunikować odbiorcy;
–– odłączanie reprezentacji od rzeczywistości;
–– posiadanie zdolności oderwania się od bezpośredniego kontaktu i odniesienia się
do nieistniejących w bezpośredniej bliskości zjawisk.
W świetle tego zestawu cech cała kategoria aktów kompetencji komunikacyjno-społecznej jest zdeterminowana przez funkcjonowanie mechanizmu obejmującego
wszystkie te cechy. Na pierwszy plan wysuwa się tu spójna i najliczniejsza grupa
tzw. genrów mowy, takich jak: żart, kłamstwo, flirt, komplement itp., będących
realizacją określonych celów illokucyjnych, takich jak emocje, założenia, postawy,
wyrażonych w formie werbalnej. Genre jest aktem mowy o charakterze bardziej
działania niż wytworu – jest skodyfikowaną formą działania (Bachtin 1979). Każdy genre mowy stanowi unikalną strukturę cech gramatycznych i znaczeniowych
(Wierzbicka 1983), dlatego może być zidentyfikowany jako np. kłamstwo lub żart.
Dla kłamstwa eksplikacja semantyczna wygląda następująco:
‘Z wie, że X skłamał Y = Z wie, że X powiedział coś do Y / Z przypuszcza, że X wiedział, że to nie była prawda / Z przypuszcza, że X powiedział to, ponieważ X chciał,
by Y myślał, że to była prawda / Z wie, że jeśli ktoś to zrobi, to jest to źle’ (Wierzbicka
1985: 341–342).

Z kolei dla żartu można wyodrębnić następujące operacje mentalne:
‘X wie, że Y mówi coś, co chce, żeby X wyobraził sobie, że mówi Z / X wie, że Y sądzi,
że X rozumie, że Y tego nie mówi / X wie, że Y mówi to, co mówi, bo Y chce, żeby X
się śmiał’ (Wierzbicka 1983: 133).

Każdy z genrów mowy wymaga charakterystycznych dla danego gatunku aktów
mentalnych. Różnią się one również stopniem trudności w dekodowaniu implikatur
stojących za nimi, a więc poziomem intencjonalności. Kłamstwo i żart są trudniejszymi aktami, bo jeśli opisujemy punkt widzenia osoby trzeciej, musimy wyjść poza
prostą teorię umysłu (intencjonalność drugiego rzędu): kłamstwo – ‘Z przypuszcza,
że X powiedział to, ponieważ X chciał, by Y myślał, że to była prawda’ (intencjonalność czwartego rzędu); żart: ‘X wie, że Y mówi coś, bo chce, żeby X wyobraził sobie,
że mówi Z’ (intencjonalność czwartego rzędu) – w przeciwieństwie do komplementu: ‘X mówi to, bo chce, żeby Y było przyjemnie’ (ibid.: 130) (intencjonalność drugiego rzędu) lub flirtu: ‘X mówi to, bo chce, żeby Y wyobraził sobie, że podoba się
Y jako osoba płci przeciwnej’ (intencjonalność trzeciego rzędu). Kłamstwo wymaga
wysokiej kompetencji komunikacyjnej, bo umiejętność skutecznego kłamania jest
według wielu psycholingwistów ostatecznym celem przyswajania języka (np. Aitchison 1991: 16)12. Dowodem natomiast na niezwykłą trudność dekodowania implikatur
12 „Kłopot polega na tym, że znacznie łatwiej jest mówić prawdę, niż kłamać – mówił zmarły niedawno neurobiolog Jerzy Vetulani. – Prawda przychodzi automatycznie, a kłamstwo to zmiana,
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konstytuujących kłamstwo są trudności osób z autyzmem w tym zakresie. Do bardzo typowych działań terapeutycznych należy uczenie autystyków rozpoznawania,
co jest śmiesznego w opowiadanych żartach i dowcipach, a także umiejętności odróżniania kłamstwa od prawdy.
Podstawowym działaniem warunkującym akty mowy o charakterze komunikacyjno-społecznym, o którym była mowa już wcześniej, jest udawanie (mające swoje
źródło w zabawie dzieci z wykorzystaniem udawania). Umiejętność ta różni się od
genrów mowy tym, że jest bardziej działaniem komunikacyjnym z racji swojej prymarnej funkcji niewerbalnej. Duża liczba badań na ten temat pokazuje, że u dzieci autystycznych zdolność ta jest poważnie zaburzona. Nawet jeśli są one uczone
zabawy w udawanie, wszystkie ich próby są znacznie ograniczone w porównaniu
z umiejętnościami dzieci z grup kontrolnych (Winczura 2008: 94). A. Wierzbicka
ani inni pragmalingwiści nie wyróżniają udawania jako aktu (genru) mowy, chociaż towarzyszy on często zabawie w udawanie, ale w przytoczonych definicjach
kłamstwa i żartu można się doszukać operacji myślowych mających swój genetyczny związek z umiejętnością udawania. Pozorowanie (symulacja) jest w tych aktach
mowy nadrzędnym celem illokucyjnym, bo kłamiąc, udajemy, że mówimy prawdę,
żartując, udajemy, że fikcja jest rzeczywistością, po to, aby inni się śmiali itp. (Kominek 2012: 204)13.
Udawanie jest aktem podstawowym, ale z racji swej realizacji pierwotnie niewerbalnym i najmniej autonomicznym (zob. uwagi wcześniejsze). Scenariusze towarzyszące zabawom z wykorzystaniem udawania przewidują odpowiednie czynności,
wśród których zachowania językowe są tylko jedną z części składowych. Zachowania te mogą dotyczyć oddzielnych, autonomicznych aktów mowy, takich jak prośba,
rozmowa, zakaz itp. Możliwe jest także pominięcie składnika werbalnego, kiedy np.
kładziemy dziecko do snu i kołyszemy je w ciszy.
Metafora z kolei jest traktowana powszechnie przede wszystkim jako ozdobnik
mówienia, trop stylistyczny, realizowany w sposób werbalny. Tymczasem w świetle językoznawstwa kognitywnego jest ona czymś głębszym, stanowiącym centralny
składnik codziennego posługiwania się językiem, wpływający na nasz sposób postrzegania, myślenia i działania (realizowany poprzez kod werbalny i niewerbalny).
Tak jak kłamstwo, żart czy udawanie, wymaga intencjonalności co najmniej drugiego rzędu i rozumienia następujących operacji mentalnych: ‘X mówi o Y Z, chociaż
mógłby powiedzieć Y / X mówi tak, bo uważa, że odbiorca zrozumie, dlaczego tak
czyli coś więcej niż powtórzenie. Kłamanie wymaga inwencji i wysiłku” (Vetulani, Strzelczyk
2016: 99).
13 Powoduje to dalsze rozwarstwienie pragmatyczne udawania na akty odbywające się za przyzwoleniem odbiorcy (dowcip, żart itp.) i bez jego przyzwolenia (kłamstwo). „I jeśli obydwa typy tych
aktów manipulują – pisze Jolanta Antas – to w fikcji manipulacja jest jawna i dozwolona (przez
odbiorcę), w kłamstwie – nie, nie tylko jest niejawna, ale jej skutki perlokucyjne nie mogą w żaden
sposób ulec deszyfracji, bo to zniszczyłoby gwarancję powodzenia tego aktu” (Antas 2000: 67).
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mówi / X sądzi, że odbiorca rozumie, co on mówi’ 14. Chociaż dzieci zaczynają rozumieć metafory w wieku około trzech lat, a w wieku pięciu lat widzą wyraźnie różnicę
między znaczeniem dosłownym a przenośnym (Szatmari 2007: 135), to autystycy poruszają się w trudnym „świecie bez metafory”15. Termin ten oznacza nie tylko brak
kompetencji komunikacyjnej w tym wąskim zakresie, ale też – jak pisałem wcześniej – brak wykroczenia poza dosłowne rozumienie jakichkolwiek komunikatów
związanych z pojmowaniem stanów umysłu innych ludzi, do których odnoszą się
wszystkie analizowane i opisywane tu akty kompetencji komunikacyjno-społecznej.
Z tego względu w kategorii tych aktów metafora będzie zajmowała miejsce prototypowe (centralne), ponieważ w świetle ujęcia kognitywnego łączy rozum i wyobraźnię i w związku z tym nie jest jedynie sprawą języka, lecz przede wszystkim sprawą
naszego myślenia i poznania (Krzeszowski 1988: 8).
Metafora, odwołując się do dobrze przyswojonych zespołów pojęciowych, modeluje za ich pomocą obiekty, zdarzenia, zjawiska będące przedmiotem wypowiedzi o różnym charakterze. Naświetla w ten sposób pewne aspekty analizowanych
zjawisk, umożliwia ich lepsze zrozumienie. Ma to niewątpliwy walor poznawczy,
ponieważ „jednym rzutem odsłania […] cały kompleks cech i uwikłań przedmiotu, których ujawnienie wymagałoby długiego procesu analitycznego” (Dobrzyńska
1995: 202). Ta skrótowość, dostępność, a niekiedy i niezbędność poznania przez metaforę sprawia, że wyrażenia przenośne zaliczane są do najbardziej sugestywnych
środków komunikacji. Chociaż więc dzieli metafora z innymi aktami o charakterze poznawczym wspólne cechy, ma status aktu najbardziej doniosłego, o znaczeniu prototypowym, ze względu na ten właśnie podstawowy charakter przenośny.
Dlatego też jest symbolem zdolności społeczno-poznawczych, które zadecydowały
(i decydują) w rozwoju ewolucyjnym i ontogenetycznym o wkroczeniu w świat zarezerwowany jedynie dla człowieka.
Model kategorii aktów kompetencji komunikacyjno-społecznej, na który składa się pierwotne działanie komunikacyjne, jakim jest udawanie16, duży zbiór
14 Anna Wierzbicka i Teresa Dobrzyńska proponują wprowadzenie do eksplikacji wyrażenia metaforycznego elementu rzekłbyś lub można powiedzieć oraz elementu negacji, np. wyrażenie Ziemia
śpi jest eksplikowane jako: ‘rzekłbyś, że to nie ziemia, ale żywa istota, która śpi’ (Wierzbicka 1971:
140) lub ‘ziemia, która jest przedmiotem nieożywionym, wygląda, jakby to była nie ziemia, ale
osoba, która śpi’ (Dobrzyńska 1984: 39).
15 O konsekwencjach „życia bez metafory” zob. Kominek 2013b: 69–86.
16 Można tu wymienić jeszcze inne ważne umiejętności, jak rozumienie fałszywych przekonań czy
empatię, która w wersji rozszerzonej oznacza – według Barona-Cohena – nie tylko „zdolność rozpoznawania myśli lub uczuć innej osoby”, ale także „reagowanie na jej myśli i uczucia odpowiednią emocją” (Baron-Cohen 2015: 32). Od słowa empatia został nazwany zbiór charakterystycznych
cech (empatyzowanie), który brytyjski psycholog Simon Baron-Cohen przeciwstawił systematyzowaniu, co ma odzwierciedlenie w dwóch stylach poznawczych: pierwszym, opartym na zainteresowaniu światem stanów mentalnych i uczuciowych ludzi, i drugim, związanym z przetwarzaniem informacji dotyczących różnych struktur, a więc światem rzeczy (zob. Frith 2008: 200-201).
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tzw. genrów mowy, rozumiany jako ‘zbiór aktów mających znaczenie przenośne,
stanowiących reprezentacje poznawcze tego, co inni ludzie zamierzają zakomunikować, i podtrzymujących komunikację społeczną’, a także tradycyjne tropy (metafora, eufemizm, ironia i inne)17 opierają się – pod względem poznawczym − na zestawie cech przedstawionych wcześniej, których podstawę stanowi posiadanie przez
nadawcę i odbiorcę podstawowej świadomości poznawczej związanej z tzw. teorią
umysłu. Według Idy Kurcz (2005) teoria ta jest biologicznym podłożem komunikacyjnej funkcji mowy. Jest stale obecna w dyskursie, ponieważ „stanowi moduł
poznawczy decydujący o sprawnym funkcjonowaniu społecznym człowieka” (Młynarska 2008: 145). „Czytanie w umysłach” decyduje o kompetencji komunikacyjnej,
stanowiącej − niczym kolorowy wachlarz − spektrum różnych działań, umiejętności
i czynności mowy, chociaż z pozoru dalekich od siebie, jak kłamstwo i metafora, to
jednak opierających się na wspólnym mechanizmie semantycznym. Z drugiej strony
doświadczenie osób z tzw. „ślepotą” na stany umysłu innych ludzi pokazuje nam ten
sam wachlarz, który jest zwinięty i którego kolorystyką i funkcjonalnością nie możemy się zachwycać ani ich używać. Jak powiedziała Jean Aitchison (2002: 95), świat
dla osób z upośledzoną funkcją „czytania” umysłów jest „wprawiającym w zakłopotanie miejscem, którego nigdy się nie nauczą”. Paradoksalnie ten smutny deficyt
poznawczy jest głównym dowodem na to, że – posługując się inną, produktywną
metaforą (‘umysł to komputer’) − jeśli nie działa procesor teorii umysłu, nie działają
żadne programy, które od niego zależą.

Empatyzowanie jest więc synonimem słowa mentalizacja (odczytywanie wiedzy o stanie umysłów
innych ludzi).
17 Należy także zaznaczyć, że ten ogólny model nie oddaje zawiłości łączących akty kompetencji
komunikacyjno-społecznej wewnątrz poszczególnych podkategorii. Można je różnicować – od
prostszych pod względem umiejętności stosowania odpowiednich implikatur − do najtrudniejszych (zasygnalizowałem ten problem przy okazji omawiania aktu kłamstwa). Z całą pewnością też ironia jest aktem sprawiającym o wiele większe trudności niż metafora. Zdaniem Joanny
Szwabe jest ona szczytowym osiągnięciem zdolności pragmatycznych. Rozumienie implikatur
ironicznych pojawia się w późniejszym wieku niż rozumienie implikatur metaforycznych i jest
ściśle związane z prawidłowym rozwojem mentalizacji (Szwabe 2008: 123). Omówienie różnicy
między tymi rodzajami implikatur wykracza jednak poza ramy tego artykułu.

Co wspólnego ma metafora z kłamstwem, żartem i udawaniem

37

Literatura
Aitchison J., 1991, Ssak, który mówi, tłum. A. Czarnecka, Warszawa.
Aitchison J., 2002, Ziarna mowy. Początki i rozwój języka, tłum. M. Sykurska-Derwojed,
Warszawa.
Antas J., 2000, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Kraków.
Bachtin M., 1979 [= М. Бахтин], Эстетика словесного творчества, Москва.
Baron-Cohen S., 2009, Rozwój zdolności czytania innych umysłów: cztery etapy, [w:] A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2: Ewolucja i złożone
struktury poznawcze, tłum. E. Czerniawska i in., Warszawa, s. 145–171.
Baron-Cohen S., 2015, Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, tłum. A. Nowak, Sopot.
Dobrzyńska T., 1984, Metafora, Wrocław.
Dobrzyńska T., 1995, Metafory wartościujące w publicystyce i wypowiedziach polityków, [w:]
A.M. Lewicki, R. Tokarski (red.), Kreowanie świata w tekstach, Lublin, s. 201–214.
Dunbar R., 2014, Nowa historia ewolucji człowieka, tłum. B. Kucharczyk, Kraków.
Dunbar R., 2016, Człowiek. Biografia, tłum. Ł. Lamża, Kraków.
Frith U., 2008, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, tłum. M. Hernik, G. Krajewski, Gdańsk.
Gajda S., 1993, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język
polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wrocław, s. 245–258.
Gazzaniga M.S., 2011, Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, tłum.
A. Nowak, Sopot.
Gerland G., 2015, Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie, tłum. H. Uscka-Wehlou, Warszawa.
Grandin T., Scariano M.M., 1995, Byłam dzieckiem autystycznym, tłum. E. Zachara,
Warszawa – Wrocław.
Grzegorczykowa R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.
Kominek A., 2012, O osobach, które nie rozumieją kłamstwa, żartu i udawania. Zaburzenia komunikacji językowej w autyzmie, [w:] M. Marczewska, S. Cygan (red.), W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej jubileuszu, Kielce,
s. 195–207.
Kominek A., 2013a, Rain Man w codziennej komunikacji, Kraków.
Kominek A., 2013b, Jak wyglądałby świat bez metafory? Próba opisu sytuacji poznawczej
osób z autyzmem na podstawie założeń językoznawstwa kognitywnego, [w:] E. Boksa,
A. Michalska, P. Zbróg (red.), Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi, Kraków, s. 69–86.
Kominek A. (red.), 2016, Aspi-racje. Naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie
kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym, Kielce.
Kominek A., 2017, Granice myślenia i języka w autyzmie w świetle teorii umysłu i centralnej
koherencji, [w:] A. Ciążela, S. Jaronowska (red.), Transgresja jako motyw refleksji nad
wychowaniem, Warszawa, s. 363–376.
Korendo M., 2013, Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków.
Krzeszowski T.P., 1988, Wstęp do wydania polskiego, [w:] G. Lakoff, M. Johnson, Metafory
w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa, s. 5–18.
Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.

38

Andrzej Kominek

Markowski P., 2014, Mój przyjaciel Asperger, [w:] A. Kasprzyk, A. Kominek (red.), Światu
potrzeba umysłów różnego rodzaju. Opowieści o ludziach z autyzmem, Starachowice –
Kraków, s. 109–120.
Młynarska M., 2008, Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu, Wrocław.
Pisula E., 2012, Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot.
Prizant B.M., Fields-Meyer T., 2017, Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm,
tłum. J. Bilmin-Odrowąż, Kraków.
Sperber D., Wilson D., 2009, Pragmatyka, modularność i czytanie w umyśle, [w:] A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2: Ewolucja i złożone
struktury poznawcze, tłum. E. Czerniawska i in., Warszawa, s. 305–326.
Szatmari P., 2007, Uwięziony umysł. Opowieści o ludziach z autyzmem, tłum. M. Sekerdej,
Kraków.
Szwabe J., 2008, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań.
Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, tłum. J. Rączaszek,
Warszawa.
Tomasello M., 2015, Historia naturalna ludzkiego myślenia, tłum. B. Kucharczyk, R. Ociepa, Kraków.
Tomasello M., 2016, Dlaczego współpracujemy. Na podstawie serii wykładów Tannera
o wartościach ludzkich, wygłoszonych przez autora w Stanfordzie w 2008 r., tłum. Ł. Kwiatek, Kraków.
Vetulani J., Strzelczyk G., 2016, Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu, red. M. Jędrzejek,
Kraków.
Wierzbicka A., 1971, Porównanie – gradacja – metafora, „Pamiętnik Literacki” LXII,
s. 126–147.
Wierzbicka A., 1983, Genry mowy, [w:] T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), Tekst i zdanie. Zbiór
studiów, Wrocław, s. 125–137.
Wierzbicka A., 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor.
Winczura B., 2008, Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu,
Kraków.

What Does a Metaphor Have in Common with a Lie, Joke and Pretence?
Summary
Linguistic communication consists of speech acts. In this article, I try to show the features which
connect different speech acts, such as a lie, a joke, or pretending, with statements of metaphorical
nature. I call them acts of communication and social competence. I understand them as ‘acts which
have a meaning, are cognitive representations of what others want to communicate, and support social communication’. In the centre of this category is the metaphor which, in light of the cognitive
approach, unites our intellect and imagination, and thus is not just a phenomenon of language, but
primarily a phenomenon of our thinking and cognition.
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‘Transforma zdaniowa’ – próba interpretacji

Słowa kluczowe: zdanie, propozycja, transforma, derywacja semantyczna i formalna
Keywords: sentence, proposal, transform, semantic and formal derivation

‘Transforma zdaniowa’ to pojęcie z arsenału terminów odnoszących się do formalnej struktury tekstu, można ją określić jako ‘derywat zdania otrzymany w drodze
derywacji morfosyntaktycznej’.
Przez zdanie rozumiemy tu formalny ekwiwalent propozycji, czyli minimalnego komunikatu językowego; w tej sytuacji narzuca się pytanie, jaki jest status semantyczny transformy zdaniowej, tj. czy i jak zawarta w niej informacja odbiega od
informacji, jaką niesie zdanie, które zostało poddane odpowiedniej transformacji.
Kluczową rolę w odpowiedzi na to pytanie odgrywa pojęcie ‘verbum finitum’. Według definicji Stanisława Karolaka:
Finitywne formy czasownika mają w swojej strukturze wykładniki kategorii ogólnozdaniowych – czasu i trybu – i cechują się zdolnością do pełnienia w zdaniu funkcji orzeczenia (Karolak 1999: 624).

Wydaje się, że relewantna w odpowiedzi na nasze pytanie jest tylko druga część
tej definicji; innymi słowy, formy finitywne to formy, które przybiera na powierzchni tekstu człon konstytutywny propozycji, a więc formy zawierające odsyłacze
referencyjne do podmiotu nazwanej akcji, a tym podmiotem może być – jak wiemy – autor tekstu, jego adresat lub tzw. „osoba trzecia”, referencyjnie identyfikowana przez autora, ewentualnie i przez adresata tekstu, lecz niekoniecznie obecna
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w sytuacji mówienia. W transformie zdaniowej brak takiej referencji „z pierwszej
ręki”, odczytujemy ją z kategorialnej (= zgramatykalizowanej) informacji, jaką niesie propozycja obejmująca semantyczny ekwiwalent danej transformy.
Przyjrzyjmy się kilku zdaniom zawierającym wyrażenia – mogące być transformami.
1)

Wracając do domu, spotkałam dawno niewidzianą koleżankę ze studiów.

Proponuję rozważyć kolejno status trzech wyrażeń zawartych w tym zdaniu:
(1) wracając do domu, (2) dawno niewidzianą koleżankę, (3) (koleżankę) ze studiów…
Zanalizujmy najpierw strukturę wyjściowej propozycji: predykat konstytutywny ‘spotkać’ implikuje trzy argumenty: a) subiekta, tj. tego, kto spotkał kogoś/coś,
b) obiekt, tj. tego (ewentualnie to), kto/co było przedmiotem spotkania, c) okoliczności (miejsce, czas) spotkania; w naszym wypadku (a) subiektem jest – referencyjnie
wskazana – autorka tekstu, (b) obiektem jest jej dawno niewidziana koleżanka ze
studiów, (c) a miejsce i czas spotkania to ‘powrotna droga do domu autorki tekstu’.
Tak więc dwaj nasi pierwsi kandydaci do statusu transformy zdaniowej to wyrażenia
nazywające (1) czas i miejsce akcji oraz (2) obiekt tej akcji, podczas gdy (3) do trzeciego kandydata odnosi się informacja zawarta w treści wyrażenia nazywającego
obiekt akcji.
Ad 1. Konstrukcję imiesłowową wracając do domu referencjalnie wiąże ze zdarzeniem, o którym mowa (tj. ze zdarzeniem – referentem propozycji), tożsamość
odniesienia do osi czasu (spotkanie odbyło się w czasie powrotu do domu) oraz tożsamość podmiotu – ten sam referent wraca do domu i spotyka koleżankę.
Wydaje się, że to nas upoważnia do stwierdzenia, że owa imiesłowowa konstrukcja to derywat zdania temporalnego Kiedy wracałam do domu., inny podobny derywat to np. w drodze do domu…, a więc warunki, jakie postawiliśmy dla transformy
zdaniowej, są spełnione.
Ad 2. Kolejna konstrukcja imiesłowowa, dawno niewidziana koleżanka, jest
również referencjalnie powiązana ze zdarzeniem, o którym mowa – jej referent jest
obiektem nazwanej akcji, a referencja w czasie odnosi się do relacji między momentem spotkania i poprzednim spotkaniem obu pań; możemy przyjąć, że analizowana
konstrukcja jest derywatem zdania względnego o podmiocie identycznym z podmiotem całej propozycji: (koleżankę,) której dawno nie widziałam…
Ad 3. Trzecia konstrukcja-kandydat na transformę nie zawiera elementów werbalnych; adverbiale: ze studiów, które modyfikuje człon konstytutywny odpowiedniej
grupy imiennej w funkcji argumentu: (koleżankę) ze studiów, zawiera odniesienie
temporalne do wspólnego okresu studiów obu pań, a więc i ono jest referencjalnie
powiązane ze zdarzeniem, o którym mowa; sądzę, że możemy je uznać za derywat
zdania względnego (koleżankę,) którą (po)znałam na studiach… czy …z którą wspólnie studiowałam…
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Natychmiast po wejściu do domu włączył telewizję i, zmęczony, wyciągnął się
na kanapie przed telewizorem.

Zanalizujmy status wyrażeń (1) natychmiast po wejściu do domu, (2) zmęczony
i (3) przed telewizorem…
Mamy do czynienia ze złożoną propozycją, na którą składają się dwie propozycje / dwa zdania składowe połączone predykatem spójnikowym ‘i’, tj. połączone
relacją koniunkcji.
Ad 1. Człon konstytutywny pierwszej propozycji składowej realizuje się jako czasownik ‘włączyć’ i implikuje dwa argumenty odpowiednio w rolach semantycznych
subiektu i obiektu: ‘ktoś włącza coś’; w naszym przykładzie subiekt nie jest nazwany,
identyfikuje go dla nas anafora – niewątpliwie był wspomniany w poprzedzającym
tekście; obiekt to ‘telewizja’. Interesujące nas tutaj wyrażenie natychmiast po wejściu
do domu nazywa okoliczności, czas i miejsce zdarzenia, o którym mowa. Substantivum verbale: wejście pozwala uznać nasze wyrażenie za derywat zdania temporalnego natychmiast po tym, jak wszedł do domu…, w którym ‘wejście’ parafrazowane jest
jako ‘to/fakt, że wszedł do domu’, przy czym określenie czasu wejścia: natychmiast
po… ustala sekwencję czasową wydarzeń nazwanych odpowiednio w propozycji
podstawowej i w propozycji transformowanej.
Ad 2. Druga propozycja składowa …zmęczony, wyciągnął się na kanapie przed
telewizorem jest konstytuowana przez predykat werbalny ‘wyciągnąć się (ktoś na
czymś)’ – dwa wskazane tu argumenty to subiekt i miejsce akcji, przy czym subiekt
jest identyczny z subiektem pierwszej propozycji (por. wyżej), a miejsce akcji nazywa
wyrażenie na kanapie przed telewizorem. Interesujące nas imiesłowowe wyrażenie
zmęczony odnosi się do subiektu i wypada uznać je za transformę zdania przyczynowego: ponieważ był zmęczony…
Ad 3. Wyrażenie przed telewizorem określa pozycję/miejsce kanapy, a więc jest
elementem składowym grupy imiennej, modyfikatorem członu konstytutywnego
tej grupy; wypada je uznać za transformę względnego zdania lokatywnego: (na kanapie,) która stała przed telewizorem.
3)

Przy pożegnaniu Janek wyraził nadzieję, że w przyszłym roku znów się zobaczymy w Skopju, zadowoleni z rezultatów współpracy.

Mamy tu do czynienia z propozycją konstytuowaną przez predykat mentalny
‘wyrazić nadzieję’ implikujący subiekt oraz (w tzw. zdaniu komplementarnym) treść
stanu mentalnego subiektu. Propozycja komplementarna przekazująca treść tego
stanu oparta jest na predykacie ‘zobaczyć się’ i obejmuje argumenty: subiekt (ex definitione pluralny), miejsce (przyszłego) spotkania, a także określa (przewidywaną)
treść stanu mentalnego subiektów z okazji tego przyszłego spotkania. Kandydaci na

42

Zuzanna Topolińska

transformy to wyrażenia (1) przy pożegnaniu w zdaniu nadrzędnym i (2) zadowoleni
z rezultatów współpracy w zdaniu komplementarnym.
Ad 1. przy pożegnaniu (ewentualna parafraza: żegnając się, na odchodnym) to derywat zdania temporalnego …kiedyśmy się żegnali.
Ad 2. Wyrażenie zadowoleni z rezultatów współpracy przedstawia rozwinięty
predykat drugiego w sekwencji zdania komplementarnego z tym samym jak jego
poprzednik odniesieniem czasowym i przedmiotowym: …i że będziemy zadowoleni
z rezultatów współpracy…
4)

W ferworze akcji zapomnieliśmy wypuścić z piwnicy uwięzionego tam psa.

W powyższej propozycji opartej na predykacie mentalnym ‘zapomnieć’ mamy
w funkcji argumentów nienazwaną na powierzchni tekstu grupę, którą reprezentuje autor tekstu, oraz podrzędną propozycję komplementarną określającą akcję –
przedmiot zapomnienia. Kandydaci na transformy to wyrażenia (1) w ferworze akcji,
(2) wypuścić z piwnicy … psa oraz (3) uwięzionego tam (psa).
Ad 1. Adverbiale: w ferworze akcji określa stan mentalny uczestników akcji X
nazwanej, jak możemy się domyślać, w poprzednim tekście lub skądinąd znanej
adresatowi/adresatom naszej propozycji. Jest to SEMANTYCZNY derywat zdania
przyczynowego …ponieważ uwaga nasza skupiała się na akcji X…
Ad 2. Wyrażenie wypuścić z piwnicy … psa to syntaktycznie nominalizowany
propozycjonalny argument konstytutywnego predykatu: zapomnieliśmy o tym,
żeby…
Ad 3. Wyrażenie uwięzionego tam (psa) to argument predykatu wypuścić…
5)

Jako zwycięzca tego konkursu czuję się zobowiązany w imieniu własnym i kolegów złożyć podziękowanie organizatorom za włożony trud.

Propozycja obfituje na powierzchni tekstu w derywaty dewerbalne, z których
każdy konstytuuje wyrażenie – potencjalnego kandydata na transformę; w grę
wchodzą wyrażenia (1) czuję się zobowiązany, tj. powierzchniowy wykładnik predykatu konstytuującego całą propozycję, (2) jako zwycięzca tego konkursu, tj. atrybut
subiektu na powierzchni tekstu sygnalizowanego jedynie przez werbalną końcówkę
konstytutywnego predykatu, (3) złożyć organizatorom podziękowanie, tj. wykładnik argumentu konstytutywnego predykatu w formie zdania komplementarnego,
(4) podziękowanie za włożony trud, tj. nominalizowany wykładnik predykatu wspomnianego zdania komplementarnego, (5) włożony trud, tj. wykładnik argumentu
zdania komplementarnego, oraz (6) w imieniu własnym i kolegów, tj. wykładnik subiektu zdania komplementarnego.
Ad 1. czuję się zobowiązany, parafraza: uważam za swój obowiązek, to złożony
predykat mentalny, derywat konstatacji czuję/uważam, że jest moim obowiązkiem /
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/ że powinienem… Jak wynika z powyższej eksplikacji, samo to wyrażenie kryje
dwupiętrową konstrukcję ‘czuję/uważam, że…’, gdzie argument w formie zdania
komplementarnego implikuje z kolei nowe zdanie komplementarne z modalnym
predykatem wyrażającym ów (wewnętrzny) obowiązek.
Ad 2. Wyrażenie jako zwycięzca tego konkursu (parafrazy: w charakterze zwycięzcy tego konkursu / będąc zwycięzcą tego konkursu) koncentruje się na pojęciu ‘zwycięzca’, tj. ‘ten, który zwyciężył’; wypada uznać je za derywat zdania przyczynowego:
…ponieważ zwyciężyłem w tym konkursie… (zaimek wskazujący w funkcji anafory
odsyła do sytuacji mówienia).
Ad 3. Wyrażenie złożyć organizatorom podziękowanie wyjaśnia, czym jest ów
wewnętrzny obowiązek, który wiąże autora tekstu; konstytuowane jest przez wykładnik złożonego predykatu mówienia ‘składać/złożyć podziękowanie’, który jest
stylistycznie nacechowanym wariantem predykatu ‘(po)dziękować’; mamy do czynienia z derywatem określonej odmiany zdania celowego (czuję się zobowiązany,)
żeby złożyć podziękowanie / podziękować…; organizatorzy konkursu są referentami
argumentu implikowanego przez predykat ‘(po)dziękować’.
6)

Jurek, swoją nieograniczoną dobrocią i tolerancją, rozbrajał oponentów i przysparzał sobie nowych przyjaciół.

Kandydatem do funkcji transformy zdaniowej jest tutaj wyrażenie nieograniczoną dobrocią i tolerancją, warto jednak odnotować, że sama propozycja stanowi zorganizowany zbiór kilku zdań powiązanych na dwu poziomach koniunkcją.
Wyrażenie swoją nieograniczoną dobrocią i tolerancją odczytujemy jako derywat
zdania kauzatywnego wyrażającego adskrypcję dwu cech: …ponieważ był nieograniczenie dobry i tolerancyjny…
7)

Joanna, matka dzieciom, żona i gospodyni domowa, nie mogła sobie pozwolić
na takie ekstrawagancje.

Kandydatem do funkcji transformy zdaniowej jest tutaj cała złożona apozycja,
tj. wyrażenie matka dzieciom, żona i gospodyni domowa; jest to derywat zdania
względnego wyrażającego adskrypcję funkcji: …która była matką, żoną i gospodynią domową… Pomijam w tej rekonstrukcji redundantny idiomatyczny argument
predykatu ‘matka’: …dzieciom…; ‘była matką dzieciom’ to stylistycznie nacechowany wariant stwierdzenia ‘miała dzieci’.
8)

Jacek, nowy w tej klasie, cierpiał nieustanne zaczepki ze strony kolegów.

Niewątpliwym kandydatem do funkcji transformy zdaniowej jest wyrażenie
nowy w tej klasie, oparte na adiektywnym predykacie ‘nowy’; wyraża ono adskrypcję
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sytuacyjnie związanej cechy, innymi słowy: podaje sytuacyjną motywację przypisywanej cechy; jest to – jak zwykle apozycje – derywat zdania względnego …który był
nowy w tej klasie, ewentualnie zdania kauzatywnego z presuponowaną motywacją:
…ponieważ był nowy w tej klasie…
Czas zebrać wnioski z przedstawionych wyżej analiz.
Pierwszy i najważniejszy, jak mi się wydaje, wniosek to stwierdzenie, że analizowane pojęcie, ‘transforma zdaniowa’, to nie określona konstrukcja gramatyczna, ale
rezultat gramatycznej transformacji czy to struktury zdania, czy struktury grupy
imiennej celem wbudowania odpowiedniej informacji w strukturę semantycznie
nadrzędnej propozycji.
Polski jako język o relatywnie długiej historii języka standardowego jest cennym
obiektem badań nad typologią konstrukcji pełniących funkcję transformy. Innymi
słowy: polszczyzna wypracowała ogromną liczbę zredukowanych (to słowo kluczowe) konstrukcji, pozwalających w ramach jednej wielopiętrowej propozycji zamknąć
znaczną liczbę konstrukcji zdaniowych, nieporównanie większą niż te objęte znaną
nam tradycyjną czapką ‘zdanie złożone’.
Przeprowadzone tutaj analizy dzielą się wyraźnie na dwie grupy: 1)–4) i 5)–8).
Pierwsza grupa obejmuje konstrukcje oparte (1) na niefinitywnych formach stanowiących leksykalne wyposażenie predykatów formalizujących się jako czasowniki
oraz (2) na substantywnych i/lub adiektywnych derywatach od werbalnych baz słowotwórczych. Druga grupa to konstrukcje fundowane przez predykaty formalizujące się jako rzeczowniki i/lub przymiotniki.
Analiza pokazuje, że w pierwszej grupie kandydatami do funkcji transformy
są wszystkie wyrażenia nieobjęte podstawową strukturą semantyczną i formalną
danej propozycji, na którą składają się człon konstytutywny i implikowane przez
niego (tj. zapisane w jego strukturze semantycznej, w tzw. znaczeniu leksykalnym)
argumenty; mutatis mutandis w drugiej grupie kandydatami do funkcji transformy
są wszystkie wyrażenia stojące poza strukturą podstawową argumentu (tj. na powierzchni tekstu: strukturą grupy imiennej), na którą składają się człon konstytutywny i uporządkowana semantycznie seria jego atrybutów/modyfikatorów.
Im dłuższą drogę ewolucji w czasie przeszedł dany język standardowy, tym więcej wypracował mniej lub bardziej idiomatycznych zwrotów pozwalających zredukować podstawową strukturę zdania i wbudować ją w strukturę innej, semantycznie
nadrzędnej, propozycji. Oczywiście ważną rolę odgrywa w tym procesie tekstualny
i sytuacyjny kontekst użycia, system odsyłaczy referencyjnych do sytuacji mówienia,
anafor, katafor itp. Owe zwroty – transformy – mogą mieć charakter ogólnonarodowy, regionalny, mogą nawet być „własnością prywatną” konkretnych autorów.
W powyższym ujęciu ‘transforma zdaniowa’ to – w kategoriach semantycznych –
propozycja konsytuacyjnie/kontekstualnie przystosowana do wbudowania w strukturę innej propozycji, a w kategoriach formalnych – zredukowany model formalny
zdania, przystosowany do wbudowania w strukturę innego zdania. Wypada pod-
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kreślić, że transformacji – głównie morfologicznej – podlega przede wszystkim reprezentant formalny członu konstytutywnego podrzędnej propozycji.
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‘Sentential Transform’ / ‘Transformed (Reduced) Sentence’ – an Attempt at Interpretation
Summary
The author analyses a series of Polish sentences, including those utterances which grammatically
do not belong to the basic structures of their respective sentences. Her goal is to prove that so-called
sentential transform is not a separate type of grammatical structure, but any sentence and/or noun
phrase structure that has been transformed in order to be incorporated into another sentence structure. The transformation is usually morphological in character, and applied to constitutive members
of the respective sentence and/or noun phrase.
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1. Wprowadzenie
W dawnych językach indoeuropejskich istniała liczba podwójna (łac. numerus dualis) jako osobna kategoria gramatyczna (Fritz 2011), odziedziczona po wspólnocie
nostratyckiej (Blažek 2014)1. Możemy zatem założyć, że w prajęzyku indoeuropejskim występowały rzeczowniki używane wyłącznie w liczbie podwójnej, czyli tzw.
dualia tantum. Stopniowy zanik kategorii dualu w historycznych językach należących do rodziny indoeuropejskiej spowodował naturalną potrzebę restrukturalizacji dawnych odziedziczonych form dualnych, które jako takie w pewnym momencie
przestały być odczuwane. W niniejszej pracy omówimy trzy takie przykłady, które
odnoszą się do ‘ciała człowieka lub zwierzęcia (pojmowanego dwuskładnikowo)’,
‘podwójnej siekiery (mającej dwa ostrza)’ oraz ‘łodzi (zbudowanej z dwu koryt)’.
We wszystkich omawianych przypadkach dawna końcówka dualna *-ī (< pie. *-ih1),
charakterystyczna dla rzeczowników nieżywotnych (później dla rodzaju nijakiego
1

Autor tej pracy nie akceptuje hipotezy badawczej, zgodnie z którą liczba podwójna miałaby reprezentować relatywnie późną innowację indoeuropejską (tak sądzi np. Shields 2004).
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i żeńskiego), została utożsamiona z końcówką *-ī (< pie. *-ih2), pierwotnie wykorzystywaną do kreacji rzeczowników rodzaju żeńskiego2. Tego rodzaju reinterpretacja
dawnych formacji liczby podwójnej (tj. dualia tantum → nomina feminina) była możliwa dopiero po zaniku spółgłosek laryngalnych.
2. Indoirańska nazwa ciała
Rozważania nad prajęzykowym duale tantum oznaczającym ‘ciało, trupa, zwłoki’
warto rozpocząć od przytoczenia formy liczby podwójnej udokumentowanej w języku awestyjskim. W młodszej Aweście spotykamy bowiem apelatyw sairi f. du.
tant. ‘obie stałe części składowe ciała człowieka i zwierzęcia, tj. skóra wraz z mięsem
oraz kości; ciało, trup, zwłoki / die beiden festen Bestandteile des menschlichen und
tierischen Körpers, d.i. Haut (mit Fleisch usw.) und Knochen sva. Leib, Leichnam’
(Bartholomae 1904: 1564–1565). Skoro awest. sairi nie wykazuje odpowiednich form
liczby pojedynczej i mnogiej, to możemy podejrzewać, że wyraz ten reprezentuje
pierwotne duale tantum.
Ciało (martwe) człowieka i zwierzęcia może być pojmowane jako duale tantum
jedynie w wypadku, gdy – w przekonaniu użytkowników języka – składa się z dwóch
odrębnych składników. Wydaje się, że dualizm ciała (zwłok) można objaśnić albo
aspektem konsumpcyjnym, albo użytkowym. Zabite zwierzę zawiera zarówno części jadalne (np. mięso), jak i niejadalne (np. skóra, kości). Z utylitarnego punktu
widzenia jedne części ciała zwierzęcia są bezużyteczne, inne zaś można w różny sposób wykorzystać (m.in. skórę, ścięgna, rogi i kości).
Termin awest. sairi, który sprowadza się do indoirańskiej praformy dualnej *ćarīf. du. tant. ‘ciało (składające się z dwóch składników)’, ma bliski odpowiednik w języku staroindyjskim, por. wed. (RV) śárīram n. ‘ciało, powłoka cielesna, solidne części
ciała, (w liczbie mnogiej) kości / body, body frame, solid parts of the body, pl. bones’,
także ‘trup, zwłoki / a dead body’ (Monier-Williams 1999: 1057). Wedyjski wyraz
stanowi, rzecz jasna, formację innowacyjną, derywowaną od indoirańskiego duale
tantum *ćarī- za pomocą deminutywnego przyrostka *-ra- (< pie. *-lo-) (Mayrhofer
1964: 307, 1996: 618)3. W ten sposób w języku staroindyjskim usunięto nieproduk2

3

Języki anatolijskie, które najwcześniej oddzieliły się od wspólnoty indoeuropejskiej, mają jedynie
rodzaj osobowo-żywotny (genus commune) oraz rodzaj przedmiotowy, nazywany w tradycyjnej
terminologii rodzajem nijakim (genus neutrum) (Danka 1984: 32). Języki te nie mają osobnego
rodzaju żeńskiego (genus femininum) ani nie wykazują typowych końcówek żeńskich. Na tej podstawie twierdzi się niekiedy, że rodzaj żeński nie istniał w języku praindoeuropejskim (indohetyckim) i pojawił się dopiero w europejskiej grupie języków indoeuropejskich, która ukształtowała
się poza Anatolią (por. Ledo-Lemos 2003; Clackson 2007: 104–112).
Ponowioną formą zdrobniałą jest termin sanskrycki śarīrakam n. ‘ciałko / small body’, kumulujący dwa sufiksy deminutywne: -ra- (< pie. *-lo-) oraz -ka- (< pie. *-ko-). Podobna kumulacja tych
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tywną formę liczby podwójnej *śarī- (f. du. tant.) ‘ciało, trup, zwłoki’ i zastąpiono ją
teoretycznie pospolitym apelatywem w rodzaju nijakim (wed. śárīram), całkowicie
zgodnym z sensem jednostkowym (‘ciało’). Leksem staroindyjski jest kontynuowany w językach średnio- i nowoindyjskich:
2.1. pali sarīra- n. ‘ciało’, prakr. sarira- n. ‘ts.’, zach. pahari sarīr, stgudż. saïra,
sayara n. ‘ciało’, jedynie wyraz syngaleski siriru, sirura ‘ciało’ wydaje się zapożyczeniem z języka palijskiego (Turner 1966: 715).
Przypuszcza się, że archetyp indoirański *ćarī- f. du. tant. ‘ciało’ jest motywowany przez indoeuropejski rdzeń nominalny *ḱel- f. (wtórnie n.) ‘okrycie, powłoka cielesna, skóra, łuska (rybia), łupina’, bez wątpienia identyczny z rdzeniem werbalnym
*ḱel- ‘chronić, okrywać, otulać / bergen, verhüllen’ (Pokorny 1959: 553–554; Kümmel,
Rix 2001: 322–323). Bliskie odpowiedniki wyrazów indoirańskich można odnaleźć
w dawnych językach indoeuropejskich:
2.2. gr. att. κενέβρεια n. pl. ‘padlina, ścierwo’, dial. (Hesych.) κελεβρά n. pl. ‘ciała
padłych zwierząt hodowlanych’ (< ie. *ḱel- n. ‘ciało, pokrywa cielesna’)4. Przypuszczalnie forma attycka κενέβρεια pojawiła się na skutek dysymilacji regresywnej na
odległość (n – r < l – r);
2.3. łac. cilium n. ‘powieka, zwłaszcza dolna powieka’ (< *ḱel-i¡om5) obok supercilium n. ‘brew; coś położonego nad powieką’. Nie jest wykluczone, że termin łac. cilia
n. pl. ‘powieki’ zastąpił dawną formację dualną *celī n. du. lub f. du. ‘dwie powieki’
(= awest. sairi);
2.4. stind. śálkam n. ‘łuska rybia, kora drzewa’ (< *ḱél-ko-m n. ‘powłoka cielesna’), demin. śalkalam n. ‘ts.’ (< *ḱel-ko-lo-m n.). Indyjskie apelatywy, oznaczające ‘łuskę rybią’ lub ‘korę drzewa’, są derywatami urobionymi od rdzenia *ḱel- za pomocą
przyrostka zdrabniającego *-ko-, sekundarnie także sufiksu *-lo-. Łuska jest bowiem
naturalną cząstką okrycia ciała ryby, natomiast kora jest zewnętrzną częścią pnia
lub korzenia, ochraniającą tkankę miazgi.
Praindoeuropejskie duale tantum rodzaju żeńskiego *ḱel-ih1 ‘ciało (dwuskładnikowe)’ zachowało się wyłącznie w awest. apelatywie sairi (f. du. tant.) ‘ciało’, ale jego
istnienie jest potwierdzone niezależnie we wtórnym indyjskim derywacie, por. wed.
śárīram n., pali sarīra- n. ‘ciało’. Nie ulega wątpliwości, że ie. *ḱel-ih1 (f. du. tant.) jest

4

5

samych przyrostków nastąpiła w języku łacińskim, gdzie wprowadzono je w odmiennej kolejności, por. łac. ōsculum n. ‘usta, wargi; pocałunek’ < ōs, gen. sg. ōris n. ‘usta; wargi; pysk, dziób’; łac.
homunculus m. ‘człowieczek’ < homo, gen. sg. hominis m. ‘człowiek’.
Odmienne stanowisko zajmuje Beekes (2010: 668, 671), który wyodrębnia dwa osobne artykuły
hasłowe. Przy haśle κελεβρά holenderski etymolog zastanawia się: „Is it corrupt?”, a w drugim
wypadku nie daje żadnego objaśnienia („Etym Unknown”), sugerując domniemaną, substratową
genezę terminu κενέβρεια („It looks like a Pre-Greek word”).
De Vaan (2008: 214) zakłada praformę ie. *ḱel-i¡o- i derywuje apelatyw łac. cilium od rdzenia werbalnego *ḱel-, nadając mu nieco odmienne znaczenie ‘ukrywać / to hide’. Powieka raczej chroni,
niż „ukrywa” oko.
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archaiczną i nieproduktywną formacją, derywowaną od rdzenia werbalnego *ḱel‘ochraniać, osłaniać, okrywać, otulać’.
3. Indoeuropejska nazwa podwójnej siekiery
W językach germańskich mamy zachowaną archaiczną nazwę siekiery, sprowadzającą się do praformy pgerm. *akwesī- / *akwsī- f. ‘siekiera/axe’, na bazie której odtwarza się (ze znakiem zapytania [?]) archetyp pie. *h2egwis-ih2 f. (Kroonen 2013: 19).
Bogaty materiał leksykalny jest udokumentowany we wszystkich ugrupowaniach
dialektalnych języka pragermańskiego (Orel 2003: 12; Lewickij 2010: 64; Kroonen
2013: 19):
3.1. języki wschodniogermańskie: goc. aqizi f. ‘siekiera/axe’;
3.2. języki północnogermańskie: stnord. øx f. ‘siekiera’, far. øks f. ‘ts.’, elwd. ökse
f. ‘ts.’;
3.3. języki zachodnioogermańskie: stang. æx f. ‘siekiera’, ang. axe ‘ts.’, stfryz. axe
f. ‘ts.’, stsaks. akus f. ‘ts.’, hol. aks c. ‘ts.’, stwniem. ackus f. ‘ts.’, niem. Axt f. ‘ts.’.
Nazwy germańskie zestawia się z ich odpowiednikami poświadczonymi w językach klasycznych: stgr. ἀξίνη f. ‘siekiera, topór / Axt, Beil’ oraz łac. ascia f. ‘siekiera, topór; dłuto kamieniarskie / axe, trowel’ (Pokorny 1959: 9; Mallory, Adams
1997: 38; Kroonen 2013: 19; Rosół 2013: 21–23). Niektórzy badacze ze szkoły lejdejskiej
(np. de Vaan 2008: 57; Beekes 2010: 111) uważają, że tych słów nie da się sprowadzić
do jednolitej praformy indoeuropejskiej. Nie mogę zgodzić się z opinią, że zestawienie stgr. ἀξῑ́νη z wyrazami germańskimi „does not lead to an IE reconstruction”
(Beekes 2010: 111)6. Wokalizm nagłosowy [a] jest zgodny w zestawieniu grecko-germańskim, podobnie jak samogłoska ī [i:] występująca po grupie konsonantycznej.
Spółgłoska *gw, doskonale poświadczona w językach germańskich dzięki formie goc.
aqisi, musiała ulec desonoryzacji w pozycji przed spółgłoską bezdźwięczną *s [s],
a jej element labialny został następnie zredukowany, co jest w pełni oczekiwanym
procesem, jak pokazuje choćby zestawienie formy myk. qi-si-pe-e [k £siphehe] nom.-acc. du. ‘dwa miecze’ z odpowiednikiem stgr. ξίφος n. ‘miecz’, dial. σκίφος ‘ts.’ (ibid.:
1036). Co się tyczy formy łacińskiej ascia, to wątpliwości budzi jedynie kontynuacja
grupy konsonantycznej: pie. *-gws- > łac. -sc-. Michiel de Vaan komentuje ten fakt
w następujący sposób:
6

Podobny sąd można spotkać w innych pracach. Niektórzy etymologowie przypuszczają, że nazwa
siekiery może być wyrazem wędrownym obcego pochodzenia (Bjorvand, Lindeman 2007: 1358),
inni z kolei zakładają semickie pochodzenie greckiego wyrazu (Rosół 2013: 21–23). Należy jednak
podkreślić, że za poprawnością zestawienia germańskiej, greckiej i łacińskiej nazwy (podwójnej)
siekiery opowiadają się liczni indoeuropeiści (Buck 1949: 561; Pokorny 1959: 9; Mann 1984–1987: 10;
Mallory, Adams 1997: 38, 2008: 244; Kowalski 2017: 152).
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Since a sequence *ks is usually retained in intervocalic position in Latin (cf. axis,
texō, auxilium, etc.), ascia cannot go back directly to a PIE form in *-ks-. Although it
is similar in form and meaning to Gr. ἀξῑ́ νη [f.], Go. aqizi, OHG. acchus ‘axe’, these
forms cannot be reduced to one PIE preform (de Vaan 2008: 57).

Należy jednak zaznaczyć, że w łacinie pojawia się bardzo wiele przykładów analogicznej metatezy w sytuacji, gdy pierwszy element grupy konsonantycznej miał
pierwotnie charakter dźwięczny, np. łac. aesculus f. ‘gatunek dębu’ < pie. *h2eiĝ-sulos, por. ang. oak, niem. Eiche (< pgerm. *aik-) (ibid.: 28); łac. vespa f. ‘osa’ < pie.
*£ob(h)seh2 - f. ‘osa’, por. stprus. wobse, lit. vapsà, pol. osa ‘ts.’; łac. viscum n., także
viscus m. ‘jemioła; lep’ < pie. *uiĝsó-, por. gr. ἰξός m. ‘jemioła’, alb. vishtull f. ‘jemioła’,
stwniem. wīhsela f. ‘czereśnia’, psłow. *višnьja f. ‘wiśnia’ (długość samogłoski i [i:]
w językach słowiańskich może być spowodowana regularnym wzdłużeniem, opisanym prawem Wintera). Innymi słowy, wywód łac. ascia f. ‘siekiera, topór; dłuto
kamieniarskie’ z praformy ie. *ag£sī- bynajmniej nie sprawia większych trudności
fonologicznych, o ile przyjmiemy, że dawne wyrazy o osnowie na -ī- przeniesiono do
pierwszej deklinacji łacińskiej.
Poprawna rekonstrukcja znaczenia i postaci archetypu praindoeuropejskiego
może być zaproponowana dopiero przy uwzględnieniu atestacji greckiej. Standardowe słowniki języka greckiego definiują słowo ἀξίνη w następujący sposób: ‘axehead; battle-axe; axe for hewing wood’ (Liddell, Scott 1996: 170), ‘ascia, scure, accetta’
(Montanari 1995: 246), ‘ostrze topora; topór wojenny; siekiera do rąbania drzewa’
(Abramowiczówna 1958: 232), ‘siekiera, topór wojenny, berdysz’ (Jurewicz 2000: 77).
Pierwotne znaczenie tego leksemu, mianowicie ‘Doppelaxt / double axe / po
dwójna siekiera’, rejestrują w sposób jednoznaczny antyczne leksykony, m.in. leksykograf Hesychios z Aleksandrii definiuje grecki wyraz ἀξίνη jako ‘topór/siekiera o dwóch ostrzach’: ἀξίνη · δίστομος πέλεκυς (Latte 1953: 193). Takie znaczenie
(‘podwójna siekiera, obosieczny topór’) potwierdza ten sam autor w innej glosie:
ἀμφακές · ἀξίνη (ibid.: 135), por. att.-joń. ἀμφήκης, -ες, dor. ἀμφᾱ́κης, -ες adi. ‘obosieczny’, a potwierdza je także nowogrecki materiał leksykalny, jako że wyraz ngr.
αξίνα f. oznacza ‘oskard, kilof’, tj. narzędzie o dwóch ostrzach (Babiniotis 2011: 163).
Warto przypomnieć, że starożytne topory bojowe były z reguły obusieczne. Kontekst literacki nie daje nam możliwości jednoznacznego stwierdzenia, jak wyglądało
dane narzędzie (militarne), ale antyczna definicja słownikowa podaje skonkretyzowane znaczenie ‘podwójna siekiera, obosieczny topór’ i nie ma żadnego powodu, żeby je podważać lub negować. Dodajmy na koniec, że w kreteńskich pismach
linearnych A i B występuje pospolicie sylabogram przedstawiający podwójną siekierę
(AB 08), który ma wartość samogłoski a (por. gr. ἀξίνη), co – jak mniemam – ma
niebagatelną wagę dla restytucji pierwotnego znaczenia greckiego wyrazu oraz jego
praindoeuropejskiego prototypu.
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Ilustracja 1. Warianty znaku linearnego AB 08 o wartości a. Powyżej – znaki A 08 wyobrażające podwójną siekierę, poświadczone na inskrypcjach linearnych A z kreteńskiej
góry Juktas; poniżej – sylabogram 08 a na tabliczkach linearnych B z Teb

Źródło: opracowanie własne.

Grecki materiał leksykalny wydaje się sugerować, że rekonstruowany termin indoeuropejski mógł reprezentować pierwotne duale tantum i sprowadzać się do archetypu pie. *h2eg£(e)s-ih1 ‘podwójna siekiera, tj. mająca dwa ostrza’. Po zaniku spółgłosek laryngalnych pojawiła się forma dualna *ag£sī, która w językach germańskich
została zreinterpretowana jako formacja syngularna rodzaju żeńskiego (ad sensum
‘siekiera’). Podobne zjawisko zaszło zapewne w języku greckim, gdzie dawną postać
duale tantum zastąpiono formacją żeńską, którą poszerzono dodatkowo żeńskim
przyrostkiem *-nā. W języku łacińskim sekundarna formacja żeńska na *-ī (płac.
*ascī f. ‘siekiera, topór; dłuto’ < ie. *ag£sī-) została, prawdopodobnie jeszcze w okresie
przedliterackim, przeniesiona do osnów na *-ā, pozyskując sekundarny (lecz regularny) paradygmat deklinacyjny (łac. klas. ascia, gen. sg. asciae).
4. Tocharsko-bałtosłowiańska nazwa łodzi
We wszystkich trzech ugrupowaniach języków słowiańskich występuje produktywna nazwa łodzi, sprowadzająca się do praformy psłow. *oldi, względnie *oldьja (Trubaczow, Żurawlow 2005: 53–54):
4.1. języki południowosłowiańskie: scs. ladija f. ‘πλοῖον, σκάφη / navis, navicula’,
także alъdija ‘ts.’, bułg. ládija f. ‘łódź’, maced. lag’á f. ‘statek, łódź, łódka’, ch. lâđa
f. ‘łódź, łódka’, słwń. ladja f. ‘statek, nawa cerkwi’;
4.2. języki zachodniosłowiańskie: stcz. lodí f. ‘statek, łódź’, cz. lod’ f. ‘łódź, okręt,
statek; nawa kościoła’, sła. lod’ f. ‘ts.’, głuż. łódź f. ‘statek, okręt’, dłuż. łoź f. ‘okręt’,
stpol. łodzia, łódź f. ‘łódka’, pol. łódź f. ‘mały statek zbudowany z drzewa, poruszany
najczęściej wiosłami’, słowiń. loʒa f. ‘łódka’, połab. lüďa f. ‘duża łódka, statek’;
4.3. języki wschodniosłowiańskie: strus. laďja f. ‘łódź’, ros. dial. lod’já, lad’já
f. ‘morska lub jeziorna łódź żaglowa’, stbrus. lod’ja ‘łódź, mała łódka, czółno’, stukr.
lod’ f. ‘łódź, czółno’.
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Bliskie odpowiedniki wyrazów słowiańskich funkcjonują w językach bałtyckich
oraz tocharskich:
4.4. stlit. eldija f. ‘łódź, łódka, nawa’, lit. eldijà f. ‘czółno, łódź wydrążona z jednego pnia’, gw. aldijà f. ‘ts.’ (Fraenkel 1962: 120; Smoczyński 2007: 146; Derksen
2015: 152). Bałtosłowiańska nazwa łodzi jest zwykle sprowadzana do archetypu *aldī
(wtórnie *aldijā) f. sg. ‘drewniana łódź’;
4.5. toch. AB olyi f. ‘łódź / boat’, toch. B olyitau m. ‘przewoźnik / boatman’
(Adams 1999: 125–126).
Bałtosłowiańskie nazwy łodzi są zazwyczaj zestawiane z germańską nazwą ‘koryta, naczynia wykonanego z jednego kawałka drzewa’ (Trautmann 1923: 6; Pokorny 1959: 31–32). Słowniki etymologiczne przytaczają następujący germański materiał
leksykalny jako egzemplifikację wzmiankowanej korespondencji:
4.6. stnord. alda f. ‘fala, bałwan; dno (dolina) fali’, isl. alda f. ‘fala, mały grzbiet
ziemny’, far. alda f. ‘fala’, norw. alde f. ‘fala’, dial. olda ‘duże koryto, drewniane koryto na wodę, rynna do wody / großer Trog, Wasserkumme, Wasserrinne’, szwedz.
dial. ålla ‘długie, wąskie zagłębienie, wydrążenie, dzieża w formie pudełka’, duń.
olde ‘koryto / Trog’, stang. aldaht, aldot ‘koryto, kanał / trough, channel’, niem.
(baw.) alden ‘bruzda / Ackerfurche’ < pgerm. *aldō(n) f. ‘wydrążony pień (drzewa)’
(Falk, Torp 1910: 789; de Vries 1977: 5; Orel 2003: 14; Kroonen 2013: 21), zob. też stang.
ealdoþ ‘koryto / Trog’ (< pgerm. *ald-uþō-).
Chociaż znaczenie ‘koryto’ jest poświadczone głównie w języku staroangielskim,
norweskim oraz duńskim, germaniści (i indoeuropeiści) dość zgodnie uznają je za
pierwotne, zakładając następujące zmiany semantyczne: ‘koryto’ > ‘duże naczynie
wykonane z jednego pnia / großes Gefäß, wohl aus einem Baumstamm angefertigt’ >
> ‘zagłębienie w ziemi w formie koryta / trogförmige Vertiefung im Boden’ > ‘dno
(dolina) fali / Wellental’ > ‘fala / Welle’ (de Vries 1977: 5).
Wyrazy germańskie sprowadzają się ostatecznie do praformy *aldō(n) f. ‘wydrążony pień (drzewa) / hollow (of a tree)’ (Kroonen 2013: 21) i są w przekonaniu germanistów związane z indoeuropejskim określeniem łodzi (Torp, Falk 1909: 20; Orel
2003: 14; Lewickij 2010: 67; Kroonen 2013: 21).
Można się zgodzić z tradycyjną opinią, że sens ‘koryto, wydrążony pień drzewa’ (zachowany w językach germańskich) dość dobrze koresponduje ze znaczeniem
‘łódź’, poświadczonym w językach bałtyckich, słowiańskich i tocharskich (Fraenkel
1962: 120; Trubaczow, Żurawlow 2005: 54; SEBor: 303; Mańczak 2017: 105)7. Wolno
też przyjąć hipotezę badawczą, że pierwsze znaczenie jest bardziej archaiczne od
7

Zdaniem Wiesława Borysia, „[ś]ladu pierwotnego znaczenia ‘koryto’ można się dopatrywać
w słwń. dial. ládja ‘miejsce w kanale młyńskim umocnione deskami, bezpośrednio pod rynną’”
(SEBor: 303). Warto także odnotować stpol. apelatyw łodnia f. ‘drewniany zbiornik w kształcie
dużego koryta bez dna, budowany wprost na podłożu przesyconym solą, służący do wytwarzania
solanki przez ługowanie podłoża’, wtórnie ‘określona miara soli’, ‘niecka soli’ (SESł V: 135).
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drugiego. Zakładam, że pierwotne miano drewnianego koryta brzmiało (pie.)
*h3eldh- (f.) 8. Od tego apelatywu utworzono formę liczby podwójnej (pie.)
*h3eldh-ih1- (f. du.) o innowacyjnym znaczeniu ‘łódź typu rojka, zbudowana z dwu
połączonych ze sobą koryt’. Rojka jest, jak wiadomo, bardzo archaicznym typem
łodzi, który można łatwo wykonać przy użyciu prowizorycznych środków. Taka jednak łódź, stworzona z dwu koryt, jest niestabilna i wywrotna. Jak pokazuje współczesna praktyka, rojka może być stosowana jedynie na niewielkim akwenie o bardzo
spokojnej wodzie.
Ilustracja 2. Rosyjski rybak używający rojki, czyli łodzi zbudowanej z dwu połączonych
koryt

Źródło: Myznikov (2016).

8

Podobnie mniemał m.in. Pokorny (1959: 31), który rekonstruował pierwotny archetyp ie. *aldho prawdopodobnym znaczeniu ‘koryto / Trog’. Także Boryś (SEBor: 303) przywołuje praformę
*ăldh- ‘wydrążony pień drzewa, koryto’. Rekonstrukcja z nagłosowym wokalizmem *a- nie jest
dostatecznie uzasadniona, gdyż w językach germańskich i bałtosłowiańskich doszło do identyfikacji kontynuantów ie. *a oraz ie. *o. Odpowiednik tocharski (AB olyi ‘łodź’) jasno dowodzi, że
praforma indoeuropejska brzmiała *oldh- (< pie. *h3eldh-) ‘koryto’, skąd następnie *oldhī- ‘łódź
zbudowana z dwu koryt; rojka’ (< pie. *h3eldh-ih1- ‘dwa koryta’). W niektórych publikacjach można napotkać odmienną rekonstrukcję *hxoldhu- ‘(wydłubane) czółno, koryto / (dugout) canoe,
trough’ (Mallory, Adams 1997: 74, 2008: 247, 249), gdzie zapis *h x sugeruje dowolną spółgłoskę
laryngalną *h1, *h2 lub *h3 w pozycji przed apofoniczną samogłoską *o. Moim zdaniem, zgromadzony materiał indoeuropejski nie gwarantuje ani apofoniczności wokalizmu *o (wariacja lit.
aldija / eldija jest bez wątpienia wtórna), ani też pierwotności osnowy na -u-.
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Ilustracja 3. Rojki wyciągnięte na brzeg jeziora

Źródło: Myznikov (2016).

Archetyp *h3eldh-ih1- (‘dwa koryta’, skąd następnie ‘rojka, łódź zbudowana
z dwu koryt’) funkcjonował w języku praindoeuropejskim jako typowe duale tantum (o ogólnym znaczeniu ‘archaiczna łódź, powstała z połączenia dwu koryt, czyli
rojka’). Wraz z ulepszeniem procesu wytwarzania łodzi i szerszym zastosowaniem
dłubanki wykonanej z jednego pnia pierwotna forma dualna przestała odpowiadać
jednostkowemu znaczeniu. Zmiana semantyczna (‘łódka’ < ‘rojka, złożona z dwóch
koryt’) mogła być relatywnie łatwo zaadaptowana, jako że w tych językach, w których zachowały się kontynuanty indoeuropejskiej nazwy łodzi (tj. w językach bałtosłowiańskich i tocharskich), brakowało dlań jasnej motywacji (jedynie w językach
germańskich zachowała się archaiczna nazwa ‘drewnianego koryta’: pgerm. *ald- <
< pie. *h3eldh-; por. Lewickij 2010: 67).
Zanik spółgłosek laryngalnych w praformie pie. *h3eldh-ih1- (‘rojka’ < ‘dwa koryta’) spowodował wytworzenie się nowszego archetypu ie. *oldhī- (f. du. tant.)
‘rojka, łódka’, który po pewnym czasie został zreinterpretowany jako nomen femininum użyte w liczbie pojedynczej *oldhī- (f. sg.) ‘drewniana łódka, czółno, dłubanka’. Tego typu zmiana paradygmatyczna mogła być motywowana przemianami
kulturowymi. Postęp cywilizacyjny spowodował, że prowizoryczną (i mało stabilną) rojkę, czyli łódkę zbudowaną z dwu połączonych z sobą koryt, zastąpiono dość
powszechną łódką dłubanką (czyli łódką jednodrzewką, wykonaną z jednego pnia
drzewa), na której można było bezpiecznie przemieszczać się zarówno na większych
akwenach, jak i na ciekach wodnych o silnym nurcie (tj. rzekach). Zmiana w obrębie paradygmatu była zatem stosunkowo prostym dostosowaniem odziedziczonego
apelatywu o zatartej motywacji dualnej do syngulatywnego sensu (‘łódź’). Starsza
postać *oldhī- f. (sg. ← du.) zachowała się jeszcze w językach tocharskich i częściowo
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słowiańskich, podczas gdy nowsza *oldhi¡ā (skąd bsł. *aldijā) f. sg. stała się formacją
dominującą na gruncie bałtosłowiańskim.
5. Konkluzje
W niniejszym artykule omówiono wybrane indoeuropejskie archetypy, które można uznać za prawdopodobne dualia tantum. Na bazie materiału leksykalnego, zachowanego w historycznych językach indoeuropejskich, zrekonstruowano trzy
prawdopodobne praformy:
(1)
(2)
(3)

ie. *ḱelī- (< pie. *ḱel-ih1) f. du. tant. ‘ciało (dwuskładnikowe) człowieka lub
zwierzęcia’, por. awest. sairi f. du. tant. ‘obie stałe części składowe ciała człowieka i zwierzęcia, tj. skóra wraz z mięsem oraz kości; ciało, trup, zwłoki’;
ie. *agu̯ sī- f. sg. ‘siekiera, topór’ (< pie. *h2egu̯ s-ih1 f. du. tant. ‘podwójna siekiera, czyli siekiera mająca dwa ostrza’), por. stgr. ἀξίνη f. ‘podwójna siekiera,
topór o dwu ostrzach’, łac. ascia f. ‘siekiera’, goc. aqisi f. ‘siekiera’, ang. axe ‘ts.’;
ie. *oldhī- f. sg. ‘łódź, czółno’ (< pie. *h3eldh-ih1 f. du. tant. ‘prymitywna łódź
zbudowana z dwu koryt, tzw. rojka’), por. toch. AB olyi ‘łódź’, bsł. *aldī f.
‘łódź’, por. norw. alde f. ‘drewniane koryto’, duń. olde ‘ts.’ (< pgerm. *aldōn- f.).

Skróty
alb. – albański; ang. – angielski; att. – attycki (dialekt języka greckiego); awest. – awestyjski; baw. – bawarski (dialekt języka niemieckiego); bsł. – bałtosłowiański; bułg. – bułgarski;
ch. – chorwacki; cz. – czeski; dłuż. – dolnołużycki; dor. – dorycki (dialekt języka greckiego);
duń. – duński; elwd. – elwdalski; far. – farerski; głuż. – górnołużycki; goc. – gocki; gr. – grecki; gw. – gwarowy; hol. – holenderski; ie. – indoeuropejski; isl. – islandzki; joń. – joński
(dialekt języka greckiego); lit. – litewski; łac. – łaciński; łac. klas. – łacina klasyczna; maced. –
macedoński; myk. – mykeński (dialekt języka greckiego); ngr. – nowogrecki; niem. – niemiecki; norw. – norweski; pgerm. – pragermański; pie. – praindoeuropejski (indohetycki);
płac. – prałaciński; pol. – polski; połab. – połabski; prakr. – prakrycki; psłow. – prasłowiański; ros. – rosyjski; scs. – staro-cerkiewno-słowiański; sła. – słowacki; słowiń. – słowiński; słwń. – słoweński; stang. – staroangielski; stbrus. – starobiałoruski; stcz. – staroczeski;
stfryz. – starofryzyjski; stgr. – starogrecki; stgudż. – starogudżarati; stind. – staroindyjski; stlit. – starolitewski; stnord. – staronordycki; stpol. – staropolski; stprus. – staropruski;
strus. – staroruski; stsaks. – starosaksoński; stukr. – staroukraiński; stwniem. – starowysokoniemiecki; szwedz. – szwedzki; toch. A – tocharski A (wschodniotocharski); toch. B – tocharski B (zachodniotocharski, kuczański); wed. – wedyjski
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On Some Possible Traces of Duale Tantum in Indo-European Languages
Summary
The paper is devoted to three selected Indo-European nouns that can be considered as dualia tantum.
On the basis of lexical data preserved in historical Indo-European languages, I have reconstructed
three probable archetypes:
(1) IE. *ḱelī- (< PIE. *ḱel-ih1) f. duale tantum ‘two-component body of a human or animal’ is precisely attested in Avestan sairi f. du. tant. ‘two solid components of the human and animal body, i.e.
the skin together with meat and bones; body, dead body, corpse’. The primitive dual form seems
to appear in Old Indic (Vedic) śárīram n. ‘body, body frame, solid parts of the body, pl. bones’,
also ‘a dead body’ (a derivative noun created by means of the suffix -ra- < IE. *-lo-), cf. also Pali
sarīra- n. ‘body’, Prakrit sarira- n. ‘id.’; West Pahari sarīr, Old Gujarati saïra, sayara n. ‘body’.
(2) IE. *agu̯ sī- f. sg. ‘axe’ (< PIE. *h2egu̯ s-ih1 f. du. tant. ‘double axe, two-edged battle-axe’) can be
seen not only in the Germanic languages (e.g. Gothic aqisi f. ‘axe’, Old High German acchus ‘id.’,
English axe ‘id.’), but also in some Greek-Latin derivatives (see Greek ἀξῑ́νη f. ‘double axe, twoedged battle-axe’, Modern Greek αξίνα f. ‘hoe, mattock, pickaxe’, Latin ascia f. ‘axe, trowel’). The
original meaning ‘double axe, two-edged item’ is firmly confirmed by the Greek data.
(3) IE. *oldhī- f. sg. ‘a kind of boat’ (< PIE. *h3eldh-ih1 f. du. tant. ‘a primitive boat built from two
troughs’ ← *h3eldh- f. ‘trough’) is reflected in Tocharian AB olyi ‘boat’, Lithuanian eldijà f. ‘a canoe, a boat hollowed out from one trunk’, dial. aldijà f. ‘id.’, Old Church Slavic ladija f. ‘πλοῖον,
σκάφη / navis, navicula’, also alъdija ‘id.’, Old Czech lodí f. ‘ship, boat’, Polish łódź f. ‘boat’ and so
on. The basic noun *h3eldh- ‘trough’ is securely attested in the Germanic languages, cf. Norwegian alde f. ‘wooden trough’, Danish olde ‘id.’ (< Proto-Germanic *aldōn- f.).
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Co powiem, kiedy powiem nie powiem?
Przyczynek do opisu idiomatyki metatekstowej
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Artykuł ten chcę poświęcić zwrotom, których głównym składnikiem jest czasownik
mówić/powiedzieć (w moim pojęciu to dwie formy aspektowe tego samego słowa).
Takich zwrotów w polszczyźnie, a także ich odpowiedników w innych językach,
jest wiele. Trudno się temu dziwić w sytuacji, gdy zdolność mowy to główna cecha
odróżniająca człowieka od innych gatunków, a mówienie stanowi naszą podstawową i stale przez nas wykonywaną czynność. W pierwszym punkcie rozważań wyodrębnię poletko badawcze, którym warto byłoby się zająć dokładniej, a z którego
w moim opracowaniu zostanie wybranych do opisu tylko parę wyrażeń. W punkcie
drugim wypowiem o tym polu kilka myśli ogólnych, odnoszących się do niego jako
do całości. Następnie omówię własności wyrażenia, które wcześniej stanowiło już
przedmiot wnikliwej analizy, ale problem nie został jeszcze, jak sądzę, wyczerpany.
W kolejnych fragmentach opracowania skomentuję inne elementy z interesującego
mnie mikrosystemu. Krótkie podsumowanie poświęcone będzie wskazaniu najbardziej wyrazistych opozycji, w jakich pozostają zwroty wybrane do analizy.
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1. Przedmiot rozważań
Uwagę skupię wyłącznie na wyrażeniach ustabilizowanych, zdeponowanych w zasobach języka (langue) i odtwarzanych przez użytkowników polszczyzny z pamięci.
Do tego rodzaju wyrażeń można odnieść nazwę idiom, nawet jeśli są one, dajmy
na to, jednosegmentowe (jak np. parentetyczne powiedzmy) lub mniej obrazowe czy
ekspresywne niż najbardziej typowe okazy należące do kategorii obejmowanych
zwykle tym terminem. Ja ze swej strony zwroty, o których będę mówiła, zaliczam po
prostu do wewnętrznie zróżnicowanej klasy jednostek języka tworzących leksykon
danego systemu1. Na temat rozwarstwienia słownika polszczyzny pisałam we wstępie do Sondy słownikowej III (Bogusławski, Danielewiczowa 2005).
W tym miejscu nie będą mnie interesowały wszystkie idiomy z udziałem mówić/
powiedzieć; zajmę się tylko tymi, które są komentarzami nadawcy do spełnianej aktualnie przez niego wypowiedzi. Z boku pozostawiam więc wyrażenia, które służą
do opisu różnych relacji w rzeczywistości pozajęzykowej, związanych tak czy inaczej
z mówieniem, ale nie z własnym realizowanym właśnie aktem mowy, a więc np.:
[ktoś] mówi, co mu ślina na język przyniesie, [ktoś] powiedział, co wiedział, [ktośi]
powiedział [komuśj] do słuchu, [ktoś] nie powiedział <jeszcze> ostatniego słowa,
[coś] mówi samo za siebie / samo przez się, jak się powiedziało a, trzeba powiedzieć b,
[ktośi] mówi z [kimśj] tym samym językiem itp.
Nie zajmę się również takimi jednostkami, które mają status walencyjnie zamkniętych, gotowych do użycia fraz, wymagających jedynie odniesienia do świata
w aktach mowy spełnianych z ich udziałem, nawet jeśli są wyraźnie dyskursywne.
Rzeczy, o których mowa, takie np. jak: nie ma o czym mówić, czego to ludzie nie mówią, nie mów!, lepiej nie mówić, a nie mówiłem?, nawet mi nie mów, co ty powiesz?,
łatwo powiedzieć, co ci/wam to mówi?, mów, co chcesz, nie ma o czym mówić, tak się
tylko mówi, w domu powieszonego nie mówi się o sznurze/stryczku, <a> czy ja coś
mówię/powiedziałem?, nie powiem / nie mówię: nie, mają charakter dialogiczny i pozostają w wyraźnej relacji do wypowiedzi współuczestnika komunikacji.
Przedmiotem mojego opisu będą funktory pozbawione samodzielności wypowiedzeniowej, uwikłane w inne struktury i służące do komentowania na gorąco treści
tych struktur. Chodzi więc o najbardziej typowe komentarze metatekstowe, o samo
centrum tej kategorii, bo o wyrażenia, których istotą jest m ó w i e n i e n a d a w c y
o j e g o a k t u a l n y m m ó w i e n i u. Żeby jeszcze bardziej zawęzić poletko badawcze, nie będę w tym opracowaniu rozważała jednostek, by tak rzec, pozytywnych,
a więc dla przykładu takich jak: powiedzmy, powiedzmy sobie, powiedziałbym, chciałoby się powiedzieć, mało powiedzieć, to za mało powiedziane, powiem więcej, praw1

Na temat kłopotów z odróżnieniem frazeologizmów w przyjętym rozumieniu tego słowa od innych jednostek języka, przede wszystkim więcej niż dwusegmentowych, wypowiadał się parokrotnie Andrzej Bogusławski (zob. np. Bogusławski 1976, 1989).
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dę powiedziawszy, prawdę mówiąc, szczerze mówiąc, ściślej mówiąc, że tak powiem.
Wszystkie one zasługują na precyzyjny opis prozodyczny, składniowy, semantyczny
i pragmatyczny. Niektóre z nich doczekały się już bardziej lub mniej szczegółowych
opracowań w słownikach, artykułach i monografiach2. Ciągle jednak brak jest całościowej charakterystyki interesującego mnie kręgu wyrażeń, uwzględniającej semantyczne relacje, w jakich wyrażenia te pozostają. Nie ulega bowiem wątpliwości, że –
podobnie jak jednostki z poziomu przedmiotowego – tworzą one system znaczeń pozostających ze sobą w często nieoczekiwanych i wyszukanych opozycjach. Gdyby
takie kompleksowe opracowanie miało powstać, to trzeba byłoby w nim uwzględnić
wyrażenia z udziałem czasowników semantycznie równoważnych słowu mówić/powiedzieć, a także rzeczowników przez te słowa motywowanych, a więc np.: by tak
rzec, rzekłbyś, można by rzec, wracając do rzeczy, rzecz w tym, że, być może również
rzecz jasna itp.
W tej wypowiedzi zajmę się relacjami, w jakie wchodzi zaledwie parę jednostek
z mówieniem aktualnego nadawcy w roli głównej, których wspólną cechą jest to,
że do owego mówienia, przynajmniej czysto powierzchniowo, przyłożona została
negacja. Przedmiotem refleksji będą więc wyrażenia z grupy: nie powiem, żeby/że_,
nie powiedziałbym, że_, nie mówię, że_, _nie powiem_, _żeby nie powiedzieć / że nie
powiem / by nie rzec_, nie mówiąc o_, _nie powiem + pytajnik, czego/co by o [kimś/
czymś] nie mówić / nie powiedzieć_, nie powiem <ci/wam> + pytanie zależne, przy
czym tylko wybrane spośród nich zostaną tu szczegółowo omówione, inne będą stanowiły jedynie punkt odniesienia dla rozważań o tym leksykalnym mikrosystemie3.
2. Ogólna charakterystyka jednostek wybranych do analizy
Interesująca jest przewrotność elementów należących do tego poletka. Nie można
z góry przywiązywać się do ich czysto zewnętrznej negacyjnej formy. Ten bowiem,
kto mówi, że czegoś nie mówi lub nie powie, coś jednak mówi, i są to treści konkretne, dające się wyłożyć w zobiektywizowany sposób.
Zanim przejdę do bardziej szczegółowej analizy wybranych idiomów, chcę zaznaczyć, że zgodnie z wykładnią Jadwigi Wajszczuk (2005) reprezentują one ciąg
le jeszcze żywy, choć już nie doraźny, bo językowo ustabilizowany, metatekst. Ze
względu na swój dyskursywny charakter utożsamiane bywają z partykułami. W taki
2
3

Np. Marzena Stępień (2014) szczególną uwagę poświęciła w swej monografii parentetycznym
konstrukcjom imiesłowowym, przede wszystkim tym z udziałem mówić i powiedzieć.
Negacja występuje też w wyrażeniach nie powiesz mi, że_ i, nikt mi nie powie, że_ i, znaczących
mniej więcej: ‘ponieważ wszystko, co na dany temat wiem, pozostaje w sprzeczności z i, nie przyjmę i do wiadomości’. Nie będą one przedmiotem mojej szczegółowej refleksji, ponieważ mają
nieco inne własności niż wymienione przed chwilą jednostki. Ich tematem nadrzędnym jest mianowicie odbiorca, a nie nadawca.
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właśnie sposób jednostki nie mówiąc <już> o i nie powiem zostały potraktowane
w ISJP. W Słowniku gniazdowym partykuł polskich (Grochowski, Kisiel, Żabowska
2014) uwzględniono natomiast wyrażenia: powiem więcej, nawiasem mówiąc, między nami mówiąc. Z synchronicznego punktu widzenia nie jest to decyzja słuszna.
Partykuły, co prawda, również służą do komentowania wypowiedzi in statu nascendi, ale w przeciwieństwie do interesujących mnie wyrażeń są całkowicie zleksykalizowane. Dla lingwisty jest oczywiste, że doprawdy, zapewne, wcale, nawet,
albowiem, bodaj to ściągnięte to postaci jednego słowa frazy przyimkowe czy całe
zdania, a chyba i choć to unieruchomione formy czasowników, ale zwykły użytkownik języka nie zdaje sobie z tych faktów sprawy. Wyrażenia wykorzystywane
do celów metatekstowych przekształcają się często w trakcie używania w partykuły.
Trzeba przy tym pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, by opozycja tych ostatnich do żywego metatekstu wystąpiła na każdym etapie rozwoju danego systemu.
Na przykład w najdawniejszej polszczyźnie do oznaczenia czynności mówienia wyspecjalizowany był m.in. czasownik prawić. Forma trzeciej osoby liczby pojedynczej
tego czasownika, starta w zastosowaniach parentetycznych, ustabilizowała się w dobie staropolskiej w postaci partykuły pry, którą znajdujemy jeszcze w języku Jana
Kochanowskiego4. Zleksykalizowane dziś całkowicie rzekomo to dawna forma imiesłowowa czasownika rzec/rzekać. Granica między przejrzystym, choć już językowo
utrwalonym metatekstem a partykułami jest w każdej fazie rozwoju języka płynna.
Wypowiedzenia z udziałem wyrażeń przedstawionych w tym artykule sytuują
się poza klasą podstawowych elementów polszczyzny, które Andrzej Bogusławski
określał dawniej (2008: 59–73) mianem odezwań bazowych, a obecnie odnosi do nich
termin kanoniczne werdykty obiektywizujące. Podstawowe dla języka konstrukcje
charakteryzują się tym, że można je zreferować w ramie czasownika powiedział,
że, na który, co jest bardzo ważne, pada niekontrastywny akcent frazowy5. Interesujące mnie tu jednostki należą w typologii Bogusławskiego do kategorii wyrażeń
synkretyczno-egocentrycznych, które nie występują w zdaniach asercyjnych i z których można zdać sprawę jedynie na zasadzie cytatu, to znaczy za pomocą powiedzieć w subkodzie pisanym stowarzyszonego z dwukropkiem (por. Bogusławski
2005, 2008).

4
5

Por. np. treść fraszki O Koźle: „Kozieł, kto go zna, piwszy do północy, / Nie mógł do domu trafić
o swej mocy; / Ujźrzawszy kogoś: »Słuchaj, panie młody, / Proszę cię, nie wiesz ty mojej gospody?«
/ A ten: »Niech cię znam, tedy się dowiewa«. / »Jam – pry – jest Kozieł«. »Idźże spać do chlewa!«”
W trakcie jednego ze swych comiesięcznych wykładów Bogusławski sformułował bardzo interesujący test pozwalający odróżnić ten typ akcentu od innych rodzajów przycisku. Chodzi tu mianowicie o możliwość dołączenia do frazy nie powiedział, że_, obdarzonej takim prozodycznym
wzmocnieniem, koncesywnego komentarza chociaż wiedział, że jest inaczej lub chociaż nie wiedział, czy jest tak czy inaczej.
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3. nie powiem, żeby_, nie powiedziałbym, że_, nie mówię, że_
Rozważania materiałowe zacznę od skupienia uwagi na wyrażeniu nie powiem,
żeby_. Oto kilka typowych przykładów jego użycia, zaczerpniętych z NKJP:
(1)
(2)
(3)

Nie powiem, żeby kolega był specjalnie dobry w pisaniu.
No cóż, choć jestem dziewczyną i nie powiem, żebym dużo na tym świecie
przeżyła, jednak miałam niemiłą okazję widzieć, co skini mogą pod wpływem alkoholu wyprawiać.
Nie powiem, żebym się jakoś wyróżniała w tłumie, ale o to mi właśnie chodzi.

Dla porządku zaznaczmy, że jednostkę tę trzeba odróżnić od konstrukcji, z którymi mogłaby być utożsamiona, a które reprezentowane są np. w zdaniu następującym:
(4)

Nie powiem przecież starszemu panu, żeby nie wygadywał głupstw. To byłoby
nie na miejscu.

Wyrażenie reprezentowane w wypowiedzeniach (1)–(3) odnotowane zostało
w sondzie słownikowej (Bogusławski, Wawrzyńczyk 1993: 2009). Zwrócił na nie
również uwagę Marek Łaziński (1997), uchylając się jednak od przesądzenia jego językowego statusu. Obszerna analiza tego lingwistycznego drobiazgu wyszła parę
lat później spod pióra A. Bogusławskiego (2001). W swym opracowaniu autor ten
wykazał, posługując się całą baterią subtelnych testów, że nie powiem, żeby_ nie
jest doraźnie tworzoną konstrukcją, lecz ustabilizowaną, odtwarzaną z pamięci
jednostką polszczyzny. Jej części nie wchodzą w układy proporcjonalne, w których
występują np. rozłączne elementy bilateralnych konstrukcji zrealizowanych w zdaniu (4). Do licznych argumentów przedłożonych przez A. Bogusławskiego na rzecz
sformułowanej wyżej tezy można dorzucić jeszcze inne, np. ten, że interesująca nas
tu jednostka blokuje pozycję adresata przewidzianą w strukturze predykatowo-argumentowej dla czasownika powiedzieć, por.:
(5)

Nie powiem, żeby jej córka była szczególnie bystra. vs. *Nie powiem matce
Agaty, żeby jej córka była szczególnie bystra.

Niedopuszczalne jest również wiązanie tego elementu języka z wykładnikami
niepewności sądu:
(6)
(7)

Nie powiem mu, żeby przestał na mnie krzyczeć. Nie odważę się. vs. Chyba /
na pewno nie powiem mu, żeby przestał na mnie krzyczeć. Nie odważę się.
Nie powiem, żeby przestał na mnie krzyczeć. Wręcz przeciwnie, z każdą
chwilą nakręcał się coraz bardziej. vs. *Chyba / *na pewno nie powiem, żeby
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przestał na mnie krzyczeć. Wręcz przeciwnie, z każdą chwilą nakręcał się coraz bardziej.
Bogusławski zwrócił uwagę na to, że wypowiedzenia takie jak (1)–(3) wyrażają
refleksje mówiącego w zasadzie niezależne od kwestii rozmówcy (choć oczywiście mogą one stanowić, i najczęściej tak właśnie jest, reakcję na owe kwestie).
W związku z powyższym to, co idzie po żeby, musi mieć kształt kompletnego składniowo zdania. Niedopuszczalne są w tym miejscu elipsy czy elizje. Za pomocą
fraz z nie powiem, żeby_ nadawca wypowiada, zdaniem autora komentowanego
artykułu, myśl kontradyktoryczną względem zdaniowego dopełnienia tej jednostki, przy czym robi to w sposób niekategoryczny. Dlatego też w kontekście analizowanego wyrażenia najlepiej odnajdują się oceny, oszacowania, charakterystyki
oparte na wyrażeniach nieostrych. Z tej samej przyczyny po włączniku żeby nie
mogą wystąpić zdania, których prawdziwości nie sposób podważyć. Przykład Bogusławskiego Nie powiem, żeby Paryż był mniejszy od Warszawy. wydaje mi się
na poparcie tej słusznej tezy zbyt słaby 6. Jednoznacznej dyskwalifikacji podlegają
natomiast konteksty, w których rozważane wyrażenie przyłącza prawdy analityczne, np.:
(8)

*Nie powiem, żeby dwa razy dwa było cztery / żeby kwadrat był równobocznym prostokątem.

Znaczenie jednostki nie powiem, żeby_ p oddaje ostatecznie autor za pomocą następującego zapisu, w którym p oznacza zdanie składnikowe, a subskrypty indywidualizują treść możliwych wypowiedzeń:
Temat: ‘cośp takiego, że ktoś może się spodziewać, że powiem cośp, nie: cośnie-p’.
Remat: z tego, co wiem, nie wynika p.
Paralokucja ta ma w zamyśle autora odzwierciedlać fakt, że do wyprowadzenia
negacji p z nie powiem, żeby p dochodzi odbiorca nie wprost, lecz w drodze pewnej
deliberacji.
W ostatnim czasie teoria Bogusławskiego w zakresie opisu wyrażeń synkre
tyczno-egocentrycznych stała się tak zaawansowana, że on pierwszy zakwestionowałby, jak sądzę, swoją wykładnię, głównie ze względu na to, że w przeciwieństwie
do analizowanego detalu lingwistycznego przedstawiona przez autora reprezentacja
mogłaby być po zmianie pierwszej osoby na trzecią referowana za pomocą akcento-

6

Sam autor opatruje to wypowiedzenie zastrzeżeniem, że broni się ono jako sarkastyczna uwaga
pod czyimś adresem (Bogusławski 2001: 82).

Co powiem, kiedy powiem nie powiem? Przyczynek do opisu idiomatyki metatekstowej

67

wanego powiedział, że_7. W temacie budzi ponadto wątpliwość orzeczenie, że ktoś
mógłby się w wypowiedzi mówiącego spodziewać jego przylgnięcia do p bardziej
niż powiedzenia nie-p. Zauważmy bowiem, że nie powiem, żeby p może być również
świetną repliką na wypowiedzenie, w którym ktoś wprost wyraża swoje przypuszczenie, a nawet wiedzę, że mówiący powie właśnie nie-p, np.:
(9)

– Powiesz mi teraz na pewno, że nie lubisz Kowalskiego. – No, nie powiem,
żebym go lubił.

Jeśli chodzi o remat, to po pierwsze, wydaje się on epistemicznie za mocny, a po
drugie, nie bardzo pasuje do takich dopełnień zdaniowych, które – jak w przykładzie (9) – odnoszą się do życia wewnętrznego i doznań nadawcy. O ile zdania (9),
a także (10):
(10)

Nie powiem, żeby było mi ciepło.

są zupełnie naturalne, o tyle wypowiedzenia w rodzaju:
(11)

Z tego, co wiem, nie wynika, że jest mi ciepło.

wydają się więcej niż dziwne.
To, że istotą wyrażenia nie powiem, żeby_ jest wynikanie negacji jego dopełnienia
z wiedzy nadawcy, falsyfikują niesprzeczne wypowiedzenia w rodzaju:
(12)

Nie powiem, żebym go lubił, ale nie powiem też, żebym go jakoś specjalnie nie
lubił.

To, że niekiedy powstaje jednoznaczny efekt przesądzenia nie-p, jest wynikiem
nałożenia na interesujące nas użycia intonacji ironicznej czy wręcz sarkastycznej.
Sądzę, że w analizowanym znaczeniu nie chodzi o przechodzenie od jednej porcji wiedzy do innej, ale o stosowność odniesienia pewnej stematyzowanej charakterystyki do obiektu również wskazanego w temacie. Mówiący podważa tu adekwatność przypisania owemu obiektowi branej pod uwagę własności, ale nie przesądza
bynajmniej stosowności orzeczenia o nim własności przeciwnej, a możliwe to jest
7

W materiałach prezentowanych na swym seminarium, stanowiących wyimek przygotowywanej
do publikacji książki, pisze Bogusławski o reprezentowaniu znaczeń wyrażeń synkretyczno-egocentrycznych następująco: „[…] wypowiedzenia takie nie podlegają, ze względu na zagrożenie regresem nieskończonym, interpretacji przez umieszczenie ich w ramie ktoś wie, że pochodzącej od nadawcy. Całość ich interpretacji musi zostać przeniesiona do sfery odbiorcy. Odbiorca
wyciąga konsekwencje poznawcze z tego, co usłyszał. A są to konsekwencje w postaci wytwarzanego przez odbiorcę obrazu nadawcy”.
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dlatego, że – jak było powiedziane wyżej – nie powiem, żeby_ obraca się w sferze pojęć nieostrych. Ma wręcz moc „rozmywania” charakterystyk skądinąd jednoznacznych, np.:
(13)

– Czy on tam był? – Nie powiedziałbym, żeby był, choć odczytano jego wypowiedź.

W świetle wypowiedzenia (13) można by się zacząć zastanawiać, co tak naprawdę znaczy być w jakimś miejscu: czy chodzi o obecność fizyczną, czy duchową?, jak
interpretować zaznaczenie czyjejś obecności w formie przekazanego przezeń głosu?
Kierując się zaleceniami, jakie Bogusławski formułuje w swych ostatnich wykładach na temat reprezentowania znaczeń jednostek synkretyczno-egocentrycznych,
zaproponowałabym następujące przybliżenie zawartości pojęciowej omawianego
w tym punkcie elementu polszczyzny:
Z użycia wyrażenia nie powiem, żeby F(a) odbiorca rozumie, że
[T] jeśli ktoś chce wiedzieć, jakie pod wiadomym względem jest a,
[R] to w ocenie mówiącego powiedzenie, że F(a), tej wiedzy nie daje / nie jest takie, że ktoś na tej podstawie będzie mógł wiedzieć, jakie jest a.
Mówię tu o przybliżeniu, jest to bowiem glosa, która nie składa się wyłącznie
z pojęć prostych i niedefiniowalnych, co nie znaczy, że nie mogłaby pojawić się
w opracowaniach o charakterze leksykograficznym.
Zatrzymam się jeszcze przez chwilę przy formie omawianej jednostki. W zakończeniu swego artykułu Bogusławski krytycznie odnosi się do jej opisu zaproponowanego w ISJP. Skupia przy tym uwagę nie tylko na nieadekwatnie reprezentowanym znaczeniu, lecz także na niewłaściwych, jego zdaniem, decyzjach dotyczących
objaśnianego kształtu, a mianowicie dopuszczeniu przez autorów hasła oboczności
żeby i nacechowanego stylistycznie aby. W NKJP rzeczywiście nie znajdziemy ani
jednego przykładu z aby, znalazł się tu natomiast jeden kontekst z by (Nie powiem,
by mnie to cieszyło) i, co ciekawsze, parę zdań z że, np.:
(14)
(15)

Nie powiem, że nie mamy kasy, ale już żeby teraz kupić trochę węgla, to już
trzeba zaoszczędzić.
Nie powiem, że ta adaptacja jest lepsza od poprzedniej.

Czy jest to innowacja formy omawianej jednostki, czy byt całkowicie od niej
niezależny? Przed podjęciem decyzji należałoby przejrzeć bogatszy materiał, biorąc
również pod uwagę wyrażenia, o których powiem za chwilę.
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Dobrze utrwalone miejsce w języku ma natomiast niewątpliwie ciąg nie powiedziałbym, że_, np.:
(16)

Nie powiedziałbym, że czytanie postów jest aż tak nudne.

Od nie powiem, żeby_ różni się tym, że wykładnik swoistego wahania czy braku
kategoryczności w postaci by stoi tu przy czasowniku, a nie przy włączniku. Ładunek pojęciowy mają te wyrażenia bardzo podobny. Powstaje pytanie o ich wzajemną
relację. Wypada odrzucić przypuszczenie, że jedno stanowi produkt jakiejś operacji
na drugim8, ponieważ jest to para w systemie izolowana. Zauważmy, że zupełnie
inny wynik daje przesunięcie by w konstrukcjach z czasownikami epistemicznymi
lub pewnymi verbami dicendi, por. np.: nie sądzę, żeby – nie sądziłbym, że; nie myślę,
żeby – nie myślałbym, że; nie uważam, żeby – nie uważałbym, że; nie twierdzę, żeby –
nie twierdziłbym, że. Biorąc pod uwagę ten fakt, można uznać nie powiedziałbym,
że_ za wariant tej samej jednostki, którą reprezentuje nie powiem, żeby_.
Rozważane wyżej zwroty przypominają inne jeszcze wyrażenie, a mianowicie
nie mówię, że_, egzemplifikowane w poniższych zdaniach:
(17)
(18)
(19)

Zawsze dotąd to ja dawałem na organizację, nie mówię że dużo, tyle ile mog
łem i ile było mnie stać.
Poza tym ludzie wolą czaty, bo tam jest „kolorowo” (nie mówię, że wszyscy,
żeby nie było :P).
No, ja nie mówię, że chora otyłość jest w porządku, ale jak któraś jest „przy
kości”, to nie znaczy, że od razu jest potworem.

O niezależności wyrażenia nie mówię, że_ w stosunku do jednostki nie powiem,
żeby_ / nie powiedziałby, że_ świadczy to, że po pierwsze, może być ono w przeciwieństwie do tamtych struktur użyte parentetycznie, jak w przykładach (17)–(18),
po drugie, przyłącza nie tylko pełne zdania, lecz także konstrukcje eliptyczne, co
odzwierciedla jego większą zależność od kontekstu słownego, po trzecie, jeśli nie
semantycznie, to przynajmniej na zasadzie implikatury zapowiada po swym dopełnieniu propozycjonalnym pewne przeciwstawienie (zob. przykład (19)). Ponadto
człony czasownikowe są w wypadku tego wyrażenia wymienne z innymi elementami, np.: nie twierdzę, że, nie upieram się, że, nie nalegam na to, że, nie obstaję przy
tym, że, które to wyrażenia zupełnie nie wchodzą w grę jako substytuty nie powiem
w nie powiem, żeby_.
Słowa komentarza domaga się jeszcze pragmatyczny aspekt rozpatrywanych
w tym punkcie wyrażeń. W odniesieniu do nie powiem, żeby_, a tym samym nie
powiedziałbym, że_, bardzo trafna wydaje się kwalifikacja oględne przydana temu
zwrotowi w Polszczyźnie, jaką znamy (Bogusławski, Wawrzyńczyk 1993). Nie budzi
8

W sensie nadanym terminowi operacja przez A. Bogusławskiego (1978).
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również wątpliwości uznanie owej jednostki za prymarnie tematyczną, nieprzyjmującą na siebie zasadniczo akcentu zdaniowego, z zastrzeżeniem, że charakterystyka
tematyczno-rematyczna stanowi komponent opisu semantycznego, a nie pragmatycznego. Wątpliwe wydaje się natomiast, moim zdaniem, usytuowanie nie powiem,
żeby_ w kategorii wyrażeń książkowych. Przeczą temu przykłady zawarte w NKJP,
pochodzące w przeważającej części z forów internetowych, których użytkowników
trudno podejrzewać o wyszukany, książkowy język. Jednostka ta, podobnie jak nie
mówię, że_, należy moim zdaniem do złoża polszczyzny potocznej.
4. _nie powiem_
Lingwistyczny drobiazg, któremu chcę poświęcić uwagę w tym punkcie swoich rozważań, ma charakter parentetyczny. Może przy tym poprzedzać zdanie, na którym
jest nadbudowany, może je zamykać lub być w nie właśnie na zasadzie wtrącenia
wprawiony. Oto parę wyrazistych przykładów z NKJP:
(20)
(21)
(22)

Nie powiem, godną ma pan emeryturę.
Co prawda, od czasów szkoły nie grałem, a minęło kilka lat. I myślałem, że już
nigdy nie będę grał. Ciągnęło mnie, nie powiem.
Zdarzają się, nie powiem, małżeństwa do śmierci. Ale to już zabytki. Niedługo będzie się do takich wycieczki prowadzić, jak do zamków, katedr, muzeów.

Dla porządku zaznaczmy, że zupełnie czym innym jest zwykłe użycie zaprzeczonego czasownika powiedzieć, realizowane w zdaniach (23) czy (24):
(23)
(24)

Nie pójdę przecież i nie powiem: nie bij mnie pan.
Nic nowego nie powiem – zasępił się urzędnik.

Metatekstowe nie powiem odnotowane zostało w Polszczyźnie, jaką znamy (ibid.:
209) z charakterystyką ‘muszę się zgodzić’, a także w ISJP (II: 223), gdzie uzyskało
objaśnienie następujące: „Wyrażenia nie powiem używamy jako wtrącenia, gdy zgadzamy się z opinią naszego rozmówcy lub gdy chcemy coś pochwalić”. Obie te glosy
są nieadekwatne, ponieważ pokrywają jedynie pewne typy, nie zawsze najbardziej
reprezentatywnych, kontekstów użycia interesującej nas jednostki, a co za tym idzie
nie dostarczają odpowiedniej generalizacji jej znaczenia. Zauważmy, że nie powiem
może bez cienia pleonastyczności komentować frazę muszę się zgodzić, co jednoznacznie przeczy temu, by miało pokrywać jej sens:
(25)

Co do ostatniej kwestii, to – nie powiem – muszę się z tobą zgodzić. vs. *Co do
ostatniej kwestii, to – muszę się zgodzić – muszę się z tobą zgodzić.
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Ponadto wyrażenie to nie jest używane wyłącznie w reakcji na czyjąś wypowiedź.
Wyobraźmy sobie np. kogoś, kto pierwszy raz odwiedza przyjaciół w nowym mieszkaniu i to, co widzi, komentuje w następujący sposób:
(26)

No, nie powiem, pięknie się urządziliście.

O ile fraza muszę się zgodzić stanowi dobrą replikę na wszelkiego rodzaju opinie,
o tyle nie powiem nie wchodzi w grę w odniesieniu do ocen negatywnych, o ile, oczywiście, nie mamy do czynienia z jakąś aksjologiczną relatywizacją. Por.:
(27)

Muszę się zgodzić: dziewczyna głupia jest jak but. vs. *Nie powiem, dziewczyna głupia jest jak but. vs. +Nie powiem, dziewczyna głupia jest jak but, łatwo
więc będzie się nią posłużyć.

Nie znaczy to jednak bynajmniej, że sens omawianego wyrażenia sprowadza się,
jak chcą tego autorzy ISJP, do występowania w charakterze bądź to potwierdzenia
wcześniejszej wypowiedzi, bądź też pochwały. Pomijam już to, że alternatywa w opisie znaczenia jest zawsze niepokojąca. Moim zdaniem, glosa zastosowana w ISJP ma
charakter pragmatyczny, a nie semantyczny. Ujmuje mianowicie dwa typy kontekstów, w których _nie powiem_ może być użyte, ale nie generalizuje jego znaczenia.
Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że interesujący nas element polszczyzny towarzyszy zdaniom wyłącznie oznajmującym wolnym od sygnałów niepewności sądu, a więc asercyjnym, por.:
(28)

W wojsku dobrze dawali jeść, nie powiem. vs. *W wojsku chyba dobrze dawali jeść, nie powiem.

Nie jest wykluczona jego reduplikacja:
(29)

Dzielny rycerzyk, nie powiem, nie powiem, migdalik cukrowany […].

Ze względu na podobieństwa składniowe i semantyczne parentetyczne nie powiem przypomina nie przeczę, por.:
(30)
(31)

Franz jest uroczy, nie przeczę. Nie ukrywam, że i ja kiedyś w nim się zadurzyłam, ale to było dawno temu.
Tam też ciasno było, nie przeczę, ale byłam wtedy szczupłą dziewczyną, więc
się przepchnęłam przez zacisk i dalej już nie było trudności.

Nie można jednak tych dwóch rzeczy ze sobą utożsamiać, ponieważ zakresy ich
użycia się nie pokrywają. Z jednej strony nie powiem może odnosić się do własnych,
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niezwerbalizowanych sądów nadawcy, a także być reakcją na rzeczywistość, niekoniecznie na czyjąś wypowiedź, jak ma to miejsce w wypadku nie przeczę, które nie
sprawdzi się w kontekstach takich jak (26); z drugiej – interesująca mnie tu jednostka jest wrażliwa aksjologicznie, co sprawia, że w pewnych warunkach przegrywa
z neutralnym pod tym względem nie przeczę. Por. uwagi na temat przykładu (26),
a także zdania następujące:
(32)
(33)

Możliwe, że wyrażam się prostacko, nie przeczę. vs. *Możliwe, że wyrażam
się prostacko, nie powiem.
Siedem jest liczbą pierwszą, nie przeczę. vs. *Siedem jest liczbą pierwszą, nie
powiem.

Z tego też względu trzeba odrzucić prostoduszne ‘nie powiem, że tak nie jest’
jako kandydata na semantyczną reprezentację omawianego w tym punkcie elementu
słownika. Glosa ta oddaje z grubsza sens nie przeczę, ale nie chwyta odcienia pewnej
przychylności, rzeczywistej bądź udanej, ze strony mówiącego względem odpowiedniego stanu rzeczy. To ten właśnie odcień mieli z pewnością na myśli autorzy odpowiedniej wzmianki w ISJP, gdy, rzecz inna, zdecydowanie za mocno wskazywali
na to, że analizowanego wyrażenia używamy, kiedy chcemy coś pochwalić. Moja
propozycja reprezentowania jego sensu jest następująca:
Z użycia wyrażenia _nie powiem_ odbiorca rozumie, że o
[T] a, ‘F’
[TD] takich, że z punktu widzenia mówiącego nie jest źle, jeśli F(a),
[R] mówiący powie, że nie jest tak, że nie-F(a).
W powyższym zapisie a oznacza nadrzędny temat zdania, na którym operuje
_nie powiem_, natomiast F charakterystykę, którą się owemu a przydaje. Jeśli _nie
powiem_ włączone jest w środek realizowanego wypowiedzenia, wówczas pośredniczy między wyrażeniem odsyłającym do a i charakterystyką F. Element oceny,
tkwiący w dictum tematycznym analizowanego wyrażenia, odróżnia je od neutralnego nie przeczę i sprawia, że konteksty, które bądź to – jak prawdy analityczne – wykluczają jakiekolwiek nacechowanie aksjologiczne, bądź to wprowadzają
wartościowanie wyraźnie ujemnie, są przez nie powiem skrzętnie, bo pod groźbą
sprzeczności, omijane. Z kolei podwójna negacja w remacie czyni naszą jednostkę
niechętną zdaniom z zaprzeczeniem w postaci nieprawda, że_, por.:
(34)
(35)

*Siedem, nie powiem, jest liczba pierwszą. vs. Siedem, nie przeczę, jest liczbą
pierwszą.
*Kowalski, nie powiem, zamordował Nowaka. vs. Kowalski, nie przeczę, zamordował Nowaka.
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*Nie powiem, nieprawda, że chłopak stroni od wyzwań. vs. Nie powiem, chłopak nie stroni od wyzwań.

Kończąc ten punkt rozważań, zaznaczmy jeszcze wyraźnie, że parentetyczne nie
powiem, choć samo stematyzowane, jest zasadniczo komentarzem przyrematycznym, niezależnie od tego, że może stać na początku wypowiedzenia lub zajmować
w nim pozycję finalną. Zawsze jednak odsyła do tych jego komponentów, które aktualnie znajdują się pod negacją, a więc – w przedstawionym zapisie – do cechy F.
5. _i żeby nie powiedzieć_ j, _i , nie mówiąc o_ j
Przyjrzyjmy się z kolei popularnemu zwrotowi _i, żeby nie powiedzieć_ j, o którego
użyciu dają wyobrażenie następujące przykłady z NKJP:
(37)

Chybaś zmysły postradał, jeśli myślisz, że zaryzykuję coś takiego dla twojej
sprawy. Sprawy mętnej, żeby nie powiedzieć: śmierdzącej.
(38) Pani Lubecka w ciemnozielonej sukni od prezesa wyglądała wyjątkowo anemicznie, żeby nie powiedzieć nieświeżo.
(39) No, miałem taki okres, zupełnie jakby nawiedzenia, żeby nie powiedzieć opętania; ale to już dawno.
(40) Miesiąc temu zgłosił się jeden student, też bardzo chciał obcować z książkami,
ale po tygodniu zwiał i do tego zabrał ze sobą, żeby nie powiedzieć ukradł,
dwutomową encyklopedię.
Jest to wyrażenie idiomatyczne, w którym pod groźbą popełnienia błędu żaden
z elementów nie może być zastąpiony innym. Z zupełnie czym innym mamy do czynienia w wypadku podrzędnej konstrukcji celowej, zrealizowanej w przykładzie (41):
(41)

Na początku odzywała się niewiele, żeby nie powiedzieć czegoś wbrew pisanej dla niej roli.

Zwrot _ i, żeby nie powiedzieć_ j, jakkolwiek nienaruszalny, ma – jak się zdaje –
swój zdecydowanie mniej rozpowszechniony wariant neutralny w postaci _ i, że nie
powiem_ j, a także nacechowany książkowo w formie _ i, by nie rzec_ j, czemu dają
wyraz poniższe konteksty:
(42)

Indywidua podobne […] szkodzą prawdziwie ubogim, tym, których los pokrzywdził, i rzucają jakiś niesympatyczny, że nie powiem obmierzły cień na
prawdziwe ubóstwo, które po wszystkie czasy zasługiwało i zasługiwać będzie
na współczucie i pomoc.
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(43)

Przemawiacie jak polityk, by nie rzec ksiądz.

Jak pokazują przykłady (37)–(40) i (42)–(43), na pozycjach i, j mogą stanąć wyrażenia
należące do różnych klas części mowy: przymiotników, rzeczowników, czasowników, przysłówków, konstrukcji zaimkowych; ważne, by w jednym zdaniu reprezentowały one tę samą kategorię pojęciową, by przynajmniej j wiązało się z negatywnym wartościowaniem ze strony mówiącego, a ponadto by j było „mocniejsze” od i.
Zlekceważenie tych semantyczno-składniowych wymagań prowadzi do anomalii,
por. odpowiednio:
(44) *Zabrał tę książkę, żeby nie powiedzieć złodziej.
(45) *To dziecko jest bardzo zdolne, żeby nie powiedzieć genialne.
(46) *Wyrażenie, którego użył, było całkiem wulgarne, żeby nie powiedzieć niestosowne. vs. Wyrażenie, którego użył, było niestosowne, żeby nie powiedzieć
całkiem wulgarne.
(47) *To on jest mordercą, żeby nie powiedzieć zabójcą. vs. To on jest zabójcą, żeby
nie powiedzieć mordercą.
W NKJP zdarzają się pojedyncze konteksty, w których pozycję i oraz j zajmują wyrażenia wartościujące pozytywnie. W moim przekonaniu jednak tego rodzaju wypowiedzenia są niepoprawne, a błąd polega tu na utożsamieniu _i, żeby nie
powiedzieć_ j z wyrażeniem _i, jeśli nie_ j, mającym nieporównanie szerszy zakres
odniesienia, np.:
(48)

To dziecko jest bardzo zdolne, jeśli nie genialne.

Powiedzmy jeszcze, że analizowany w tym miejscu zwrot korekcyjnie, bo taki
jest jego sens, interweniuje w różnych częściach realizowanego wypowiedzenia: najczęściej występuje przy remacie, ale może też odnosić się do komponentów stematyzowanych, jak ma to miejsce w poniższym przykładzie:
(49)

Takie nieme, żeby nie powiedzieć upadłe słowa są niczym wobec płaczu.

A oto moja propozycja reprezentowania omawianego w tym punkcie znaczenia.
Z użycia wyrażenia _i, żeby nie powiedzieć_ j odbiorca rozumie, że o:
[T] a, ‘i’, ‘ j’
[TD] takich, że z punktu widzenia mówiącego
jeśli j, to i,
nie jest dobrze, jeśli coś jest j,
powiedzenie o a j może być przez kogoś uznane za niestosowne
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[R] nadawca mówi, że powiedzenie i nie daje oczekiwanej wiedzy; daje ją powiedzenie j.
W reprezentacji tej, tak jak w poprzedniej, a oznacza ostateczny, nadrzędny temat zdania usytuowany w rzeczywistości pozajęzykowej. Zauważmy, że ani i, ani j
w zdaniach realizujących analizowaną jednostkę nie występuje pod asercją, w trybie
mówienia, ż e j e s t t a k a t a k. Pierwsze z tych wyrażeń dawane jest jakby na
próbę, o czym świadczy towarzysząca mu lekka antykadencja; drugie – nadawca
również tylko pokazuje, choć mówi jednocześnie, że to ono właśnie lepiej charakteryzowałoby stan rzeczy ujmowany w danej wypowiedzi.
Jeśli chodzi o własności pragmatyczne rozważanego zwrotu, to wbrew temu,
co można wyczytać w słownikach języka polskiego, nie ma on charakteru eufemistycznego: wręcz przeciwnie, wszystko, co ma być powiedziane, będzie tu nazwane
po imieniu.
Ze względu na zawartość dictum tematycznego _ i, żeby nie powiedzieć_ j pozostaje w wyrazistej opozycji wobec innej jednostki interesującego mnie poletka, a mianowicie z imiesłowowym _ i, nie mówiąc / nie wspominając / nie zapominając o_ j.
Rozważmy parę typowych przykładów:
(50)
(51)
(52)
(53)

Szukanie swojego „ja” to zajęcie, które usprawiedliwia każde głupstwo, a nawet zbrodnię, nie mówiąc o zwyczajnej nieodpowiedzialności. A ponadto nadaje wyraz głębokiej troski intelektualnej imbecylom i zalotnisiom.
Ojciec nie tolerował żadnego sprzeciwu, nie mówiąc już o jawnym proteście.
Mój Boże, już sama nazwa łaskotała jej wyobraźnię: Kostaryka, Pernambuco,
Madagaskar, Bora-Bora, nie mówiąc o Honolulu.
Teofil nie znał Aliny. Nie znał jej twarzy ani włosów, ani rąk, ani nóg, nie
mówiąc o reszcie ciała, której się wręcz nie domyślał.

Za pomocą tej jednostki nadawca werbalizuje ten mianowicie sens, że przypisanie danej osobie lub obiektowi charakterystyki j nie jest konieczne wobec faktu, że
z punktu widzenia nadawcy powiedzenie i, co zostało zrobione, pociąga za sobą j.
Jeśli egocentryzm usprawiedliwia głupstwo i zbrodnię (por. przykład (50)), to tym
bardziej usprawiedliwia nieodpowiedzialność, jeśli ktoś, jak w zdaniu (51), nie toleruje sprzeciwu, to nie toleruje również protestu. O ile w znaczeniu jednostki _ i, żeby
nie powiedzieć_ j występuje presupozycja: ‘z punktu mówiącego jeśli j, to i’, o tyle dictum _ i, nie mówiąc o_ j wprowadza komponent przeciwny, a mianowicie ‘z punktu
widzenia nadawcy jeśli i, to j’. Zastrzeżenie, że chodzi tu o perspektywę mówiącego,
jest konieczne, to on bowiem właśnie ustanawia w obu rozważanych wypadkach
taki, a nie inny kierunek wynikania, co szczególnie dobrze widać w przykładzie (52).
Komuś może bardziej działać na wyobraźnię Honolulu niż Kostaryka, Pernambuco,
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Madagaskar i Bora-Bora; w takiej sytuacji uporządkowanie tych nazw w interesującym nas wyrażeniu będzie odwrotne.
Jednostka _ i, nie mówiąc o_ j różni się od swego omawianego w tym punkcie
kontrpartnera również tym, że pozbawiona jest komponentów aksjologicznych, służy jedynie ustaleniu hierarchicznej zależności między dwiema branymi pod uwagę
charakterystykami. W przeciwieństwie do tego, z czym mamy do czynienia w wypadku _ i, żeby nie powiedzieć_ j, tu i dane jest pod asercją, a nie jedynie pokazane
jako możliwe do orzeczenia w danej sytuacji. Moja interpretacja semantyczna tego
elementu polszczyzny jest następująca:
Z użycia wyrażenia _i, nie mówiąc o_ j odbiorca rozumie, że o
[T] a, ‘i’, ‘ j’ takich, że
[TD] z punktu widzenia mówiącego jeśli i, to j,
[R] nadawca powie, że
a jest i,
to, że a jest j, jest oczywiste.
6. nie powiem + zaimek pytajny, nie powiem + pytanie zależne, czego / co by o [kimś/czymś] nie
mówić / nie powiedzieć,_i
W poprzednim punkcie rozważań zaznaczyłam, że wyrażenie _ i, żeby nie
powiedzieć_ j, nawet jeśli stwarza takie pozory, nie ma bynajmniej charakteru eufemistycznego. Rzeczywistym eufemizmem, choć znowu nieco przewrotnym, jest natomiast nie powiem + zaimek pytajny, reprezentowane w następujących przykładach:
(54)
(55)
(56)
(57)

Słoninę to ona ma, o, na ten mój palec najwyżej. A szynki, o, sami popatrzcie,
ten mój palec wchodzi, nie powiem, jak w co. Rzadzizna.
Wychodzić na taką pogodę? Można sobie nie powiem co odmrozić.
Jak nogi smaruję brokatem, to w ogóle… świeci się to później jak nie powiem
co.
Jak słucham tego gościa, to nie powiem, co chce mi się robić.

Wspomniana przewrotność polega na tym, że nie powiem wraz z towarzyszącym
mu pytajnikiem wchodzi na miejsce jakiegoś nieparlamentarnego lub wręcz wulgarnego słowa w wyrażeniu utartym, a przez to łatwo rozpoznawalnym, bądź w takim,
którego odniesienie jest w danym kontekście oczywiste, a w każdym razie mocno
zasugerowane. Zakazane słowo nie pada, ale odbiorca dokładnie wie, co nadawca
ma na myśli i co faktycznie mówi. Działa tu, jak się zdaje, stała lingwistyczna ‘wiesz,
o czym mówię’, o której w referacie wygłoszonym na jednym z seminariów toruńskich mówił A. Bogusławski.
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Wspomniany wyżej eufemizm trzeba odróżnić od innego, również idiomatycznego nie powiem, które prawostronnie otwiera miejsce dla pytania zależnego, w tym
także dla pytania rozstrzygnięcia, czym powierzchniowo różni się od elementu
komentowanego przed chwilą. Oto kilka wyrazistych przykładów znalezionych
w NKJP:
A faktycznie, jeździł burmistrz na koniu. Ale nie powiem ci już, kasztan to
był czy bułanek. Pamięć już mam, Piotruś, jak przetak dziurawą.
(59) Może i znam się na smokach lepiej niż większość ludzi, ale nie powiem, czyje
to łuski, tylko na podstawie koloru i rozmiaru.
(60) Chcą ją na studia po maturze posłać, nie powiem ci na co. Mówili, ale jakoś
tak dziwnie się to nazywa, że nie powiem ci jak.
(58)

Idiom użyty w powyższych przykładach nie został odnotowany w słownikach
języka polskiego, choć Polacy często i chętnie się nim posługują. W przeciwieństwie
do innych jednostek omawianych w tym artykule zawiera on segment odnoszący się
do adresata mówienia. Segment ten może być pominięty, jak w przykładzie (59), lub
przybrać jakąś postać zwrotu adresatywnego w formie celownika, np.: ci, panu, pani,
waszej ekscelencji, wam itp.
Wyrażenie nie powiem + pytanie zależne ma charakter wybitnie epistemiczny.
W pierwszej chwili chciałoby się wręcz zrównać jego sens ze znaczeniem nie wiem +
pytanie zależne. Taka decyzja byłaby jednak pochopna i niesłuszna, o czym świadczą przykłady (58) czy (60), z których jasno wynika, że epistemiczna bezradność
nadawcy nie musi być skutkiem braku wiedzy; może wypływać też z niepamięci
czy kłopotów z wymówieniem danego słowa. Wydaje się, że ta pierwszoosobowa
jednostka leksykalizuje raczej sens zbliżony do ‘nie umiem powiedzieć’. Notabene
wyrażenie [ktoś] nie umie powiedzieć [komuśi] + pytanie zależne jest w przeciwieństwie do epistemicznego nie powiem doraźnie tworzoną, mogącą przybierać różne
formy, konstrukcją jednostek, np.:
(61)

Syn przekazał mi wiadomość, że ktoś dzwonił, ale nie umiał powiedzieć kto.

Eufemizm nie powiem + pytajnik, odróżniony od nie powiem + pytanie zależne,
chcę, zamykając ten przegląd, zderzyć z jednostką czego / co by o [kimś/czymś] nie
mówić / nie powiedzieć,_i. Również ona mogłaby być bowiem podejrzewana o to, że
jest rodzajem litoty. Poniższe przykłady pokazują, że nie byłby to słuszny kierunek
myślenia:
(62)

No dobrze, niemodne to i basta, lecz co by nie powiedzieć, wszakże są absolutnie urocze romantyczne płótna Alfreda Schouppe […].
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Bo wówczas doprowadzano do paraliżu prac i zrywania sejmów. A teraz, co
by nie powiedzieć o poziomie naszych posłów, Sejm pracuje regularnie.
(64) To prawda, że zaniedbania w oświacie mogą być dziś mierzone dziesięcioleciami, jak i prawdą jest to, że od roku 1991 nastąpiła najgłębsza deprecjacja materialna zawodu nauczyciela i, czego by nie powiedzieć, postępuje ona
nadal.
(65) Ale to przykre widzieć byłego ucznia jako złodzieja dumnego ze swojego fachu. Bo co by nie powiedzieć, jest to nasza porażka.
(66) Nikt i nigdy nie zajął się rozszyfrowaniem tej – co by nie powiedzieć – makabrycznej, ale jakże intrygującej zagadki.
(63)

Przy bliższym oglądzie okazuje się mianowicie, że wyrażenie czego / co by o [kimś /
/ czymś] nie mówić / nie powiedzieć, _ i, po pierwsze, nie zapobiega werbalizacji istotnych treści bez ogródek i w sposób kategoryczny, a po drugie, działa, by tak rzec,
w obie strony. Za jego pomocą można powiedzieć o wiadomej osobie lub przedmiocie coś pozytywnego (jak w przykładach (62)–(63)), mimo że ma się równocześnie
wiedzę o rzeczach złych z tą osobą lub przedmiotem związanych, jak również coś
negatywnego z zastrzeżeniem, że na korzyść tej osoby lub przedmiotu przemawiają
pewne okoliczności łagodzące (przykład (66)).
7. Podsumowanie – podstawowe opozycje w omawianym mikrosystemie
Podsumujmy krótko przeprowadzone analizy. Wszystkie omawiane w tym artykule
wyrażenia mają charakter synkretyczno-egocentryczny i pełnią funkcję komentarzy do spełnianych właśnie aktów mowy. Żeby nie utożsamić wypowiedzeń z ich
udziałem z odezwaniami bazowymi, które mogą być referowane za pomocą niekontrastywnie akcentowanego powiedział, że, definicje znaczeń takich wyrażeń powinny być kształtowane z perspektywy odbiorcy.
Podobnie jak jednostki leksykalne z poziomu przedmiotowego, również metatekstowe elementy leksykonu wchodzą w opozycje systemowe. I tak, wyrażenie nie
powiem, żeby_ / nie powiedziałbym, że_ przeciwstawia się wyraźnie jednostce _nie
powiem_. To pierwsze jest bowiem swoistym zaprzeczeniem treści idących po włączniku żeby, to drugie natomiast – właśnie przewrotnym przylgnięciem do charakterystyk, którym towarzyszy. To pierwsze ma pod względem aksjologicznym charakter całkowicie neutralny, to drugie presuponuje ze strony mówiącego pozytywną
ocenę danego stanu rzeczy.
Nacechowana aksjologicznie jest również jednostka _ i, żeby nie powiedzieć_ j.
Wyrażenie, które lewostronnie ona wprowadza, w tym wypadku ocenia odpowiednią osobę lub dany obiekt negatywnie, a także z perspektywy mówiącego ma przypisaną własność takiego, które może być uznane za niestosowne. Te dicta tematyczne
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sprawiają, że zakres użycia _ i, żeby nie powiedzieć_ j jest ograniczony w stosunku do
ogólniejszego _i, jeśli nie_ j.
Zwrot _ i, żeby nie powiedzieć_ j wchodzi również na poziomie treści presuponowanych w opozycję z jednostką _ i, nie mówiąc o_ j, ustanawia bowiem odwrotną
w stosunku do niej relację między wyrażeniami i oraz j. Nie jest to jednak eufemizm
w przeciwieństwie do nie powiem + pytajnik.
Analizowane wyrażenia wydają się interesujące z tego względu, że forma negacyjna maskuje tu istotne treści pozytywne, które mogą być wykładane w zobiektywizowany sposób.
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What Am I Saying When I Am Saying I’m Not Saying?
A Contribution to a Description of Metatextual Idiomatics
Summary
The focus of the paper is a semantic characterization of lexical units which a) contain a negated verb
powiedzieć/mówić ‘to say, to tell’; b) do not form separate utterances; c) constitute the sender’s commentary on the speech act which is being perfomed, e.g. _nie powiedziałbym, że_ ‘I wouldn’t say
that’, _nie powiem_ ‘I won’t say’, _żeby nie powiedzieć_ ‘not to say that’, _nie mówiąc o_ ‘not mentioning’, nie powiem + pytajnik ‘I won’t say + question’, co/czego by nie powiedzieć,_ ‘say what you will’.
All those phrases have a syncreto-egocentric character, and so their description must be carried out
from the perspective of the receiver. The goal of this author was not only to reconstruct the individual
meanings but also to capture the basic oppositions in this microsystem.
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Metaprzymiotnikowe linguistic hedges istny, prawdziwy, swoisty –
kilka uwag o ich statusie semantyczno-składniowym
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W 1973 r. George Lakoff odnotował istnienie w języku angielskim kilkudziesięciu linguistic hedges (językowych o(d)gródek1), czyli wyrażeń „rozmywających lub
wzmacniających” znaczenia słów, którym towarzyszą w wypowiedzeniu. Autor odnosił owo osłabianie vs. wzmacnianie do przynależności kategorialnej nazywanych
obiektów, ich centralnego lub peryferyjnego usytuowania w obrębie danej kategorii,
które może być sygnalizowane przez mówiącego za pomocą specjalnych jednostek
języka2 typu sort of, almost, par excellence, typical. Oto kilka przykładów użyć linguistic hedges w zdaniach o przedstawicielach kategorii ptaki (Lakoff 1973: 471–473):
(1)
(2)
1
2

A penguin is sort of a bird. (True, or close to true)
A bat is sort of a bird. (Still pretty close to false)
Termin polski zaproponowany przez Tomasza Krzeszowskiego w tłumaczeniu Metafor w naszym
życiu Lakoffa i Johnsona. Zapis z nawiasem o(d)gródki nawiązuje najprawdopodobniej do frazeologizmu mówić bez ogródek.
Termin jednostka języka w rozumieniu Andrzeja Bogusławskiego (1976) został tu użyty ze względu na różnorodność formalną Lakoffowskich hedges – nie są to tylko pojedyncze leksemy, lecz
także pewne konstrukcje gramatyczne.
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(3)
(4)
(5)
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A robin is a bird par excellence. (True)
A chicken is a bird par excellence. (False)
An eagle is a typical bird. (False, or at least far from true)

Przytoczone powyżej adnotacje w nawiasach wskazują na zasadniczo odmienne
pojmowanie pojęć prawdy i fałszu, niż ma to miejsce w logice tradycyjnej. Zgodnie z Lakoffowską koncepcją języka rozmytego (fuzzy language) prawda jest bowiem
stopniowalna. Także wytłuszczone w powyższych zdaniach o(d)gródki mają podkreślać gradualność „ptasiowości” – dane obiekty mogą być ptakami w mniejszym
lub większym stopniu.
Ponieważ jednak w użyciach linguistic hedges w wypowiedzeniu uobecnia się
osoba mówiąca3, należy podkreślić, że z jej perspektywy znacznie ważniejsza niż
myślenie hierarchiczne wydaje się decyzja, czy w ogóle jakieś stworzenie można nazwać ptakiem (Wierzbicka 1999: 30). Czy odznacza się ono cechami koniecznymi
(dystynktywnymi), które na to pozwalają? W związku z powyższym, jak pisałam
w swoich artykułach (Doboszyńska-Markiewicz 2015, 2017), należałoby wiązać semantykę o(d)gródek z problemem Frege’owskiej asercji i odpowiedzialności za „powiedzenie, że X (to, o czym mówię) jest Y (wybrany predykat)”. Jakkolwiek bowiem
z uwagi na ogromną różnorodność formalną i semantyczną polskich ekwiwalentów
linguistic hedges nie wydaje się zasadne dopatrywanie się w nich odrębnej klasy wyrażeń, mogą one stanowić ciekawy materiał do badań mechanizmów zmniejszania
odpowiedzialności za słowo4.
Cele badawcze, jakie przyświecały powstaniu niniejszego tekstu, to z jednej strony próba przyjrzenia się adiektywnym linguistic hedges jako przedstawicielom nieopisanej dotąd w literaturze lingwistycznej klasy przymiotników metapredykatywnych (termin za: Danielewiczowa 2012), z drugiej zaś pokazanie, że rola tego typu
jednostek w wypowiedzeniu znacznie wykracza poza Lakoffowskie „osłabianie”
czy „wzmacnianie”. Ponieważ nie sposób w jednym artykule odnieść się do cech
formalno-znaczeniowych wszystkich tego typu przymiotników, nieco szerzej zostaną omówione jednostki istny, prawdziwy i swoisty.

3

4

Jeśli w ogóle możemy mówić o cechach wspólnych w semantyce tej niejednorodnej grupy wyrażeń, to będzie to właśnie zdawanie przez nie sprawy z obecności osoby mówiącej i jej słownych
dylematów. Drugą taką właściwością wydaje się mechanizm porównania tego, o czym mowa, do
jakiegoś wzorca (Doboszyńska-Markiewicz 2015).
Nie ma tu miejsca na dokładniejsze przyjrzenie się owym mechanizmom, z których najbardziej
widoczne w semantyce omawianych przymiotników to cytacyjność i wskazanie na podobieństwo
do wzorca (o czym będzie mowa poniżej).
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1. Polskie linguistic hedges o kształcie (meta)przymiotnika
Podążając za myślą Lakoffa, za adiektywne linguistic hedges należałoby uznać polskie ekwiwalenty angielskich wyrażeń true, veritable, real, regular, typical, self-styled
(por. listę w: Lakoff 1973: 472) oraz inne przymiotniki, które „wybierają jakiś prototyp jako kategorię i definiują rozmaite rodzaje relacji w stosunku do tego prototypu”
(Lakoff, Johnson 2010: 172). W cytowanym już artykule z 1973 r. mowa jest o wzmacniającej lub osłabiającej funkcji o(d)gródek, które działają na nieostrości granic danej kategorii. „Wzmacniaczami” byłyby więc przymiotniki typical, true, real, ale
już self-styled miałoby funkcję „rozmywającą”, podobnie jak nieprzymiotnikowa
o(d)gródka sort of, którą możemy oddać w polszczyźnie na różne sposoby (swego
rodzaju, rodzaj czegoś), w tym także za pomocą przymiotnika swoisty. Proponuję
roboczo podzielić interesujące mnie przymiotniki według pomysłu Lakoffa na
„osłabiające” (A) i „wzmacniające” (B)5:
(A) swoisty;
samozwańczy, rzekomy, domniemany;
(B) typowy;
istny, prawdziwy;
rzeczywisty, realny, faktyczny;
skończony, zupełny, czysty, regularny.
W obrębie grup (A) i (B) mamy do czynienia z różnymi leksykalnymi sposobami
„odgradzania się” mówiącego od treści własnej wypowiedzi. Użycie leksemu swoisty
marginalizuje przynależność kategorialną obiektu, obok którego nazwy stoi w wypowiedzeniu, na zupełnie innych zasadach, niż ma to miejsce w wypadku wyrażeń
samozwańczy, rzekomy, domniemany. Innymi słowy, wyrażenia te na różne sposoby
osłabiają siłę stwierdzenia, że X jest Y. O znaczeniu o(d)gródki swoisty będzie mowa
w dalszej części niniejszego artykułu, natomiast przymiotniki samozwańczy, rzekomy, domniemany wymagają oddzielnego opisu w kontekście kategorii semantycznych cytacyjności oraz ewidencjalności (Żabowska 2008). Obecny w ich znaczeniu
komponent odesłania do wcześniejszego aktu mownego, do tego, co powiedział ktoś
inny (nie: „ja” mówiące), pozwala skutecznie zdystansować się od prezentowanego
w wypowiedzi sądu jako do nieswojego.
Poniższe przykłady z NKJP niech posłużą jako ilustracja użyć omawianych jednostek z grupy (A). Z zasobów korpusu specjalnie zostały wybrane najprostsze zdania orzekające typu X jest Y, ponieważ na takich właśnie konstrukcjach najlepiej
widać działanie „asekuracyjne” hedges. Mam tu na myśli zarówno ujęcie Lakoffa,
jak i szerzej pojęte uwikłanie tych wyrażeń w orzekanie osoby mówiącej o czymś /
o kimś (X) za pomocą wyrażenia Y.
5

Lista ta nie jest kompletna, ponieważ język polski wydaje się znacznie bogatszy w przymiotnikowe linguistic hedges niż angielski.
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Powieść stanowi swoisty przegląd różnorodnych postaw wobec sytuacji kobiety inteligentnej, z „dobrego domu”.
Słony, samozwańczy medyk (tak naprawdę był specjalistą od biologii regionów tropikalnych), zabronił mi biegać.
To ja byłem tym rzekomym jasnowidzem, który znalazł jego ostatnią ofiarę.
Przy ul. Browarnej stał niewielki skromny domek, domniemane miejsce urodzenia S. Staszica.

Także przymiotniki z części (B) nie są jednorodnym zbiorem jednostek „wzmacniających”. Podczas gdy wyrażenie typowy, najogólniej mówiąc, potwierdza przynależność tego, o czym mowa, do zakresu pojęcia Y z powodu obecności wszystkich cech koniecznych, kolejne pięć leksemów (istny, prawdziwy, rzeczywisty, realny,
faktyczny) sygnalizuje zgodność tego, o czym mowa, z prawdą. Pierwsze dwa, jak
będę się starała pokazać, odnoszą się do „prawdy słowa”, czyli do możliwości użycia
nazwy Y w odniesieniu do X (tego, o czym mowa) z powodu dużego podobieństwa
cech koniecznych wzorcowego Y i porównywanego doń X. Natomiast jednostki rzeczywisty, realny, faktyczny mają bardziej bezpośredni związek z „prawdą faktów”,
z rzeczywistością, o której wypowiada się mówiący. Wspomniana różnica jest trudno uchwytna, ale wydaje się bliska intuicji, jaką miał Frege, pisząc o „mówieniu na
poważnie”, czyli o asercji, że nie można jej utożsamiać z wyrażeniem „jest prawdą,
że” (Bogusławski, Drzazgowska 2016: 226).
Jeszcze inaczej należy patrzeć na znaczenie przymiotników skończony, zupełny,
czysty, regularny, które co prawda również pojawiają się w opracowaniach leksykograficznych jako synonimy słów istny i prawdziwy, jednak w przeciwieństwie do
nich (a podobnie do typowy) przesądzają, że X jest Y.
Trzeba także zauważyć, że skończony, zupełny, czysty, regularny w przeciwieństwie do rzeczywisty, realny, faktyczny niosą ze sobą znaczenie emocjonalnego stosunku mówiącego do określanego za ich pomocą obiektu. Dlatego też często łączą
się z rzeczownikami oznaczającymi jakieś ekstremum. Przyjrzyjmy się korpusowym
użyciom „wzmacniaczy” z grupy (B):
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Obok niej zajmował fotel młody człowiek, typowy yuppie.
Po wejściu na salę oczom naszym przedstawiła się istna rupieciarnia.
Śliwek tych na drzewie prawdziwe zatrzęsienie!
Psychoanaliza u Allena to bardziej pewien symbol niż rzeczywista metoda
terapeutyczna.
Działalność zgodna z filozofią odpowiedzialności społecznej to także realna
inwestycja w zrównoważony rozwój firmy.
RIO zakwestionowała uchwałę budżetową miasta na 2010 rok, co oznacza
faktyczne votum nieufności zarówno dla prezydenta, jak i dla samej Rady.
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(16)
(17)
(18)
(19)
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Ten facet to skończony osioł.
Musiał to być jakiś przygłup albo zupełny smarkacz.
Co prawda masz terenówkę, w sam raz na wyboje, ale naprawdę, ta podróż to
czyste wariactwo.
To wygląda na regularny małżeński kryzys…

Patrząc już choćby na rolę wytłuszczonych wyrażeń w zdaniach (6)–(19), można
mieć wątpliwości, czy aby na pewno zasługują one na miano przymiotników. Od
czasów Arystotelesa znaczenie przymiotników wiąże się przecież z pojęciem „jakości” („własności”, „cechy”), a konkretnie z takimi polami leksykalno-semantycz
nymi, jak barwy, emocje, wymiary, cechy psychiczne, wartości, oceny, czas (zob.
wykaz prac o przymiotniku w: Szumska 2006). Omawiane wyrażenia nazwami
cech chyba jednak nie są. Nie odpowiadają na pytania-testery stosowane w gramatyce szkolnej dla rozpoznania przymiotnika: „jaki? jaka? jakie?”. Ponieważ jednak
Arystoteles włączał do tej części mowy także „niektóre rzeczy z kategorii relacji”
(Arystoteles 1990: 53), językoznawcy wyróżniają obok przymiotników jakościowych
również relacyjne, np. kamienny, górski, osiedlowy (Szupryczyńska 1980). Typowe cechy formalne, które się im przypisuje, to brak możliwości stopniowania i pełnienia
funkcji orzecznika. W ten sposób leksem istny znalazł się właśnie wśród przymiotników relacyjnych (ibid.: 41). Jeśli można dostrzec jakiś komponent znaczeniowy
relacyjności w semantyce tego typu wyrażeń, to z pewnością nie jest to relacja typu
obiekt – cecha odobiektowa, ale relacja na poziomie meta: możliwości użycia przez
mówiącego wyrażenia Y do występowania jego znaczeniowych cech koniecznych
w tym, o czym się orzeka (X).
Owa dostrzeżona przez Szupryczyńską apredykatywność jest jednak niezwykle istotną cechą, może bowiem świadczyć o przynależności danego przymiotnika
do nieprzedmiotowego poziomu języka. Pisze o tym Magdalena Danielewiczowa
w swoim artykule o „przymiotnikach nieprzymiotnikach”, wymieniając także inne
właściwości tego typu jednostek, które
1. są apredykatywne, co wyraża się w tym, że
a) nie przyjmują na siebie akcentu zdaniowego,
b) nie podlegają w zwykły sposób negowaniu;
2. mają wyraźnie ograniczoną łączliwość:
a) łączą się tylko ze ściśle określonymi pod względem semantycznym klasami
wyrażeń,
b) nie tworzą rozwiniętych przydawek z innymi przymiotnikami,
c) nie wchodzą w relacje składniowe z przysłówkami;
3. wykazują niezdolność do zajmowania pozycji implikowanych przez partykuły
modalne i inne jednostki metatekstowe (Danielewiczowa 2007: 223).
W swojej późniejszej pracy (Danielewiczowa 2012) autorka kładzie dodatkowo nacisk na uwikłanie takich przymiotników w relacje składniowe, postulując
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nazywanie ich przymiotnikami metapredykatywnymi. W najnowszej literaturze
lingwistycznej w odniesieniu do nich stosowany jest także termin metaprzymiotniki
(por. m.in. Kisiel 2012; Grochowski 2017). Jest to klasa bardzo różnorodna znaczeniowo, co najlepiej pokazuje wstępna lista jej elementów, zaprezentowana w aneksie
do cytowanej pracy Danielewiczowej z 2007 r. Aby się o tym przekonać, wystarczy porównać takie połączenia, jak bite dwie godziny, prawdziwy skandal czy głupi
długopis. Nic więc dziwnego, że przymiotniki metapredykatywne nie doczekały się
dotąd całościowego opisu, a uwaga językoznawców koncentruje się na drobiazgowej
analizie poszczególnych wyrażeń tego typu (istny – Grochowski 2009, nieszczególny,
szczególny – Kisiel 2009, zwyczajny, zwykły – Maryn 2009).
Polskie adiektywne linguistic hedges najprawdopodobniej można zaliczyć do
takich właśnie nietypowych przymiotników, którym z jednej strony przysługują
właściwe dla tej części mowy kategorie przypadka, liczby i rodzaju, przybierające
w wypowiedzeniach konkretne wartości, narzucane przymiotnikowi przez silniejszy składniowo rzeczownik, z drugiej jednak strony łączliwość tych wyrażeń jest
ograniczona semantycznie, nie mają one mocy predykatywnej, a przede wszystkim
nie są wcale określeniami cech („przymiotów”), ponieważ nie charakteryzują obiektu nazwanego za pomocą rzeczownika, któremu składniowo towarzyszą: „bardziej
chodzi o charakterystykę mówiącego, a ściśle biorąc, o jego ustosunkowanie do użycia określonego predykatu” (Danielewiczowa 2007: 230).
W dalszej części niniejszego artykułu chciałabym przyjrzeć się bliżej trzem
o(d)-gródkom, aby przekonać się, czy rzeczywiście odznaczają się one wymienianymi przez Danielewiczową cechami przymiotników metapredykatywnych. Będzie
mnie interesować także kwestia ich „osłabiającego” lub „wzmacniającego” działania
w rozumieniu Lakoffa oraz w świetle powiedzenia pod asercją, że „X jest Y”.
2. Wybrane cechy formalne i znaczeniowe wyrażeń istny, prawdziwy 2, swoisty 2
Zacznijmy od przymiotników istny i prawdziwy, podawanych często w opracowaniach leksykograficznych jako synonimy. W klasyfikacji Lakoffa byłyby to linguistic
hedges wzmacniające kategorialne centrum (tak jak ang. true, real). Oba te leksemy
zostały też wymienione jako „przymiotniki nieprzymiotniki” w cytowanej wyżej
pracy Danielewiczowej (ibid.), a jednostce istny poświecił uwagę Maciej Grochowski (2009). Autor podkreśla przynależność tej jednostki do nieprzedmiotowego poziomu języka, jej apredykatywność, nienegowalność i niemożliwość występowania
w pozycji finalnej wypowiedzenia (*Ogarnął nas szał wywoływania duchów, ale nie
istny). Jednostka istny nie funkcjonuje też w szeregach wyliczeniowych z innymi
przymiotnikami ani nie łączy się z przysłówkami (*zdumiewająco istny, *cudownie
istny). Jeśli chodzi o miejsce w strukturze tematyczno-rematycznej wypowiedzenia,
jest typowym komentarzem przyrematycznym (ibid.: 53–54).
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Trzeba dodać, że z tą pozycją oprócz niemożliwości negacji wiąże się także kłopot
z tzw. kontrastowaniem eliminacyjnym (Bogusławski 1977: 183 nn.). Gdyby bowiem
wyrażenie istny nadawało się na remat, można byłoby przeciwstawić je innym równoprawnym wyrażeniom pozostającym w tle „możliwego wyboru” osoby mówiącej.
Za ilustrację niech posłuży przykład (22):
(20)
(21)
(22)

Ci lekarze to istni cudotwórcy.
*Ci cudotwórcy byli istni. [apredykatywność]
*Ci lekarze to byli cudotwórcy nie istni, ale …*udawani??? [nienegowalność +
brak możliwości kontrastowania eliminacyjnego]

Kolejną cechą, o której (za Danielewiczową) pisze Grochowski, jest niewchodzenie grup nominalnych z istny na pozycje otwierane przez partykuły, np. chyba, na
pewno, raczej, zapewne, właściwie, w zasadzie, bez wątpienia. To stwierdzenie nie
znajduje potwierdzenia w przykładach korpusowych (NKJP):
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Strasznie dużo je i to właściwie istny cud, że jeszcze jest taka szczuplutka!
Wigilijna wieczerza, choć tradycyjnie postna, jest właściwie istną ucztą.
Drugi set to w zasadzie istny horror, który sami sobie zgotowali gracze
w pomarańczowo-czarnych strojach.
Tymczasem dla Clinta był to zapewne istny koszmar.
Kup sobie lepiej markowy zasilacz, bo to, co Ty masz, to prawdopodobnie
istna bomba zegarowa.
Niektórym owo przemieszanie może do gustu nie przypaść, bo jest to de facto
istny miszmasz, ale dla pasjonatów wszelkich legend (jak ja sam) jest to nie
lada atrakcja.
Zdobycie Béziers w roku 1209 było w rzeczywistości istną masakrą.
Okazuje się, iż pociągowa chabeta, na którą nie stawiał nikt, to tak naprawdę
istny czarny koń.
Oficjalnie to tylko festiwal w prowincjonalnym domu kultury, ale faktycznie – istne święto dla melomanów.

Powyższe zdania są poprawne, ponieważ występujące obok siebie wyrażenia
z poziomu „meta” komentują nieco inne treści, inne fragmenty wypowiedzenia,
pokazując rozwarstwienie tego poziomu, które opisała Jadwiga Wajszczuk (2005).
Przymiotniki metapredykatywne z racji swoich cech fleksyjno-składniowych będą
sytuowały się bliżej przedmiotowego poziomu języka niż partykuły, które w powyższych zdaniach stanowią komentarz do dość nietypowych grup nominalnych –
połączenia rzeczownika z metaprzymiotnikiem. Nie bez znaczenia pozostaje tu
kwestia szyku – grupa ta w żadnym razie nie może być rozbita przez partykułę:
właściwie istny cud, ale nie: *istny właściwie cud; zapewne istny koszmar, ale nie:
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*istny zapewne koszmar. Przyjrzyjmy się przykładom (28)–(31), gdzie jednostki de
facto, w rzeczywistości, naprawdę, faktycznie, odnoszące się (w największym uproszczeniu) do oceny mówiącego co do prawdziwości zaistniałych faktów, stoją tuż przy
istny, o którym przyjęło się myśleć jako o „wykładniku oceny prawdziwościowej wypowiedzenia” (Grochowski 2009: 54). Tak też opisują je niektóre opracowania leksykograficzne, np. w ISJP czytamy: „Słowem istny podkreślamy prawdziwość i trafność
naszych słów, zwłaszcza gdy wyrażają jakąś ocenę lub emocję.”, a w SWJP: „istny –
prawdziwy, faktyczny (zwykle z emfazą uczuciową)”. Dlaczego zatem w przykładach
(28)–(31) nie odczuwamy redundancji? Jak już wspomniałam, w znaczeniu wyrażenia istny chodzi o prawdziwość (uprawnioność) użycia konkretnego słowa na określenie danego obiektu (danej sytuacji), a nie o prawdę faktów, którą komentują takie
jednostki, jak de facto czy w rzeczywistości.
Co więcej, trzeba wyraźnie podkreślić, że przymiotnik istny nie zawiera w swym
znaczeniu potwierdzenia, że X jest Y, ale w pewnym sensie negację tego faktu. Posługując się terminologią Lakoffa, można powiedzieć, że (w przeciwieństwie do typowy) wcale nie wzmacnia przynależności kategorialnej. Fraza nominalna istny ptak
nie może odnosić się do centralnych przedstawicieli danej kategorii, i to chyba jednak nie tylko z powodu małej emfatyczności (nawiązując do definicji z SWJP) słowa
ptak. Porównajmy dwa konteksty:
(32)
(33)

*Kruk to istny ptak, ma przecież skrzydła, dziób i znosi jaja.
Wymarłe takahe to był istny ptak, miał przecież skrzydła, dziób i znosił jaja.

Zdanie (33) można uznać za poprawne, ponieważ stworzenie z Nowej Zelandii
nie było ptakiem w zwykłym rozumieniu tego słowa, ale posiadało tak ważne cechy
„ptasiowości”, jak skrzydła, dziób i umiejętność wysiadywania jaj.
Metapredykatywny przymiotnik istny zdaje więc sprawę z zauważenia przez mówiącego istotnego podobieństwa tego, o czym się wypowiada (X), do czegoś innego,
czego nazwy (Y) nie jest jednak skłonny zastosować w odniesieniu do X bez zastrzeżeń (bez o(d)gródek). Nazwa Y jest bowiem dla X niejako na wyrost i używając
jej, nawet razem z istny, mówiący świadomie przesadza. W tym kontekście ciekawa jest definicja z USJP: „istny – przymiotnik podkreślający, że rzecz lub osoba,
o których mowa, w pełni zasługują na nazwanie rzeczownikiem, który określają”.
Podobną myśl znajdujemy w opisie znaczenia metaprzysłówka iście w przywoływanej już pracy Danielewiczowej. Słowo to towarzyszy w wypowiedzeniu przymiotnikowi lub przysłówkowi, który „wygrywa w konkurencji z innymi wyrażeniami i,
mimo że jest on bardzo mocny, jego położenie w realizowanym zdaniu nie będzie
skutkowało powiedzeniem nieprawdy” (Danielewiczowa 2012: 230).
Warto w tym miejscu podkreślić, że jeśli w języku istnieje para metaprzysłówek – metaprzymiotnik (np. iście – istny, zwyczajnie – zwyczajny), należy zawsze
przyjrzeć się podobieństwom i różnicom w ich dystrybucji i znaczeniu (tak zresztą

Metaprzymiotnikowe linguistic hedges istny, prawdziwy, swoisty…

89

czyni autorka cytowanej powyżej monografii; por. także: Kisiel 2009). Analiza taka
może być pomocna w odkrywaniu nieoczywistych komponentów znaczeniowych,
rzadko jednak będziemy tu mieli do czynienia z odpowiedniością na poziomie par
przymiotnik – przysłówek typu miły – miło. Trudno też czasem określić, który człon
pary z poziomu meta jest semantycznie prostszy6. W niniejszym artykule nie ma
miejsca na zbadanie tego typu zależności, choć warto zasygnalizować, że użycia leksemów istny i iście pokazują ważne różnice między nimi:
(34)
(35)
(36)

Postąpił iście po męsku.
*Postąpił jak istny mężczyzna.
*Jacek to istny mężczyzna.

Przykłady w rodzaju (35)–(36) nie pozwalają pominąć problemu koniecznych
emocji czy też emfazy (opisanych w hasłach z ISJP i SWJP) towarzyszących użyciu
przymiotnika istny. Według Grochowskiego to właśnie ocena emocjonalna powoduje znaczne ograniczenia jego łączliwości semantyczno-leksykalnej. To, co jest przedmiotem wypowiedzi mówiącego, „odznacza się wysokim stopniem intensywności
cechy, zwraca uwagę swoją niezwykłością” (Grochowski 2009: 51). Dlatego zdaniem
autora omawiany przymiotnik nie łączy się z nienacechowanymi emocjonalnie wyrazami w rodzaju deszcz, wiatr, gniew, złość, cierpienie, ból, rzecz (dodajmy także:
mężczyzna). Przeglądając najczęstsze połączenia istny występujące w NKJP, trudno
się z tym stwierdzeniem nie zgodzić:
istny: horror / cud / wysyp czegoś / cyrk / szał / obłęd / chlew / labirynt / fenomen / koszmar / Meksyk / totolotek / samograj;
istna: idylla / sielanka / wieża Babel / łamigłówka / tragedia / gehenna / udręka / męka / huśtawka nastrojów / erupcja głupoty / skarbnica czegoś / kopalnia czegoś;
istne: wariactwo / szaleństwo / piekło / arcydzieło.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę także pragmatyczne uwarunkowania użycia
przymiotnika istny. Bez trudu można bowiem znaleźć taki kontekst, w którym mocy
ekspresywnej nabiorą słowa nienacechowane. Mówiący zdecyduje się na użycie rzeczownika Y, chociaż będzie on na określenie danej sytuacji w jakimś sensie za mocny i z tego właśnie powodu będzie zwracał uwagę swoją niezwykłością (ktoś inny
6

Metaprzysłówek i metaprzymiotnik wydają się często prowadzić odrębne językowe życie (chociażby na poziomie otwartości na połączenia z innymi wyrazami), a czasem nawet zyskują życie
drugie, jak metaprzysłówek istnie. W SJPD czytamy, że jest to forma dawna, tymczasem dziś można ją spotkać w wypowiedziach młodych internautów, którzy najwyraźniej, znając przymiotnik
istny, a nie znając słowa iście, utworzyli sobie tę formę.
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wobec ewidentnego braku cech koniecznych wyrażenia Y nie określiłby sytuacji X
takim rzeczownikiem). Stąd właśnie potrzeba użycia asekuracyjnego istny, które pokazuje, że mówiący zdaje sobie sprawę z nie do końca uprawnionego użycia danego
rzeczownika. Wyobraźmy sobie dla przykładu sytuację, w której babcia obserwuje
swojego dwuletniego wnuczka, starającego się ze wszystkich swych dziecięcych sił
wprawić w ruch pływającą w wannie zabawkę żaglówkę i spowodować, żeby spadły
na nią krople wody. Taka babcia ma prawo wykrzyknąć:
(37)

Brawo, kochanie! Toż to istny wiatr! Prawdziwy deszcz!

Jak widać w powyższym przykładzie, także przymiotnik prawdziwy 2 nie ma
wiele wspólnego z prawdą faktów. Jest on używany w bardzo podobnym znaczeniu
i kontekstach co istny, ale różni się od niego tym, że posiada swój odpowiednik na
przedmiotowym poziomie języka, prawdziwy 1 – przymiotnik oznaczający zgodność
z rzeczywistością, autentyczność. Leksem ten w przeciwieństwie do swego metapredykatywnego kontrpartnera7 (sformułowanie za: Danielewiczowa 2012) może pełnić
funkcję orzecznika, a więc być tematyzowany, podlegać negacji i operacji kontrastowania eliminacyjnego, np.:
(38)

Ich pierwszą randkę zaaranżowali agenci, a potem spekulowano, czy ich małżeństwo to prawdziwy czy fikcyjny związek podparty kontraktem. / Ich związek jest nieprawdziwy. / Ich związek nie jest prawdziwy, ale fikcyjny.

Dla porównania przyjrzyjmy się przykładowi z metapredykatywnym prawdziwy 2:
(39)

Kolejna odsłona Festiwalu Dobrego Początku planowana jest na 15 września,
a będzie to prawdziwe święto dla miłośników ,,Gwiezdnych Wojen’’. / *To
święto będzie nieprawdziwe. / *To święto nie będzie prawdziwe, ale …???

Co ciekawe, także umieszczona w tytule niniejszego artykułu językowa o(d)gródka swoisty wydaje się mieć swój „przedmiotowy” odpowiednik, przy czym, inaczej
niż w wypadku przymiotnika prawdziwy, słowniki nie odnotowują odrębności znaczeń swoisty 1 i swoisty 2. Leksem swoisty definiowany jest mianowicie najczęściej
przez quasi-synonim charakterystyczny („właściwy komuś lub czemuś”), co zupełnie
nie oddaje jego znaczenia w zdaniach typu:
(40) Wędkarstwo to swoisty sport.

7

Na proces przechodzenia niektórych przymiotników i przysłówków z przedmiotowego poziomu
języka na poziom nieprzedmiotowy zwraca uwagę Danielewiczowa (2012).
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Dość karkołomna okazuje się próba stematyzowania takiego swoisty w wypowiedzeniu, a już na pewno nie można go zanegować lub z czymś skontrastować:
(41)

Ten sport jest swoisty. / *Wędkarstwo to nieswoisty sport. / *Wędkarstwo to
sport nie swoisty, ale …*typowy???
?

Wydaje się, że istotę znaczenia swoisty 2 znajdujemy w definicji jego przysłówkowego odpowiednika swoiście zamieszczonej w USJP: ‘w sposób sobie tylko właściwy’, a więc X jest Y „na swój własny sposób”, nie tak, jak można byłoby się spodziewać po typowym (stuprocentowym) Y. Istnieje jednak jakaś co najmniej jedna
ważna wspólna cecha, którą mówiący dostrzega w tym, o czym mówi „swoisty Y”
przy porównaniu do wzorca (tego, o czym bez żadnych o(d)gródek powiedziałby po
prostu Y).
Zupełnie inaczej zachowuje się w wypowiedzeniu takie swoisty (oznaczone
w tym artykule jako swoisty 1), które rzeczywiście można zastąpić słowem charakterystyczny. Co więcej, leksem ten otwiera miejsce dla wyrażenia przyimkowego z dla
(swoisty dla czegoś, kogoś):
(42)
(43)

Elektroencefalogram (EEG) był nieprawidłowy, jednak zmiany nie były
swoiste.
Świadomie używa pewnych znanych z literatury i teatru sytuacji po to, by
stworzyć świat bardzo swoisty, specyficzny dla niego. / Świat stworzony przez
autora był swoisty. / Świat stworzony przez autora nie był swoisty, ale zapożyczony od egzystencjalistów.

3. Podsumowanie
Niniejszy tekst nie prezentuje oczywiście wyczerpującej analizy semantyki i składni tytułowych metaprzymiotnikowych linguistic hedges, a wskazuje jedynie pewne możliwe elementy opisu tego typu jednostek z punktu widzenia lingwistyki
formalnej.
Podsumowując, trzeba jeszcze raz podkreślić, że wszystkie trzy omawiane przymiotniki (istny, prawdziwy 2, swoisty 2) mają w swej strukturze znaczeniowej porównanie: X (to, o czym mówię) nie jest Y, jest tylko do niego pod jakimiś (ważnymi) względami podobne. Mówiący nie jest więc gotowy orzec o X, że to Y bez
o(d)gródek. Nie można zatem w żadnym razie powiedzieć, że omawiane adiektywne
linguistic hedges wzmacniają asercję czy też (posługując się terminologią Lakoffa)
przynależność kategorialną obiektu. Z pewnością natomiast należy zaliczyć je do
przymiotników metapredykatywnych w rozumieniu M. Danielewiczowej. Nie charakteryzują bowiem cech obiektów, lecz wskazują na osobę mówiącą i jej wahania co

92

Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz

do właściwego doboru predykatu. Należą do poziomu „meta”, choć odmieniają się
przez przypadki, liczby i rodzaje oraz pozostają w związku zgody z rzeczownikiem.
Zajmują zatem wyjątkowe miejsce na styku przedmiotowego i nieprzedmiotowego
poziomu języka.
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Meta-adjectival Linguistic Hedges istny, prawdziwy, swoisty.
Some Remarks on their Semantic-syntactic Status
Summary
The paper presents selected semantic and syntactic features of lexemes istny ‘veritable’, prawdziwy 2
‘true’, and swoisty 2 ‘specific’ (the last one has not been distinguished in lexicographic works so far).
They are the Polish equivalents of those phrases which G. Lakoff includes in the class of linguistic
hedges. Their function is not to distill vs obfuscate the meanings of words which they accompany
in an utterance, but rather to signal the presence of the speaker and his or her choice of the appropriate predicate Y for a statement about X (about what I am talking about). The discussed phrases
weaken the strength of an assertoric “statement that” because their meaning contains the component
‘X is not Y, it is only similar to it’. Dubbed unadjectival adjectives by M. Danielewiczowa, these units
combine the formal features of both ordinary adjectives and metapredicative phrases, assuring them
a unique place in the linguistic system.
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1.	Bolesław Erzepki jako wydawca staropolskich zabytków leksykograficznych
W historii polskiej nauki Bolesław Erzepki (1852–1932) zapisał się jako niestrudzony poszukiwacz i popularyzator zabytków rodzimej kultury. Zasłużył się gromadzeniem zbiorów archeologicznych i dawnych dokumentów, zwłaszcza wielkopolskich, ma też istotny wkład w rozwój wiedzy o polszczyźnie najstarszej doby (por.
Wydra 2014). Podobnie jak Aleksander Brückner, Hieronim Łopaciński, Lucjan
Malinowski czy Władysław Wisłocki interesował się początkami rodzimej leksykografii. Badacze ci poszukiwali m.in. polskich odpowiedników haseł (w postaci
glos) zanotowanych na kartach średniowiecznych encyklopedycznych słowników
łacińskich.
1

Artykuł jest efektem badań zrealizowanych w ramach programu służącego rozwojowi młodych
naukowców Instytutu Języka Polskiego PAN (2017).
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B. Erzepki znany jest przede wszystkim jako odkrywca i wydawca rękopiśmiennego słownika Bartłomieja z Bydgoszczy (1532). Przedmiotem jego zainteresowań
badawczych były także dwa inne zabytki leksykograficzne sprzed połowy XVI w.
Wyniki swoich prac przedstawiał na posiedzeniach Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznańskiego i planował ich publikację w serii artykułów pt. Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego na łamach „Roczników” tegoż Towarzystwa (Kostrzewski 1915: 12). Jako część pierwszą opublikował Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika (Vocabularius Ex Quo) drukowanego w roku 1490 (Erzepki
1908). Właśnie to opracowanie jest głównym przedmiotem niniejszego artykułu. We
wspomnianym inkunabule zapisano ok. 4400 wyrazów polskich, w tym najstarsze
znane poświadczenia niektórych leksemów, dlatego materiał językowy z wydania
B. Erzepkiego był obficie cytowany w Słowniku etymologicznym A. Brücknera (1927)
i w SStp2.
W drugiej części Przyczynków… miały się znaleźć glosy polskie z rękopiśmiennego Wokabularza tzw. Breviloquusa Jana z Raczkowa (1442). Edycja ta nie została ukończona, wśród ineditów w tzw. Tekach Erzepkiego w Bibliotece Raczyńskich
w Poznaniu przechowały się tylko przygotowane przezeń alfabetyczny wykaz
glos polskich (BRacz 1279), strona tytułowa3 oraz fragmenty rozprawy wstępnej
(BRacz 1280) i – co istotniejsze – sam wokabularz (BRacz 1360)4.
2. Struktura edycji
Nadrzędnym celem B. Erzepkiego było opublikowanie materiału polskiego zanotowanego na kartach inkunabułu Vocabularius Ex Quo, dlatego edycja pierwszej
części Przyczynków… ma postać alfabetycznego słownika glos polskich cytowanych
w kontekstach łacińskich. Praca nie zawiera żadnego wstępu wydawcy, część haseł
jest natomiast opatrzona jego komentarzem, nieraz obszernym. B. Erzepki podaje
znaczenia trudniejszych wyrazów, objaśnia etymologię zapożyczeń z niemieckiego
i czeskiego, przytacza poświadczenia omawianych leksemów z innych źródeł średniowiecznych, sygnalizuje i koryguje błędy popełnione przez drukarza oraz glosatora. W hasłach polisemicznych cytaty są ułożone według znaczeń, choć wydawca nie
2
3
4

W kanonie źródeł SStp pozycja ta ma sygnaturę Erz (por. OŹSStp: 59).
Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. Zebrał i wydał dr. Bolesław Erzepki. II Łacińsko-polski Wokabularz tzw. Breviloquus według rękopisu Jana z Raczkowa z r. 1442 (BRacz 1280,
k. 34).
Zabytek ten, zwany również Wokabularzem Jana z Raczkowa bądź Rozariuszem Raczyńskich, nie
został dotąd wydany. Prace nad edycją krytyczną glos polskich z tego źródła, rozpoczęte niegdyś
przez Wandę Żurowską-Górecką w ramach ekscerpcji źródeł Słownika staropolskiego, są obecnie prowadzone przez zespół Pracowni Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN
w Krakowie.
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podaje wprost definicji. Nie objaśnia też przyjętych zasad interpretacji grafii glos,
powodów podawania lokalizacji tylko niektórych cytatów, nie zamieszcza nawet
sygnatury inkunabułu. A. Brückner, z którym zresztą B. Erzepki konsultował się
w trakcie prac (por. Erzepki 1908: 71), w recenzji Przyczynków… zarzucił wydawcy
brak opisu zabytku i zasad wydania:
Całe objaśnienie bowiem, należące się nowo ogłoszonemu zabytkowi, ujął tylko
w słowa nagłówka […]. Ani słówka więcej nie dodał do tego wydawca; czy glosy polskie dopisywała jedna ręka (pióro, atrament) od razu, czy przez szereg lat (raz mówi
wydawca o „błędach kopii” – ależ to nie kopia, oryginał chyba)? Czy glosy roztrząśnięto po całej książce równomiernie, czy też skupiają się one głównie na początku lub
indziej? Jakaż pisownia zabytku? […] Odpowiedzi na to wszystko musi sobie czytelnik sam z tekstu wysnuwać albo się ich na chybi trafi domyślać (Brückner 1909: 238).

Dalsze konsekwencje powściągliwości wydawcy przedstawiła Irena Kwilecka:
Brak podstawowych informacji źródłowych w wydaniu […] był przyczyną stosunkowo słabego zainteresowania tym ważnym zabytkiem, spowodował pewne zamieszanie, a przede wszystkim utrudniał dotarcie do oryginału (1980: 10).

Po II wojnie światowej inkunabuł długo uważano za zaginiony, dopiero badania Juliana Wojtkowskiego (1977: 84–86) oraz I. Kwileckiej (1980: 10–11) pozwoliły
na identyfikację zabytku oraz ustalenie jego proweniencji i obecnego miejsca przechowywania – słownik jest czwartym z pięciu tekstów zebranych w konwolucie
będącym niegdyś własnością klasztoru Benedyktynów w Lubiniu. Znajduje się on
obecnie w zbiorach Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie (nr 78d). Dotąd nie zweryfikowano jednak poprawności i kompletności wydania B. Erzepkiego.
Dzięki fotografiom cyfrowym inkunabułu 78d sporządzonym przez gnieźnieńską bibliotekę mogłam porównać materiał językowy zamieszczony w edycji z tym,
który zapisano w zabytku. Umożliwiło mi to zrekonstruowanie zasad wydania Przyczynków… i znalezienie odpowiedzi na przynajmniej niektóre pytania postawione
w recenzji A. Brücknera5.

3. Struktura zabytku
Inkunabuł wydrukowany w Norymberdze w 1490 r. składa się ze 150 kart (a2–t7)
i zawiera ok. 10 000 haseł łacińskich z objaśnieniami w języku łacińskim i/lub
5

Zilustrowanie przedstawionych w artykule zagadnień podobizną choćby jednej karty zabytku
znacznie poprawiłoby czytelność wywodu. Niestety z uwagi na ograniczenia praw do udostępnienia fotografii wykonanych przez Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, którego działem jest
Biblioteka Katedralna przechowująca inkunabuł, publikacja jego zdjęć jest obecnie niemożliwa.
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niemieckimi odpowiednikami wyrazów hasłowych. Zabytek należy do drugiej redakcji drukowanej popularnego i zachowanego w wielu przekazach anonimowego
słownika łacińsko-niemieckiego Vocabularius Ex Quo pochodzącego z początku
XV w. (Grubmüller, Schnell 1988: 109).
Na marginesach i między wierszami druku znajdują się liczne, dość regularnie
rozmieszczone dopiski6, od kilku do kilkunastu na kartę. Możemy je podzielić na
kilka grup:
–– notatki łacińskie bez tłumaczenia na polski, np. „Orginale crimen dicitur illud,
quod Adam per suam inobedientiam et transgressionem nobis intulit” (k. 35v lewy
górny róg karty);
–– glosy polskie będące odpowiednikami haseł drukowanych, np. „Argilla est tenax
terra leym glyną” (k. 13r p. marg. w. 33);
–– hasła łacińskie (niedrukowane w słowniku) i ich polskie odpowiedniki, np. „Cetula czeczothka, auis quedam” (k. 26v g. marg. w. 2);
–– dodatkowe łacińskie objaśnienia do haseł drukowanych wraz z odpowiednikami
polskimi, np. „Cribrum ein syb rzeschotho versus: haurit aquam cribro, qui discit
sine libro” (k. 35v p. marg. w. 3–7);
–– pojedyncze frazy i zdania łacińskie tłumaczone na polski słowo po słowie bądź
tylko z polskimi odpowiednikami niektórych wyrazów, np. „Differentia est inter
clavam clauem et clawm, versus: clava ky ferit, clauis klucz aperit, claws goszdz
duo extrema iungit” (k. 28v g. marg. w. 1–2).
Dopiski są sporządzone trzema kolorami atramentu i co najmniej dwoma rękoma. Bywa, że do jednego hasła glosy są dopisane kolejno nawet wszystkimi trzema
atramentami, np. SPADO „Spado est equus castratus et dicitur a spata hynst (atrament brunatny) vel valach (atrament jasnobrązowy) appelgrow (nieco ciemniejszy
brązowy atrament)” (k. 128r w. 23), bądź starsza glosa zostaje skreślona drugim kolorem atramentu, którym dopisano następnie nowy tekst, np. DAPIFER „Dapifer eyn
speysztrager pothstole stolnyk subdapifer podstolye” (k. 37r w. 6).
Ani w edycji, ani w notatkach B. Erzepkiego nie ma żadnych informacji dotyczących datowania glos w inkunabule Vocabularius Ex Quo. Wiadomo tylko, że powstały nie wcześniej niż w roku druku słownika – 1490. Niektóre glosy marginalne
są obcięte, a zatem musiały zostać zapisane przed oprawieniem kodeksu, co miało
miejsce ok. 1496–1505 r. (Kwilecka 1980: 13), jednak krój pisma i ortografia innych
glos wskazują na pochodzenie nieco późniejsze. A. Brückner, mając dostęp wyłącznie do transliteracji B. Erzepkiego, oceniał je na ok. 1510–1520 r. (1909: 241), ale cyto6

Cytaty z inkunabułu (opatrzone numerem karty nowej paginacji i wiersza) podaję w transliteracji, ale ze znormalizowaną pisownią wielkich i małych liter. Pisownia łączna i rozdzielna wyrazów
także została dostosowana do dzisiejszych zasad. Fragmenty dopisane przez glosatora do tekstu
drukowanego wyodrębniam kursywą, wyrazy polskie – dodatkowo pogrubieniem. W cytatach
z wydania B. Erzepkiego i SStp (opatrzonych numerem strony) nie stosuję wyróżnień. Wyrazy
hasłowe inkunabułu, edycji oraz SStp oznaczam wersalikami.
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wał w Słowniku etymologicznym (1927) z datą 1500 (por. Kwilecka 1980: 14–15). Datą
ca 1500 opatrzone są cytaty z Przyczynków… w SStp, mimo pewnych wahań redakcji
(por. SStp I: VI). Dotychczasowe rozbieżności badaczy w ocenie datowania polskiego słownictwa opublikowanego w Przyczynkach… wynikały z błędnego założenia,
że wszystkie przytoczone glosy wyszły spod jednej ręki i w jednym czasie, jak w wypadku słowników Jana z Raczkowa czy Bartłomieja z Bydgoszczy. Precyzyjne datowanie glos w inkunabule wymaga jednak analizy poszczególnych zapisów zabytku.
4. Rekonstrukcja zasad wydania Przyczynków
W celu zrekonstruowania metody opracowania Przyczynków… sporządziłam listę
wszystkich glosowanych poświadczeń spod poszczególnych haseł polskich wydania
i ułożyłam je według kolejności haseł łacińskich. Po sprawdzeniu i ujednoliceniu
indeks łacińsko-polski umożliwił skonfrontowanie ekscerpcji B. Erzepkiego z oryginałem zabytku. Na tej podstawie udało się ustalić następujące zasady przyjęte przez
wydawcę Przyczynków…:
–– edycja ma postać słownika glos z inkunabułu Vocabularius Ex Quo; wyrazy hasłowe polskie są ułożone alfabetycznie;
–– artykuł hasłowy składa się z wyrazu hasłowego w transkrypcji oraz cytatu bądź
cytatów (glos polskich w kontekście łacińskim) w transliteracji, z ewentualnym
komentarzem wydawcy;
–– wyrazy polskie w cytatach są wyróżnione kursywą;
–– cytowane są wyłącznie hasła łacińskie z polskimi odpowiednikami;
–– w przytaczanych kontekstach łacińskich nie odróżnia się fragmentów drukowanych od dopisanych ręcznie przez glosatora7;
–– jeśli glosa objaśnia hasło drukowane, a zatem umieszczone w porządku alfabetycznym inkunabułu, to lokalizacja cytatu nie jest podawana;
–– w wypadku glos do haseł łacińskich dopisanych ręcznie (poza porządkiem alfabetycznym inkunabułu, jest ich ok. 880) w wydaniu podawana jest lokalizacja
cytatu w postaci numeru karty w składce8;
7

8

Np. w cytacie „Sorbiciuncula omnis cibus liquidus et mollis vnde dicimus sorbilia ova w rozmaczky yąyczą” (k. 127v d. marg.) spod ręki glosatora wyszedł nie tylko polski odpowiednik,
glosowana jest też część opisu łacińskiego, czego wydawca nie zaznacza (por. Erzepki 1908: 23, 86,
116).
Np. hasło jarząb (ibid.: 23) jest opatrzone 6 cytatami. Trzy z nich nie mają oznaczenia karty,
bo zawierają glosy dopisane do haseł drukowanych: conturnix (k. 34r w. 10), hortigemetra
(k. 61v w. 7) oraz ortogometra (k. 93v w. 8) – dwa ostatnie poprawione przez któregoś z glosatorów odpowiednio na hortigometra i ortigometra – wydawca informuje jednak o poprawce
tylko w ostatnim haśle. Ponadto wyraz jarząb (w różnej pisowni) pojawiła się 3 razy w dopiskach
do haseł poza porządkiem tekstu drukowanego nocturnix (k. 88v g. marg.) i dwukrotnie orti-
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–– konteksty glos jednoznacznych i łatwych do objaśnienia są skracane9, a drukowane odpowiedniki niemieckie pomijane;
–– podawane są informacje o skreśleniach w tekście i literach nadpisanych nad tekstem drukowanym;
–– hasła w edycji są tworzone również na podstawie glos przekreślonych w zabytku;
–– zamieszczane są wszystkie odnotowane w zabytku poświadczenia poszczególnych haseł z wyjątkiem hasła albo, w którym spośród 86 poświadczeń przytoczono tylko 3;
–– jeśli drukowane hasło łacińskie jest homonimiczne i glosator podał jego dwa polskie odpowiedniki, to kontekst łaciński jest rozdzielany na krótsze cytaty10;
–– nie rozróżnia się zapisów sporządzonych różnymi rękami/atramentami, a ciągi
glos zapisane częściowo na lewym, a częściowo na prawym marginesie są cytowane łącznie, w zmiennej kolejności11.
5. Realizacja zasad wydania w publikacji Przyczynków…
Słownictwo polskie wyekscerpowane przez B. Erzepkiego z inkunabułu Vocabularius Ex Quo jest bardzo bogate i różnorodne. Spośród ok. 3000 haseł Przyczynków…
większość jest oparta na materiale starannie i trafnie odczytanym, choć szczupłość
gometra (k. 93v g. marg., d. marg.). Jak podaje B. Erzepki, obie glosy do ortigometra znajdują
się na karcie m6v, czyli 93v nowej paginacji. Przyjęta metoda opracowania nie pozwala na zaznaczenie, że również drukowane hasło ortigometra znajduje się na tej samej karcie. Glosator, po
naniesieniu poprawki w haśle inkunabułu, dopisał notatkę korygującą ten błąd na górnym marginesie („ortigometra et non ortogometra”), a na dolnym marginesie podał obszerniejszy łaciński
opis desygnatu, za każdym razem wplatając w tekst wyraz polski.
9 Np. w edycji pod hasłem skrzypice cytat ma postać „Lyra skrzypycze” (Erzepki 1908: 95). W zabytku glosa polska nie objaśnia wyrazu hasłowego lyra, lecz jest tłumaczeniem rozwiązania
łacińskiej zagadki zanotowanej na marginesie inkunabułu (na tej samej karcie, na której drukowane jest hasło Lignum): „Dulce sonat lignum dum equus trahitur per agnum id est lyra skrzypycze” (k. 75v g. marg. w. 2). Z powodu skrócenia kontekstu w Przyczynkach… ta ciekawostka jest
nieuchwytna dla czytelnika.
10 Np. do hasła cetus „Cetus ein walfisch vyeloryb et sic est secunde declinationis sed quando ponitur pro turba tunc est quarte de<c>linationis zastap” (k. 26v w. 32–33) glosator podał na bocznych marginesach dwa polskie odpowiedniki. W Przyczynkach… związek między bardzo skróconymi kontekstami haseł wieloryb i zastęp (Erzepki 1908: 120, 131) jest zupełnie niewidoczny.
11 Np. w cytacie „Stragula est vestis, que texta dicitur ex lino et lana mąrsczenyecz kawthan, est
tunica stricta” (k. 130v w. 33) na l. marg. jest zanotowana glosa „mąrsczenyecz”, zaś na p. marg.
„kawthan” (z dopiskiem łac. „est tunica stricta” – innym atramentem, tym samym, co glosa
z l. marg.). W edycji glosy są podane w innej kolejności pod hasłem marszczeniec („kawthan
mąrsczenyecz”) (Erzepki 1908: 42) niż pod hasłem kawtan („mąrsczenyecz kawthan”). Wydaje
się, że glosator, niezadowolony z pierwszego tłumaczenia wyrazu stragula, dopisał do zastanej
glosy łacińskie objaśnienie korygujące („kawthan est tunica stricta”), po czym na drugim marginesie zamieścił trafniejszy jego zdaniem odpowiednik wyrazu hasłowego „mąrsczenyecz”.
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cytowanych kontekstów łacińskich, w których występują glosy, charakterystyczna
dla opracowań z przełomu XIX i XX w., pozostawia niekiedy wątpliwości co do znaczeń polskich wyrazów.
W lapidarnej formie artykułów hasłowych wydawca nie tylko zawarł informacje
o odczytanym materiale językowym, ale również udokumentował swoje niezwykle sumienne studia nad leksyką staropolską. Objaśniając osobliwości semantyczne i gramatyczne, podając informacje o pochodzeniu i analogiach do słownictwa
innych języków bądź referując problemy z odczytaniem poszczególnych zapisów,
B. Erzepki odwołuje się do 14 słowników, 11 tekstów źródłowych średniowiecznej
polszczyzny i 37 opracowań współczesnych mu badaczy.
Nie oznacza to, niestety, że jego interpretacja wyekscerpowanego słownictwa jest
bezbłędna. A. Brückner w swojej recenzji (1909: 240–241) zakwestionował odczytanie kilkunastu wyrazów, jak również wykazał brak zasadności opracowania hasła
ratat, gdyż jest to wyraz łaciński. W SStp nie wykorzystano również hasła appelgrow, uznając ten wyraz za niemiecki (por. Erzepki 1908: 1). W Przyczynkach… brakuje za to hasła bot, choć cytat „glipiusz vyechecz s bothą” (k. 58r g. marg.), będący
jedynym poświadczeniem tego leksemu w zabytku, został wykorzystany pod hasłami wiecheć oraz z (Erzepki 1908: 119, 127).
W jednym wypadku ten sam wyraz polski został zamieszczony dwa razy pod
dwoma różnymi hasłami. Fragment „Stertere est naribus dormiendo resonare
schnarchen chrapącz pyącz” (k. 130r w. 23–24) (w wydaniu przytoczony z okrojonym kontekstem łacińskim) zawiera przekreślony polski zapis. W edycji pod podwójnym hasłem chrapać, chrapieć został on zinterpretowany jako niedopisany
wyraz „<chra>pyecz” (e źle odczytane zamiast ą), ale glosa ta jest równocześnie jedynym poświadczeniem hasła piać (por. Erzepki 1908: 8, 64).
Sposób prezentacji polskiego materiału językowego spowodował zupełne zatarcie
struktury tekstu źródłowego i utrudnił dostrzeżenie procesualnego charakteru jego
glosowania. Fragmenty zabytku zawierające większą liczbę polskich wyrazów są powtarzane pod kolejnymi hasłami edycji, np. zapiska „Inclusiue computando a data
presencium lato pyrzve y poslednye, lyczacz od vydanya thego tho lysthą” (k. 65r
d. marg.) jest drukowana w Przyczynkach… 9 razy, w tym 2 razy na jednej stronie
(Erzepki 1908: 22, 37, 38 – ×2, 55, 67, 74, 110, 124). Zdarza się więc, że niektóre glosy
są cytowane pod różnymi hasłami w różnej kolejności, pisowni, inaczej wykrojonym kontekście bądź z opuszczonym numerem karty12. Podobne zastrzeżenia wobec
12 Np. cytat „Malum punicum czerwone yaplko” (k. 79r g. marg.) jest zamieszczony pod hasłem
czerwony z błędną paginacją (d3v zamiast k8), pod hasłem jabłko wydawca w ogóle pominął
numer karty (por. Erzepki 1908: 10, 22). Brak konsekwencji w oddawaniu a kreślonego w glosach
przytaczanych w Przyczynkach… widać np. pod hasłami brzeskinia i kastania. Zgodna z pisownią zabytku („Castanea est fructus cum arbore kesten kąstąnya vel brzeskynyą” – k. 24r w. 34) jest
transliteracja spod hasła kastania tj. kąstąnya, pod hasłem brzeskinia błędnie kastąnya. (por.
Erzepki 1908: 6, 28). Różnice w pisowni cytatów dotyczą również łaciny. Wyraz hasłowy w cyta-
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„panowania nad materiałem” miały I. Kwilecka i Elżbieta Kędelska w odniesieniu
do Słownika… Bartłomieja z Bydgoszczy w wydaniu B. Erzepkiego (1978: 134–135).
Wariantywność kolejności i pisowni glos ma odzwierciedlenie w hasłach SStp
ilustrowanych materiałem z inkunabułu. Nie ma w tym winy redakcji słownika, bo
opracowujący hasła nawet po porównaniu cytatów z poszczególnych miejsc edycji
nie byliby w stanie orzec, która wersja odpowiada oryginałowi. W większości wypadków rozbieżności nie są istotne, ale niektóre powodują nieporozumienia w interpretacji glos. W SStp pod hasłem (panicz) panic (VI 276) w obrębie znaczenia 1.
zostało wyszczególnione zestawienie „panic nawyszy” z odrębną definicją (‘osoba
znakomita’) i poświadczone jednym cytatem z Przyczynków…: „Primas dicitur primus in populo panycz navyschy” (por. hasło panic w Erzepki 1908: 62). Pod hasłem
wysoki (SStp X: 564) takiego zestawienia nie znajdujemy, gdyż cytat w SStp pochodzi spod innego hasła Przyczynków… – nawyszy. Wydawca podaje tam glosy
w odwrotnej kolejności „navyschy panycz” (por. Erzepki 1908: 50). W inkunabule
(k. 106r w. 34) drukowane hasło Primas opatrzono dwiema różnymi glosami – panycz na lewym marginesie, a navyschy na prawym marginesie – zapisanymi różnymi atramentami. Nie można w tym wypadku mówić o związku frazeologicznym.
Rodzi się pytanie, co mogło skłonić B. Erzepkiego do wybrania tak pracochłonnej i skomplikowanej metody prezentacji materiału językowego. Publikacja wyekscerpowanych glos według kolejności kart inkunabułu opatrzona indeksem polskich
wyrazów byłaby krótsza, czytelniejsza, a także mniej narażona na niekonsekwencje
w cytowaniu materiału. Prawdopodobnie poznański badacz planował opracowanie
edycji dwustronnej – złożonej z wykazu glosowanych haseł łacińskich zgodnego
z układem zabytku oraz słownika glos w układzie alfabetycznym haseł polskich.
Taką strukturę miało największe dzieło edytorskie B. Erzepkiego – nagrodzona przez
Akademię Umiejętności edycja Słownika… Bartłomieja z Bydgoszczy. A. Brückner
w swojej recenzji pierwszej wersji tej edycji, zamieszczonej w czterech częściach
w „Rocznikach TPNP” (Erzepki 1898–1900), chwalił skrupulatność B. Erzepkiego,
podając równocześnie w wątpliwość zasadność tak wszechstronnego opracowania
mało istotnego, jego zdaniem, tekstu:
Wydawca przedrukował najpierw in extenso cały materyał w porządku rękopisu,
wedle łacińskich nagłówków; w części drugiej obrobił ten sam materyał ponownie
wedle pozycyj polskich – przedrukował więc dwa razy materyał Bartłomieja, który
i na jednorazowy, całkowity przedruk ledwie zasługiwał (Brückner 1899: 793).

Opinię tę podtrzymał, recenzując wersję książkową (Erzepki 1900) Słownika…
Bartłomieja z Bydgoszczy (Brückner 1902: 166).
cie: „Iactantia id est arrogantia werffung oder berumung buthą chelplyvoscz” (k. 62r w. 20) pod
hasłem buta podany jest w pisowni iacantia, a pod hasłem chełpliwość – jactantia (por. Erzepki 1908: 6, 7).

Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii…

105

Przystępując do opracowania glos z inkunabułu Vocabularius Ex Quo, B. Erzepki zapewne zdawał sobie sprawę z tego, że ma przed sobą kolejną leksykograficzną
kompilację, do której dodano glosy być może przepisane z innych źródeł. Czy był to
materiał na tyle cenny, by uzasadnić zamieszczenie go w edycji w dwóch układach?
Być może opinia A. Brücknera wpłynęła na plany wydawnicze B. Erzepkiego, który
dla uniknięcia duplikowania materiału wybrał do publikacji w „Rocznikach TPNP”
tylko część polsko-łacińską opracowania – podręczny wykaz poświadczeń dawnej leksyki przydatny do studiów nad słownictwem innych zabytków językowych.
B. Erzepki miał w swoim archiwum ułożone w ten sposób zbiory staropolskich wyrazów pochodzących z różnych tekstów.
Największą wadą przyjętego układu Przyczynków… jest brak możliwości odtworzenia rozmieszczenia glos w zabytku, a nawet policzenia polskich wyrazów, skoro
zawierające je cytaty pojawiły się w edycji nawet kilka razy, nie zawsze w jednakowym brzmieniu. Drugi istotny mankament Przyczynków… – brak komentarza
edytorskiego – nie jest aż tak zaskakujący, gdy porównać tę pracę z pierwszą wersją
wydania Słownika… Bartłomieja z Bydgoszczy, również pozbawioną jakiegokolwiek
wstępu. Trzynastostronicowy opis fizyczny zabytku, charakterystyka jego pisowni,
gramatyki oraz informacje o autorstwie i proweniencji rękopisu z 1532 r. znalazły się
dopiero w wersji książkowej. Najprawdopodobniej B. Erzepki wykorzystywał łamy
„Roczników TPNP” wyłącznie do zamieszczania materiału językowego z analizowanych tekstów.
Można zatem przypuszczać, że B. Erzepki miał nadzieję opracować pełniejsze,
monograficzne wydanie glos z Przyczynków… Mogą o tym również świadczyć zachowane w Tekach Erzepkiego notatki: opis wyglądu konwolutu Biblioteki Seminarium Duchownego w Gnieźnie, którego czwartą częścią jest inkunabuł Vocabularius Ex Quo, i pięć wersji początku rozprawy o tym zabytku (rkps nr 1277(15),
k. 88–92) – niestety, więcej w nich skreśleń niż tekstu. Ukończony jest natomiast
33-stronicowy opis pisowni wraz z charakterystyką gramatyczną glos (rkps nr 1285).
Ponadto B. Erzepki sporządził odręczne wykazy glos z opracowań innych znanych
wówczas glosowanych przekazów Vocabularius Ex Quo (z rękopisów krakowskiego,
petersburskich i lwowskich), które miały służyć badaniom ewentualnych związków
inkunabułu z tymi zabytkami językowymi (Szujski 1874; Polkowski 1884; Brückner
1895). Wymienione zapiski B. Erzepkiego, a szczególnie lista kilku polskich wyrazów
opuszczonych w Przyczynkach… (m.in. wspomniany wcześniej bot) zdają się wskazywać na chęć kontynuacji badań nad inkunabułem po publikacji z 1908 r.
6. Podsumowanie
Przyczynki… to świadectwo wysokich kompetencji i wielkiej pasji badawczej B. Erzepkiego. Wybrana forma prezentacji materiału ma jednak istotne mankamenty utrud-
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niające korzystanie z edycji innym badaczom. Szkoda, że poznańskiemu filologowi
nie udało się opublikować wszystkich informacji, które zdobył podczas opracowywania ważnego zabytku staropolskiej leksykografii. Po 110 latach edycja glos z inkunabułu Vocabularius Ex Quo jest już niewystarczająca, a badania rozpoczęte przez
B. Erzepkiego wymagają kontynuacji i uzupełnienia. Nowe opracowanie glos
z inkunabułu 78d jest przygotowywane w ramach projektu „Słownictwo polskie
w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze”13.
Na zakończenie chciałabym przytoczyć podsumowanie wielokrotnie już cytowanej recenzji A. Brücknera, które mimo upływu lat nie straciło na aktualności:
„Na to wszystko mógł wydawca zwrócić uwagę, ale i tak wdzięczniśmy mu szczerze
za to, że nam uprzystępnił zabytek i bardzo starannie wyrazy jego objaśnił”
(Brückner 1909: 241).
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Bolesław Erzepki as an Editor of the Old Polish Lexicographical Works, on the Example
of Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego cz. 1 (1908)
Summary
Glosses recorded in an incunable 78d from the the Cathedral Library in Gniezno, containing the
Latin-German dictionary called Vocabularius Ex Quo are important sources in research on the Old
Polish lexis and the beginnings of Polish lexicography. It was abundantly quoted in the Etymological
Dictionary of A. Brückner and the Old Polish Dictionary through the edition of these glosses published in 1908 by Bolesław Erzepki in the article Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. 1. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika (Vocabularius Ex Quo) drukowanego
w roku 1490. The edition contains neither the description of the source document, nor the publisher’s
introduction. So far his work has not been verified for its completeness and correctness. By comparing
the published language material with digital photographs of the incunabule and analysing Erzepki’s
handwritten notes stored in the Raczyński Library in Poznań, the author of this paper reconstructed
the editor’s set of publishing principles and checked the accuracy of their observance. The edition
shows great knowledge and diligence of Erzepki, but it does not fully reflect the complexity and diversity of the incunabule’s glossing. The examples of publisher’s errors and inconsistencies provided in
this paper indicate the need to re-issuing the Polish vocabulary he discovered.
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Stosowanie wielkich liter w tekstach staropolskich to temat wciąż mało obecny w badaniach historycznojęzykowych. Jak zauważają Tomasz Mika i Agnieszka Słoboda,
„w przeciwieństwie do interpunkcji użycie wielkich liter zostało zbadane w kilku zaledwie polskich tekstach średniowiecznych (Psałterz floriański, Modlitwy Wacława
i Kazania świętokrzyskie)” (Mika, Słoboda 2015: 69).
Wszyscy zajmujący się grafią tekstów dawnych (zarówno rękopisów, jak
i starodruków)2 podkreślali, że pisownia wielką i małą literą jest nieuporządkowana, rozchwiana niezależnie od przeznaczenia tekstu, tj. cechuje to zarówno teksty
religijne, jak i urzędowe. Badacz średniowiecznej interpunkcji T. Mika zauważa:
„Wiadomo, że świadome i konsekwentne użycie wielkich liter w tekstach polskich
kształtowało się bardzo długo, a o ustaleniu konwencji w tym zakresie można mówić
dopiero w odniesieniu do tekstów dziewiętnastowiecznych” (Mika 2012: 170).

1
2

Badania realizowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (projekt nr 2017/26/E/
HS2/000083) pt. „Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu”.
Podsumowanie stanu badań zob. Winiarska-Górska 2010.

112

Dorota Rojszczak-Robińska

Zachowały się rękopisy, w których widać pewne zalążki świadomego stosowania majuskuł. Irena Kwilecka, badając różnice w stosowaniu wielkich liter w czystopisie i brudnopisach Tomasza ze Zbrudzewa, dostrzegła, że czystopis jest w tym
względzie staranniejszy (Kwilecka 1967). Na konsekwencję w stosowaniu wielkich
liter w Psałterzu floriańskim wskazywała Maria Kamińska (1981). Zofia Staszewska
(1997) zbadała Modlitwy Wacława także pod tym kątem i stwierdziła brak konsekwencji. Najdokładniej pod tym względem zostały opracowane Kazania świętokrzyskie. T. Mika nie tylko stwierdził świadome używanie majuskuł, ale i wskazał ich
funkcje. Zauważył, że w tym zabytku
wielka litera na ogół występuje w miejscach nadmiarowo obciążonych […] styki łaciny i polszczyzny, początki nowych całostek retorycznych i składniowych oraz miejsca, w których zmienia się warstwa stylistyczna, typ tekstu, np. z cytatu w jego interpretację, z interpretacji we fragmenty dydaktyczne etc. (Mika 2012: 172–173).

W Kazaniach świętokrzyskich „użycie wielkiej litery […] służy przede wszystkim
ułatwieniu ich werbalnej realizacji” (ibid.: 195), jest „sposobem graficznego organizowania tekstu przeznaczonego do wygłoszenia” (ibid.: 194). Wydaje się, że jest to
staropolski tekst wykazujący największą świadomość kopisty w zakresie używania
wielkich liter.
Karta Rogawskiego to zabytek o zupełnie innym charakterze. Tekst nie miał być
wygłaszany – jak Kazania świętokrzyskie, nie miał funkcji liturgicznej czy modlitewnej – jak Psałterz floriański czy Modlitwy Wacława. To fragment opowieści o życiu Jezusa, przedstawiający scenę przesłuchania przed Piłatem i wydania wyroku.
I choć od lat 30. XX w. uważano, że Karta Rogawskiego to fragment tekstu, którego
odpisem jest też Sprawa chędoga…, a tę znowu – także przez lata – uznawano za kazanie pasyjne3, to jednak w zachowanym fragmencie (jedna karta) nie sposób wskazać jakichkolwiek sygnałów tego, że miał on być wygłaszany. Funkcja wielkich liter
zatem będzie inna. W zachowanym zapisie da się zauważyć pewne zwyczaje kopisty
w kwestii używania majuskuł, choć oczywiście w odniesieniu do tekstu XV-wiecznego trudno jeszcze mówić o konsekwentnym stosowaniu wielkich liter.
Manuskrypt Karty Rogawskiego (dalej też: KR) to jedna zachowana pergaminowa karta, zapisana dwustronnie i w dwóch kolumnach pismem gotyckim. Strona
wierzchnia jest dziś częściowo nieczytelna, prawdopodobnie była użyta do oprawy
innego dzieła (świadczą o tym ślady po igle). Wydana była dotychczas dwukrotnie: przez Ludwika Bernackiego (Bernacki 1911; wyłącznie transliteracja) i w 2017
(Rojszczak-Robińska 2017; fotografia, transliteracja i transkrypcja).
Dziś rękopis na stronie spodniej jest dużo bardziej zatarty niż w czasach, gdy
odczytywał go Bernacki. Jednocześnie – w części wierzchniej – niejeden raz odczy3

O ewolucji poglądów na temat stosunku KR do innych apokryfów staropolskich zob. Rojszczak-Robińska 2016: 27–32.
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tanie Bernackiego jest niedokładne właśnie w kwestii wielkich liter. Z tego względu
analizy opieram głównie na części czytelnej (karta wierzchnia i prawa kolumna karty spodniej). Gdy odczytanie słowa, w którym jest wielka litera, podaję za Bernac
kim, zaznaczam to gwiazdką.
***
W rękopisie KR zachowały się trzy rodzaje wielkich liter:
1. inicjały wysokie na trzy wersy, po których kolejna litera też jest wielka:

(Bc17)

(Bd13)

2. wielkie litery podbarwione rubrem (tylko w dwóch miejscach):

(Ab22)

3. majuskuły:

(Ab27)

(Bd31)

(Bc32)

Według Bernackiego (dalej także: LB) na dwóch stronach manuskryptu zapisano
łącznie 73 wielkie litery (w tym 5 inicjałów). W kilku wypadkach wydawca się pomylił. Zdarza się, że odczytał wielkie litery tam, gdzie ich nie ma, jak np. LB: Zydowe,
w rękopisie: zydowe4:

(Bd1)
4

Lokalizacje cytatów podaję za Rojszczak-Robińska 2017. Kartę wierzchnią oznaczam literą A (kolumny a i b), kartę spodnią literą B (kolumny c i d). Wersy numeruję. Wszelkie podkreślenia
pochodzą ode mnie.
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lub nie zauważył wielkiej litery, np. LB: acz, w rękopisie: Acz:

(Ab17)

Czasem odczytał ją niewłaściwie, np. LB: Oto, w rękopisie widoczne wielkie
A (być może A<cz>):

(Bd4)

Każda karta to dwie kolumny 50-wersowe, łącznie 200 wersów (z pierwszych 15
odczytano jedynie pojedyncze słowa, żadnego pisanego wielką literą). Wielkich liter faktycznie jest 70 na 185 odczytanych wersów. Najczęściej (24 razy) pojawia się
wielka litera A. Dla porównania można wskazać, że w Kazaniach świętokrzyskich
zapisano 63 wielkie litery na 219 zachowanych wersów, a – według wyliczeń Miki
(2012: 175) – najczęściej była to wielka litera T.
***
T. Mika (ibid.: 170–195) przeanalizował wszystkich wielkie litery w Kazaniach świętokrzyskich i wskazał kilka ich funkcji: występowały na granicy łaciny z polszczyzną,
na stykach różnych warstw tekstu, na granicach struktur retoryczno-składniowych,
przy słowach ważnych i niektórych nazwach własnych. W Karcie Rogawskiego mamy
do czynienia głównie z dwiema ostatnimi. Oprócz tego używane są też wielkie litery
rozpoczynające kolejne części tekstu, oddzielane tytułami.
1. Pozycja
Niektóre majuskuły pojawiają się w stałych miejscach na karcie lub w obrębie tekstu. Uwarunkowane są zatem podziałem rękopisu na karty, a tekstu na rozdziały.
Kolejne rozdziały rozpoczynają się inicjałem, a kolejna litera po nim też jest wielka.
Wielkie litery występują także na początku każdego tytułu (zawsze O – Otem yako).
O tem yako pylat kazal zwonycz […] TEdy pylat kazal mylego (Ab32.35).

Funkcje wielkich liter w rękopisie staropolskim. Karta Rogawskiego

115

Otem yako zyona pylatowa […] A Kyedy pylat wstąpyl (Bc9.17).
Otem yako pylat […] KEdy pylat mylego ihesukrysta (Bd8.13).

Na zatartej stronie widoczne są też inicjały U (Uslyszaw <…> to pylath Aa18)
i A (Aa49). Nie widać kolejnych liter, ale można przypuszczać, że też były wielkie.
Wielka litera pojawia się także na początku karty, niezależnie od tego, że jest to środek zdania: „A to myeszczye // Gdzye stolyecz byl postawyon” (Ab50–Bc1). Wbrew
temu, co odczytał Bernacki, nie ma wielkich liter na początku kolumny prawej.

2. Funkcja retoryczno-składniowa
Wielkie litery wyodrębniają różne całostki tekstu. T. Mika i A. Słoboda piszą:
mamy świadomość, iż w tekstach średniowiecznych graficzne sygnały delimitacji
występują często w miejscach, w których przebiega cezura składniowa. Wynika to
jednak nie z celowego oznaczania granicy syntaktycznej, tylko jej – naturalnego
skądinąd – zbiegu z cezurami retorycznymi (Mika, Słoboda 2015: 69).

W KR wielka litera wprowadza przytoczenie lub rozpoczyna nowe całostki
składniowe.
2.1. Przytoczenie
Wielka litera występuje prawie zawsze w części dialogowej. Krystyna Pisarkowa, pisząc o sposobach reprodukcji tekstu w tekście, zauważyła:
Istotny powód trudności oddzielenia tego, co by miało być wprowadzeniem do samej
reprodukcji obcej „Wiedzy”, to brak techniczny. Brak sygnałów graficznych […] z powodu niedorozwoju i konwencji w piśmie; brak interpunkcji, kursywy, podkreśleń
(Pisarkowa 1984: 210).

Pisarz KR pierwsze słowa z kwestii wypowiadanych przez poszczególnych bohaterów zapisywał zazwyczaj wielką literą. Czynił tak jednak tylko w sytuacji, gdy
przytaczał słowa w mowie niezależnej, jako wypowiedzenie zestawione. W zachowanym tekście nie ma, widocznego w innych zabytkach średniowiecznych, zacierania granic między mową zależną a niezależną:
y rzekl / yey Naymylszy moy (Ab3–4);
zydowe poczely wolacz rze/kancz Vmączon bądz zloczyn/cza (Ab41–43);
rzekąncz Ny yedney / wyny ty nyemasz (Bc20–21);
vkazaly szye we / sznye pylatowe zyonye rze-/kąncz : Powyedz (Bc34–36);
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rzekly / pylatowy Czo meszkasz (Bd1–2);
y / rzekl zydom Oto krol wasz (Bd15–16);
rzekąncz Nyewynny yesz-/tem ya te krwye (Bd34–35).

W niewielu wypadkach cytat nie został zapisany wielką literą, np. tu: Odpowyedzyala / yemu rada rzekancz lyepyey / yest gi czusz Ihezusza ku / szmyerczy potąpycz
(Ab27–30).
Dwukrotnie zdarza się to w tej scenie:

(Bd16–24)
rzekl zydom Oto krol wasz / chczyącz wzdy gnyew gych / vtolycz Alye ony wolaly
/ przedsze : wezmy gy wezmy / vkrzyzuy gy : Rzekl gym / pylat : krolya waszego
v-/krzyzugy : Odpowyedzely / byszkupowe : Nyemamy / krolya yedno czyeszarza
(Bd16–24).

Zauważmy, że w tym fragmencie wymiana zdań jest dość dynamiczna, a wypowiadane kwestie są krótkie. Pisarz zaznaczył wielkimi literami trzy z czterech wprowadzeń przytoczenia: Alye ony wolaly, Rzekl gym pylat, Odpowyedzely byszkupowe
i dwie z czterech cytowanych kwestii. Wielkimi literami rozpoczyna się na pewno
pierwsza z nich: y / rzekl zydom Oto krol wasz (Bd15–16). Co do dwóch kolejnych
można mieć wątpliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o zapis litery k w trzecim zdaniu.
Bernacki czytał ją jako wielką: Rzekl gym pylat : Krolya waszego… (Bd20–21), w nowym wydaniu uznałam ją za małą. Pierwsza wypowiedź kapłanów wezmy gy z pewnością zapisana jest małą literą. Obie te kwestie jednak w rękopisie poprzedzone są
innym graficznym znakiem podziału tekstu, tj. dwukropkiem. W zapisie ostatniej
kwestii użyto zarówno dwukropka, jak i majuskuły dla oddzielenia wypowiedzi bohaterów od narracji: Odpowyedzely / byszkupowe : Nyemamy / krolya yedno czyeszarza (Bd22–24).
Ciekawy zapis mamy w tytule rozdziału O tem, jako żona Piłatowa posłała ku Piłatowi swoję sługę, rzekąc, iżby wiele we śnie cirpiała dla Jezusa (Bc9–13). Wypowiedź
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wprowadzona jest mową zależną (iżby wiele we śnie cirpiała) i zapisana małymi lite
rami (poslala ku pylatowy szwo/ye szluge rzekąncz ysby / wyelye wyesznye cyrpyala /
dla Iezusza):

(Bc9–13)

Tę samą treść w rozdziale autor przedstawił, cytując wypowiedź Prokuli:
posłała k niemu żona jego sługę swoję rzekąc: „Ni jednej winy ty nie masz… […] dla
jegom cirpiała wiele […]” (Bc18–24).

I tu początek wypowiedzi bohaterki zapisał wielką literą (Ny yedney / wyny ty
nyemasz):

(Bc18–24)

Jest to interesujące, ponieważ w całym tekście (zachowanym) wypowiedzi bohaterów ani razu nie zostały podane w formie mowy zależnej5, jedynie w tym tytule.
Być może zatem tytuły (podobnie jak przypuszcza się w odniesieniu do Rozmyślania przemyskiego, zob. Mika, Twardzik 2011; Mika, Rojszczak-Robińska, Ziółkowska
2016) także w tym tekście zostały włączone później. Tym można by tłumaczyć i inny
zapis:
Otem yako pylat mylego / ihesu krysta kazal przed szye / przywyescz y przed szobą /
postawycz y rzekl zydom / oto krol wasz (Bd8–12).

Później w treści czcienia zapisano wypowiedź Piłata zgodnie ze zwyczajem panującym w całym tekście, tj. rozpoczynając ją wielką literą: y / rzekl zydom Oto krol
wasz (Bd15–16).

5

Z wyjątkiem powołania na źródło, ale to zupełnie co innego: Bo jako mowi mistrz skutkow wypisanych, iże otcowie święci, będąc w mękach ciemnic piekielnych poczuli są swoje wybawienie
(transliteracja: Bo / yako mowy mystrz szkutkuow / wypysanych yzye otczowe / szwyenty bendącz
wmąkach / czemnycz pyekelnych poczu/ly szą szwoye wybawenye) (Bc26–31).
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2.2. Rozpoczęcie nowej struktury
Za pomocą wielkiej litery pisarz wyodrębnia też nowe struktury składniowe. Najczęściej wprowadza je za pomocą partykuły a, czasem spójnika a lub partykuł acz,
oto. A rozpoczynające nowe zdanie w 17 na 19 wypadków zapisano wielką literą, np.
A yesly yego gym / nyewydam (Ab22–23);
poslala ku pylatowy szwo/ye szluge rzekąncz ysby / wyelye wesznye cyrpyala / dla
Iezusza A yszby przeczyw / yemu sądu nyewydal (Bc10–14);
A Kyedy pylat wstąpyl / nastolecz (Bc17–186);
A to czynyly zly / duchowe aby (Bc41–42).

Wielkie a (także acz wielką literą) pojawiło się zawsze na początku tych zdań,
których podmiot był inny niż bezpośrednio poprzedzających, czyli gdy – patrząc
z perspektywy akcji – zmieniała się osoba działająca. Takiego zdania nigdy nie rozpoczęto małą literą:
py/lath […] pyerwey to tez chczyal / vczynycz A vyrzawszy tho / zydowe (Aa22–27);
pylat […] kazal zwonycz […] A wtem / zydowe poczely wolacz (Ab35–41);
zydowe poczely wolacz […] A wtem kazal pylat stolyecz / […] / przygotowacz
(Ab41–46);
Owa my sza przy/wyedly tego czlowyeka […] Acz / gy podam wgych wolą (Ab13–18);
zly / duchowe […] chcze/ly odkupyenye naszego zba/wyenya nagabacz A vszly/saw
pylat slowa szlugy / szwoy zyony baal szye barzo / welmy (Bc41–50);
Odpowyedzely / byszkupowe […] A vzrzawszy to pylat yzye / ta mowa yemu nycz
nye/pomogla (Bd22–27);
pylat […] vmywal / szwe rącze […] A odpowye/dzal wszytek lud zydow/szky y rzekl
(Bd32–43).

Wielkie a pisarz stosował też, gdy podsumowywał albo wyjaśniał (także gdy wyjaśnienie pojawiło się w wypowiedzi bohatera):
A przyeto py/lath potym szukal (Aa22–23);
A podlug / obyczaya Rzymskego Cze/szarz chczyal (Ab6–8);
A prze/tho czo mam vczynycz (Ab25–26);
A przeto weszelyly szye roz/magycze (Bc32–33);
6

Tu podwójna funkcja: strukturalna (wprowadzające A) i pozycyjna (początek rozdziału).
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A ta mo/wa y poządanye przysla / y skonala szye przesz Tytusza (Bd48–50);

albo gdy podawał dodatkowe informacje o miejscu lub czasie:
A to myeszczye // Gdzye stolyecz byl postawyon (Ab50–Bc1);
Abylo yest tedy wpyą/tek (Bc4–5).

Tylko dwa razy takie a zapisano małą literą. Pierwszy raz w miejscu, w którym
sam pisarz zauważył, że popełnił błąd: a to szye dzyalo yakoby w/sostą [[nyedzyele]]
godzyną (Bc7–8). Wcześniej mówił, że A było jest tedy w piątek, w ktoryże przygotowali potrzeby na jich niedziele, czyli mówił o dniu tygodnia. Gdy dopowiadał, o jaką
porę dnia chodzi, pomylił się i zapisał a to sie działo jakoby w szostą niedziele, po
czym dopisał godzinę. Słowo niedziele skreślił czerwoną linią, co oznacza, że błąd zauważył dopiero, gdy wpisywał rubrem kolejny tytuł. Być może dlatego nie poprawił
tego zapisu. Drugi raz nie zaznaczył wielką literą nowej struktury we fragmencie:
A przeto weszelyly szye roz/magycze : a to poznawszy zly / duchowe y vkazaly szye
(Bc32–34).

(Bc32–34)

Tu jednak przed a pojawił się inny znak interpunkcyjny (dwukropek), który segmentował tekst.
Niezmiernie rzadko pisarz KR używał a w funkcji łącznej (Bo prawy / yest a dobry Bc22–23) i takiego nigdy nie zapisywał wielką literą.
Tak samo jak wprowadzające a wielką literą zapisywał skryba ale, którym wprowadzono nowe zdania:
chczyącz wzdy gnyew gych / vtolycz Alye ony wolaly / przedsze : wezmy gy wezmy /
vkrzyzuy gy (Bd17–20);
Alye starssy zydowe // zydowe vzrzawsy to rzekly (Bc50–Bd1);
Nyewynny yesz/tem ya te krwye tego pra/wego czlowyeka Alye glosz / wasz wolayączy wylewa / tą krew nyewynną (Bd34–38).

Co ciekawe, w zabytku jeden raz pojawia się spójnik ale łączący zdania przeciwstawne. I nawet wtedy, mimo że jest częścią zdania podrzędnego, skryba zapisał go
wielką literą:
A vzrzawszy to pylat yzye / ta mowa yemu nycz nye / pomogla Alye wyenczye / roztyrg przyeczywny byl / medzy ludem ysz yemu / dawaly wyną aby czynyl / przeczywko Czeszarzowy / wzyąwszy wody y vmywal / szwe rącze (Bd25–33).
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Być może użycie tu wielkiej litery wynika z błędu lub roztargnienia pisarza. Bernacki transliterował to jako alye. Rękopis jednak nie pozostawia wątpliwości, a jest
wielkie:

(Bd25–33)

W tej pomyłce można się dopatrywać zwyczaju. W zachowanym fragmencie nie
ma ani jednego ale zapisanego małą literą.
To samo dotyczy partykuł acz, oto i owa. Te również zapisywane są wielkimi
literami:
Owa my sza przy/wyedly tego czlowyeka (Ab13–14);
Acz / gy podam w gych wolą (Ab17–18);
A<cz> / teraz szen spuszczyl zyonye / twoye (Bd4–6).

Ostatni przykład Bernacki transliteruje inaczej: Oto / teraz szen spuszczyl. W rękopisie widać jednak, że pierwszą, wielką literą jest A, kolejna jest krótka, a ostatnia
ciągnie się w dół. Dlatego proponuję transliterację: Acz (ewentualnie Awa przy założeniu, że pociągnięcie w dół wynika ze sposobu, w jaki zagiął się pergamin w tym
miejscu)7.

(Bd4)

7

Za konsultację dziękuję dr. Marcinowi Kuźmickiemu.
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, a wielkie O tak:
(Bc32)

(Bd16)

W jednym wypadku zbiegają się obie sytuacje, w których pisarz używa majuskuły. Jest to cytat, wprowadzony partykułą oto, którą pisarz i tak zapisałby wielką
literą: y / rzekl zydom Oto krol wasz (Bd15–16).
Nowe całostki wprowadzane są też przez bo lub przeto (choć częściej przez a przeto) i także wtedy zapisywane są wielką literą:
yeszly / wypuszczysz yego nyeyestesz / przyacyel Czesarzowy Bo Kaz/dy ktory szye
krolem czyny / przyczyvya szye Czeszarzo/wy (Aa29–34)*;
A podlug / obyczaya Rzymskego Cze/szarz chczyal bych szye zlu/dem zydowskym
vmyal / opyekacz Przyetom szye za/troszkal y zyem wyelykych myszlyach polozon
vdrącza/yączych (Ab6–13)*;
Ny yedney / wyny ty nyemasz przyeczyw / temu czlowyekowy Bo prawy / yest a dobry y dla yegom / czyrpyala wyelye (Bc20–24);
dla yegom / czyrpyala […] wesznye rozmagyte / wydzyenye y vdrączenye Bo / yako
mowy mystrz szkutkuow / wypysanych (Bc23–28).

Pierwsze dwa przykłady podane są za odczytaniem Bernackiego, ponieważ znajdują się w najbardziej zatartym dziś miejscu tekstu. Zapis Bo Kazdy jest wątpliwy –
wielkiego k nie jesteśmy w stanie wyróżnić, nie ma innego kształtu, nie pasuje też do
innych zapisów – być może k nie jest wielkie. W ostatnim przykładzie Bo oddziela
wypowiedź żony Piłata od powołania się na źródło, przy pomocy którego pisarz
interpretuje sytuację. W całym tekście tylko jedno bo nie jest majuskulne, za to poprzedzone innym znakiem delimitacji tekstu8:
Powyedz mązowy / twemu wydalycz sąd przye/czyw temu czlowyeku zagu/byon
bendzye y duom yego / wszystek : bocz ten yest prawy / szyn bozy (Bc36–41).

Niezmiernie rzadko nowe zdania zaczynają się bezpośrednio czasownikiem bez
wprowadzającego a lub acz, tak jak tutaj: Odpowyedzyala / yemu rada rzekancz
lyepyey / yest gy czusz Ihezusza (Ab27–29). W tym miejscu wielka litera o wprowadzająca narrację jest dodatkowo podbarwiona rubrem. Być może przyczyną tego
jest zmiana osoby mówiącej. Przed tym zdaniem w tekście znajduje się przytoczenie wyjątkowo długiej wypowiedzi Piłata (23 wersy), złożonej z siedmiu części.
8

Jeszcze jedno takie bo występuje w tytule, ale tytuły mogą nie pochodzić od autora tekstu (zob.
wyżej): A yszby przeczyw / yemu sądu nyewydal bocz / yest czlowyek sprawedlywy / a nyewynny
(Bc13–16).
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Zapis każdej z nich rozpoczęto wielką literą, oddzielającą cząstki retoryczne. Po tym
wprowadzeniu, jak już wskazano wcześniej, znajduje się jeden z niewielu cytatów
niezapisanych wielką literą.
3. Niektóre nazwy własne i słowa ważne (funkcje)
Stosowanie wielkich liter w zapisach nazw własnych, tytułów czy funkcji w średniowieczu jest jeszcze niekonsekwentne: „[…] w średniowieczu zaczyna się bardzo powoli kształtować obyczaj oznaczania nimi nazw własnych” (Mika, Słoboda 2015: 69;
zob. też Mika 2012: 170–171). W zachowanym fragmencie prawie zawsze (7 na 8 użyć)
wielką literą zapisano słowa cesarz i cesarski:
yeszly / wypuszczysz yego nyeyestesz / przyacyel Czesarzowy Bo Kaz/dy ktory szye
krolem czyny / przyczyvya szye Czeszarzo/wy (Aa29–34)*;
bal aby / nyewpadl wgnyew Cesarz/ky (Aa50–Ab2)*;
A podlug / obyczaya Rzymskego Cze/szarz chczyal bych szye zlu/dem zydowskym
vmyal opyekacz (Ab6–10);
A yesly yego gym / nyewydam nyepozbedu / szemranya ludskego y / gnyewu Czeszarzkego (Ab22–25);
lyepyey / yest gy czusz Ihezusza ku / szmyerczy potąpycz nyzely / gnyew Czeszarsky
otrzymacz (Ab28–31);
Alye wyenczye / roztyrg przyeczywny byl / medzy ludem ysz yemu / dawaly wyną aby
czynyl / przeczywko Czeszarzowy (Bd27–31).

(Ab25)

(Bd31)

Tylko raz wyraz ten zapisano inaczej: Odpowyedzely / byszkupowe : Nyemamy /
krolya yedno czyeszarza (Bd22–24).

(Bd22–24)

Oprócz tego, że zapisano ten wyraz mała literą, jest to też jedyny zapis przez y:
czyeszarza. W tym miejscu odpowiedź kapłanów żydowskich nie wskazuje na konkretną osobę, lecz na władzę zwierzchnią jako taką. W pozostałych miejscach wyrażano relacje Piłata do cesarza rzymskiego (on go mianował, on się może rozgniewać,
jego przyjacielem jest lub nie jest Piłat). Być może za różnicą w zapisie kryje się inne
znaczenie słowa.
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Zauważmy też, że jedynymi nazwami własnymi zapisanymi wielką literą są
imiona władców: Herod (Herod Aa45) i Tytus (Tytusza Bd50). Wszystkie pozostałe
zapisano małymi literami (w tym występujące jeden raz nazwy geograficzne likostratus Bc2–3 i golgota Bc3–49). Imienia Piłat (występującego wielokrotnie na tych
dwóch kartach10) ani razu nie zapisano wielką literą. Piłat nie jest bowiem władcą.
Zapis imienia Jezus lub Jesukryst jest niejednoznaczny. Najczęściej zapisywano
je skrótem ihukrysta lub ihu krysta, który Bernacki transliterował następująco: Ihu
Krysta. W analizowanym tekście brak też zapisów, w których użycie majuskuł dałoby się uzasadnić emocjami, szacunkiem czy względami religijnymi. Mam wrażenie
jednak, że należy to czytać tak: „ihesukrysta”, np.:
(Ab36)

Pozostałe miejsca, w których Bernacki widział wielkie litery, dziś są zbyt zatarte,
by móc to zweryfikować. Ale podobne takie zapisy i świadomość, że w innych (czytelnych) miejscach wydawca źle transkrybował właśnie wielkie litery (na początku
XX w. inaczej przecież podchodzono do transliteracji), pozwalają sądzić, że i tam
zapisano imię Jezus małą literą.
4. Inne znaki delimitacji tekstu
W rękopisie Karty Rogawskiego pojawia się jeszcze jeden sposób delimitacji tekstu.
Są to dwukropki, widoczne dość dobrze na stronie wierzchniej, na stronie spodniej
nie zawsze11.
Na zachowanej karcie manuskryptu odczytać można 10 takich znaków, w tym
5 takich, którym towarzyszy wielka litera. Dwukropki, które występują samodzielnie, tj. po nich następuje mała litera, pełnią tę samą funkcję co wielkie litery: rozpoczynają przytoczenie (omówione już przykłady Bd19, Bd21 i Bd43) lub wprowadzają
nową strukturę. Tak jest w tym miejscu:
Powyedz mązowy / twemu wydalycz sąd przye/czyw temu czlowyeku zagu/byon
bendzye y duom yego / wszystek : bocz ten yest prawy / szyn bozy (Bc36–41).
Powiedz mężowi twemu: „Wydali-ć sąd przeciw temu człowieku, zagubion będzie
i dom jego wszystek. Boć ten jest prawy syn Boży”.
Raz pojawia się zapisany majuskułą przymiotnik od miejscowej nazwy własnej podlug / obyczaya
Rzymskego (Ab6–7).
10 Rzeczowniki – pylat: Aa15, Aa27, Aa47, Ab35, Ab44, Bc17, Bc48, Bd8, Bd13, Bd21, Bd25; pylath:
Aa18, Ab32; przymiotniki – pylatowy: Bc10, Bd2; pylatowa: Bc9; pylatowe: Bc35.
11 Znaki te czasem nie były odnotowywane przez Bernackiego.
9
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Zdanie to konstrukcyjnie przypomina wcześniejsze przytoczenie przesłania Prokuli: Poslala knye/mu zyona yego sluge / swoye rzekąncz Ny yedney / wyny ty nyemasz
przyeczyw / temu czlowyekowy Bo prawy / yest a dobry (Bc18–23). Stwierdzenie bo
prawy jest a dobry pełni tę samą funkcję co boć ten jest prawy syn Boży. Oba zostały
wprowadzone graficznie jak odrębne konstrukcje – raz przez wielką literę, raz przez
dwukropek.
Czytamy też w KR:
Bo / yako mowy mystrz szkutkuow / wypysanych yzye otczowe / szwyenty bendącz
wmąkach / czemnycz pyekelnych poczu/ly szą szwoye wybawenye / A przeto weszelyly szye roz/magycze : a to poznawszy zly / duchowe y vkazaly szye we / sznye
pylatowe zyonye rze/kąncz (Bc26–36).
Bo jako mowi mistrz skutkow wypisanych, iże oćcowie święci, będąc w mękach
ciemnic piekielnych, poczuli są swoje wybawienie. A przeto weselili sie rozmajicie.
A to poznawszy źli duchowie i ukazali sie we śnie Piłatowe<j> żonie, rzekąc.

Ostatni równoważnik zdania wprowadzony przez a, nawiązujący treścią do poprzedniego, w rękopisie poprzedzony jest dwukropkiem. Zmienia się bowiem podmiot – dotychczas była mowa o tym, że ojcowie święci ucieszyli się na myśl o rychłym
wyprowadzeniu z piekieł, od tego zaś momentu zaczyna się opowieść o działaniach złych duchów. Bardzo podobnie jest to rozwiązane w Sprawie chędogiej…
(tam w tej samej funkcji i w tych samych miejscach pojawiają się kropki środkowe):
Bo iako mowi mystrz skvthkow wipissanych · ys oyczowie swieczi bendancz wodchlany piekielney poczvli ssa wibawienye sswoie . A przetho wesselilissie rozmagiczie
· ys go posnawssi zlidvchowie · vkazali ssie wesnye zenye Pilatowey rzekacz.
Bo jako mowi mistrz skutkow wypisanych, iż ojcowie święci, będąc w odchłani piekielnej, poczuli są wybawienie swoje. A przeto weselili sie rozmajicie. Iż go poznawszy, źli duchowie ukazali sie we śnie żenie Piłatowej, rzekąc12.

W KR dwukropki w połączeniu z wielką literą w 4 na 5 wypadków wprowadzają wypowiedź bohaterów (Bc36, Bd20, Bd22, Bd23). Raz wprowadzają dodatkowy
komentarz językowy: po szeregu zdań opisujących akcję, rozpoczynających się od
A wtem, zapisanego wielką literą, pisarz postawił dwukropek, a po nim zapis A to
myeszczye rozpoczął także majuskułą:
A wtem / zydowe poczely wolacz rze/kancz Vmączon bądz zloczyn/cza y ku szmyerczy potepyon / A wtem kazal pylat stolyecz / <wy>sz<oky> y barzo wyelyky / przygotowacz przed szwoym / palaczem y przed wszyczkym / ludem kdyez wydan yest
/ wyelyky sząd na mylego / ihesu Krysta : A to myeszczye // Gdzye stolyecz byl postawyon / nazwano yest pogreczku ly/costratus a pozydowsku gol/gota (Ab40–Bc4).
12 Więcej zob. Rojszczak-Robińska 2016: 220–222.
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Podsumowując: pisarz KR zdecydowanie rzadziej stosuje dwukropki niż wielkie
litery. Przypomnijmy, w rękopisie zapisano 70 wielkich liter i 10 dwukropków, pięciokrotnie połączono jedno z drugim.
***
W zachowanym fragmencie Karty Rogawskiego – a zachowała się tylko jedna karta
rękopisu – widać wyjątkową konsekwencję w używaniu wielkich liter. Zasadniczo
można powiedzieć, że pełnią one funkcję retoryczno-składniową, tj. segmentują tekst, wprowadzając dodatkowe komentarze, zaczynając całostki, które opisują
działania innych postaci, a przede wszystkim wprowadzają wypowiedzi poszczególnych bohaterów, oddzielając przytoczenie od wprowadzenia. Pełnią też funkcję
stylistyczno-semantyczną: wielkimi literami zapisano niektóre nazwy własne.
W wypadku wyrazów ważnych widać świadomość i konsekwencję (zapis wyrazu cesarz zawsze wielką literą, z wyjątkiem miejsca, w którym oznacza on tylko funkcję,
a nie konkretną osobę).
Karta Rogawskiego jest niewielkim rozmiarowo zabytkiem. Liczba wielkich liter,
świadomie i konsekwentnie używanych, jest nadzwyczaj duża. Pod tym względem
jest to tekst wyjątkowy na tle innych polskojęzycznych zabytków średniowiecznych,
który wymaga dalszych badań. Dodatkowo należy pamiętać, że to fragment większej całości. Jest mało prawdopodobne, by pisarz używał świadomie wielkich liter
tylko na jednej karcie, a zatem można domniemać, że w średniowieczu istniał polskojęzyczny tekst (być może całkiem sporych rozmiarów, jeśli obejmował choćby
całą pasję), w którym majuskuły były silnie sfunkcjonalizowane.
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Functions of Upper-Case Letters in an Old Polish Manuscript. Karta Rogawskiego
Summary
The use of capital letters in Old Polish manuscripts is an unexplored subject. The present article is
an analysis of the function of capital letters in Karta Rogawskiego (‘Rogawski’s Card’), a fifteenth-century Polish-language manuscript. Despite the small size of the monument (175 lines), it contains
70 upper-case letters, used consciously and consistently. In this respect, the text is unique compared
to other mediaeval monuments in Polish. In Karta Rogawskiego, upper-case letters perform two functions. One is the rhetoric-syntactic function, i.e. they segment the text, introduce additional comments, start integrals which describe the activities of other characters and, above all, they introduce
utterances of individual characters, separating the citation from the introduction. The other role of
upper-case letters is the stylistic-semantic function, when they are used at the beginning of proper
names. In the case of important words, it can be seen that their use is conscious and consistent; e.g. the
word cesarz ‘emperor’ is always spelt with an upper-case letter when it refers to a specific person, and
with a lower-case one when it only means a function. In addition, upper-case letters appear in the
same places in the text, i.e. at the beginnings of titles and chapters.
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Budowa niepodległego państwa polskiego po stu z górą latach rozbicia stawiała
przed społeczeństwem poważne wyzwania. Trzeba było spoić pod wieloma względami różne dzielnice i ujednolicić wiele rzeczy, które w nowym państwie powinny
funkcjonować spójnie. Jedną z najważniejszych dziedzin wymagających mądrego,
dalekowzrocznego działania była oświata: na terenie całej Polski został wprowadzony obowiązek szkolny i zorganizowany jednolity system szkół państwowych.
Po polsku mówili wszyscy Polacy i wielu nie-Polaków, obywateli odrodzonego
państwa. Większość z nich umiała także czytać i pisać po polsku, ale poziom tych
umiejętności był zróżnicowany skutkiem niesystematyczności nauki, spowodowanej
z kolei nieistnieniem szkół polskich (często – żadnych szkół) na znacznych obszarach
należących teraz do nowego państwa. W języku polskim przed wybuchem Wielkiej
Wojny i w jej trakcie powstawało wiele wyrafinowanych tekstów z różnych dziedzin,
ale – choć nie można było ich autorom zarzucić braku kompetencji – różniły się one
swą postacią zewnętrzną, ortografią, w sposób widoczny dla każdego wykształconego czytelnika. Przyczyną tego stanu było to, że pisownia w języku polskim pod rozbiorami wyraźnie się rozeszła. Pisownia krakowska, mająca także oparcie w szkolnictwie polskim w Galicji, różniła się od warszawskiej, stosowanej przez Polaków
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pod panowaniem rosyjskim (a takich była większość). Takiej pisowni też uczono
w szkołach polskich, organizowanych na początku XX w. w państwie carów1.
Dla polskich elit kulturalnych (a także politycznych) było jednak jasne, że pisownia polska w państwie polskim powinna zostać ujednolicona (starano się do
tego doprowadzić już wcześniej). Należało zdecydować, jak ma się pisać (poprawnie!) w podręcznikach obowiązujących w państwowym szkolnictwie publicznym,
zwłaszcza w szkołach zwanych powszechnymi. Żeby pokazać te trudności, posłużę
się cytatem, który już kilkakrotnie wykorzystywałem:
Na brak urodzaju reform ortograficznych, przynajmniej w moim pokoleniu, trudno
byłoby narzekać. Niedługo po elementarzu uczono mnie pisać „waryat”, już w szkole średniej „warjat”, natomiast innych ja sam uczyłem pisowni „wariat” (Tokarski
1979: 3–4).

Nie tylko ilustruje on zmienność i niestabilność polskiej ortografii, ale też zawiera niespodziankę, dziś widoczną chyba tylko dla ludzi nieźle obznajmionych z tematem. Otóż Jan Tokarski poznał najpierw pisownię waryat – krakowską2. A nauki początkowe pobierał pewnie w rodzinnym Ortelu Królewskim, leżącym w Królestwie
Polskim, od roku 1916 (a więc pod okupacją niemiecką w szkołach organizowanych
przez namiastkową Tymczasową Radę Stanu), gdy skończył 7 lat: widać, w szkole
stosowano rozwiązania doraźne, choć – teoretycznie rzecz biorąc – można by oczekiwać, że będzie używana pisowna warszawska, a w Polsce niepodległej powinna
obowiązywać pisownia ustalona z roku 1918. Tę Tokarski poznał dopiero w szkole
średniej!
Wprowadzenie pisowni to był rzeczywiście problem niebagatelny. Centralna
organizacja szkolnictwa w państwie XX-wiecznym o niejednolitej i rozproszonej
tradycji oświatowej była jak najbardziej uzasadniona. Trzeba było uczyć po polsku – z jakichś podręczników, a podręczniki o zasięgu krajowym powinny mieć
zestandaryzowaną pisownię. Trzeba też było zorganizować działające po polsku
urzędy, w ich dokumentach, często o zasięgu ogólnopaństwowym, musiała być konsekwentna pisownia. Poziom przygotowania piszących po polsku był różny: najliczniejsze kadry polskiej inteligencji były w Galicji, gdzie istniało polskie szkolnictwo
na wszystkich poziomach; polscy inteligenci z ziem zaboru rosyjskiego mieli polskie
wykształcenie przypadkowe; a w dawnej dzielnicy pruskiej urzędnicy, bardzo czę-

1
2

Zależało to jednak od decyzji nauczyciela. Np. nauczyciel Łódzkiej Szkoły Handlowej Władysław Kokowski w swym słowniku ortograficznym (Kokowski 1903) proponuje pisownię pośrednią
między krakowską i warszawską.
Tym, którzy wątpią w prawdziwość tej konstatacji, radzę sprawdzić inkryminowane postaci
w Słowniku warszawskim – przez świetnie się do tego nadającą wyszukiwarkę Poliqarp (zob. Bień
2012): waryat nie ma, warjat jest wielokrotnie od I tomu (1900). Wyraz warjat jest zresztą w słowniczkach Pisowni… z roku 1917 i 1918 (Łoś 1917, 1918).

W stulecie niepodległości i „ustalonej” pisowni polskiej

129

sto Polacy pracujący w administracji lokalnej, czasem nie umieli składnie pisać po
polsku.
Nic więc dziwnego, że ujednolicenie pisowni polskiej uznano za zadanie palące3
(za czasów zaborów było ono także traktowane jako zadanie ważne, ale nie miało
tego stopnia doniosłości). Trzeba było stworzyć podstawę, którą przyjmą w działaniu praktycznym organizatorzy szkół i kursów dokształcających, a także oficjalne
organy państwowe (w tym ministerstwo oświaty). Pisownia została „uchwalona na
zjeździe towarzystw naukowych i władz szkolnych całej Polski” zorganizowanym
przez Akademię Umiejętności w Krakowie 4 i 5 stycznia 1918 r., a więc nieco przed
ostatecznym odzyskaniem niepodległości. Akademia patronowała też wydawnic
twu Pisownia polska ustalona (Łoś 1918), które nie było w żaden sposób zatwierdzone przez żaden organ nadrzędny czy zewnętrzny4. Nikt nie podniósł tego, że zjazd
ten był ciałem w istocie samozwańczym, jego uczestnikami byli co prawda delegaci
instytucji posiadających w społeczeństwie autorytet (jak uniwersytety i towarzystwa
naukowe), ale nie posiadał on żadnej władzy czy mocy decyzyjnej.
Ale tak działo się u progu niepodległości w wielu dziedzinach życia.
Żaden organ państwowy, żadna władza szkolna – czy jeszcze namiastkowa (galicyjska Rada Szkolna Krajowa, Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, a potem jej Komisji Przejściowej), czy już należąca do struktury nowego państwa – nie zabrały głosu na temat
pisowni. Wystarczyły autorytet i kompetencja Akademii Umiejętności w Krakowie
i powołanych przez nią komisji.
Razem ze stuleciem niepodległości obchodzimy zatem stulecie ustalenia polskiej
pisowni. Ja sam zacząłem się nią zajmować 60 lat temu. Wtedy właśnie sięgnąłem do
materiałów dawniejszych, zobaczyłem i wyrobiłem sobie pogląd ogólny, który ewoluował tylko w szczegółach. W różnych momentach kilkakrotnie wypowiadałem
się też na jej temat. Niezręcznie jest powtarzać własne przemyślenia, które były już
spisane i opublikowane5. Jednak żeby widzieć wyraźnie problemy dzisiejsze, trzeba
koniecznie rzucić okiem wstecz.
3

4

5

Bardzo ostro ujął tę sprawę przedstawiony na poświęconym ustaleniu polskiej pisowni posiedzeniu Akademii Umiejętności w Krakowie 4 stycznia 1918 r. wniosek Macierzy Szkolnej w Królestwie Polskim: „Konieczności ujednostajnienia pisowni polskiej dowodzić nie trzeba: jest ona
wprost paląca: wszak musimy jak najprędzej nauczyć czytać i pisać miljony dzieci i dojrzałego
ludu polskiego, wydrukować miljony elementarzy i książek, otworzyć tysiące szkół, powołać do
życia setki instytucji publicznych, a wszędzie słowo pisane jednako wyglądać powinno, chociaż
wymawiane będzie nieco odmiennie” (cyt. za Łoś 1918: 20).
Można jednakże twierdzić, że Akademia Umiejętności została upoważniona do opracowania pisowni. Wydane wstępnie Zasady pisowni polskiej… (Zasady 1917), przyjęte 17 lutego 1917 r., zostały
„ułożone d. 15 lutego t.r. w porozumieniu z przedstawicielami Departamentu Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Król. Polskiego oraz Galicyjskiej CK Rady
Szkolnej Kraj.”. Nie było to jednak zatwierdzenie wyniku prac.
Zdaję sobie sprawę z tego, że się powtarzam, czasem nawet dosłownie.
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Powiedzmy więc od razu, że przyjęcie nowo ustalonej pisowni nie było spontaniczne i bezbolesne. Wielu pracowników słowa musiało zmienić swoje przyzwyczajenia. Był wśród nich także mój ojciec, absolwent polonistyki na Uniwersytecie
Lwowskim z roku 1913, który – jak wielu jego ziomków – przeniósł swą aktywność
nauczycielską na teren Polski centralnej. Miał uczyć języka polskiego – pisanego –
i w poprawnej wersji.
Wszyscy widzieli potrzebę ujednoliconej pisowni i prawie nikt jej nie kwestionował. „Niestety, przyjęcie to było teoretyczne; w praktyce stosowano ją źle i niedbale”
(Pisownia polska XI: 3). Przestawienie czy ukształtowanie nawyków na ogół nie jest
łatwe, a teraz wymagano go od wielkiej rzeszy ludzi. W dodatku kodyfikatorom
w kluczowym momencie zabrakło elementu, który był bardzo wtedy potrzebny:
dalekowzroczności, przekonania o trwałości własnego wytworu. Szybko dostrzegli
oni, „że zarody złego były w uchwałach, a wykonanie jeszcze je pogłębiło” (ibid.).
Odniosłem podobne wrażenie, gdy przeglądałem polskie kompendia ortografii z lat
1918–1933, zwłaszcza kolejne wydania Pisowni polskiej… PAU. Ale było już za późno.
Coś więc trzeba było robić. Poprawić! Ale jak? Wybrano rozwiązanie – jak się
okazało – brzemienne w skutki – i nie najlepsze.
Zawierająca „uchwały ostateczne” Pisownia polska… ukazała się pod nazwiskiem
Jana Łosia (Łoś 1918). Wiemy, że to on był istotnym twórcą pisowni z roku 1918. Jak
widać, czuł się mandatariuszem w tych sprawach. Nikt tego nie kwestionował 6.
Czuł się więc upoważniony do wprowadzania w kolejnych wydaniach zmian i poprawek (uchwalanych czy też zatwierdzanych przez PAU). Różnią się one znacznie
typograficznie i kompozycyjnie; kiedy porównywałem wydanie drugie (Łoś 1919)
z pierwszym, miałem wątpliwości, czy to rzeczywiście różne wydania tego samego
tekstu (wydanie I liczy 212 stron; II – 110, brakuje w nim części I: Obrady i uchwały
ostateczne).
Wydaje się, że autor zasad i wydawca działał tu w dobrej wierze i miał szlachetne
cele. Przecież uchwalono zasady ogólne. Tych należało się trzymać. Ale można było
je różnie interpretować. Tak więc jeśli zasady stanowiły, że przysłówki wywodzące
się od wyrażeń przyimkowych traktujemy jako jednolite wyrazy, i w konsekwencji
w słowniku zostały one zapisane łącznie (np. naprawdę), to – jak zapewne rozumował Łoś – nie znaczyło, że odpowiednie wyrażenie zapisane rozdzielnie jest niepoprawne (np. To wcale nie wygląda na prawdę). W intencji kodyfikatorów piszącym
pozostawiono swobodę, a dołączony do zasad słownik zawierał rady, jaką pisownię
stosować. Tymczasem w praktyce zaczęto go traktować nie jako zbiór sugestii, tylko
6

Dziwi natomiast, z punktu widzenia dzisiejszych obyczajów, że równocześnie pod własnym nazwiskiem Łoś opublikował zbliżony tekst Zasady ortografji polskiej (Łoś 1920), które prawdopodobnie miały być aprobowane do użytku szkolnego (trudno to dokładnie stwierdzić, na egzemplarzach brak odpowiedniej noty). Różnice między tymi publikacjami były trudne do uchwycenia
przez współczesnych, a dla dzisiejszych czytelników są zupełnie niejasne.
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zbiór nakazów. Jeśli w słowniku podany był wyraz, to tylko tak trzeba było go zapisać. Sytuacja była rzeczywiście niełatwa, zwłaszcza dla nauczyciela (niestety postawa
rygorystyczna w ortografii później niemal zapanowała).
Zasady pisowni były w kolejnych wydaniach te same, ale prawie każde wprowadzało jakieś innowacje, można zatem uważać, że unieważniało poprzednie (ich
układ i kolejność w wydaniu I i II Pisowni polskiej… są zupełnie inne)7. Trudno było
się połapać i był to nie lada kłopot. Nic dziwnego, że rozległy się protesty. Szczególnie
silne były one po wydaniu IX, które ukazało się już po śmierci Łosia – i bez nazwiska
autora – w roku 1932. Przygotował je, powołany na redaktora przez PAU, Kazimierz
Nitsch. Najbardziej rażące były jego propozycje uzależnienia pisowni wyrażeń przyimkowych i pochodzących od nich jednolitych wyrazów od znaczenia, np.:
z (tej) góry zjechać trudno, ale zgóry lub odgóry zacieka, podnieść dogóry i tem bardziej
zgóry płacić; wziąć z boku lewego i przełożyć na prawy, ale stoi zboku ‘obok’” (Pisownia polska X: 32–33; por. Saloni 2009).

Bo integralną częścią zasad był słownik. Podane w słowniku zapisy uważano
za obowiązujące, a więc rozumowano: „zawsze niedowiary, niedopojęcia, (ból) niedowytrzymania, ale nie do sprzedania, nie do jedzenia i t. p.” (Pisownia polska X:
32–33), może nie całkiem zgodnie z intencją autora, który traktował słownik jako
zbiór rad i zgodziłby się, żeby piszący każdorazowo sam decydował o pisowni. Takie rozstrzygnięcie było jednak bardzo trudne do praktycznego wdrożenia w szkole:
przecież uczeń mógłby napisać z góry zacieka, traktując ową górę jako rzeczownik
(‘miejsce położone wyżej’ albo wręcz ‘strych’), a nauczyciel powinien był każdorazowo starać się wniknąć w jego intencje. W praktyce oznaczałoby to zupełną dowolność w pisaniu podobnych wyrażeń, a ta chyba nie należała do programu Nitscha.
Bo tymczasem od roku 1917 (Łoś 1917) ranga słownika ortograficznego rosła
(wcześniej słowniki takie nie były popularne). Rosła ona stopniowo i w latach następnych – dziś jest to najwyższy autorytet, a także arbiter w konkursach ortograficznych. A w roku 1932 wydanie IX Pisowni polskiej… potraktowano jako burzące
dotychczasowe zasady i przyzwyczajenia.
Tego, co Nitsch uważał za „drobną zmianę” (np. spowodu zamiast z powodu),
opinia publiczna nie przyjęła. I wkroczyła władza państwowa w osobie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, który odmówił zatwierdzenia wydania IX
(i siłą rzeczy – X) Pisowni polskiej…. Sprawy ortografii uporządkował powołany
przez PAU Komitet Ortograficzny, do którego weszli delegaci szeregu towarzystw
i instytucji zainteresowanych problemem, m.in. Ministerstwa. W wyniku jego prac,
7

Niejasności i niekonsekwencje w „ustalonej”, a potem parę razy modyfikowanej pisowni szybko
spostrzegli użytkownicy, zwłaszcza nauczyciele, m.in. redaktor „Polonisty” (Saloni 1931), który
potem należał do najzagorzalszych przeciwników pisowni Nitscha i był nawet autorem dowcipu:
„jeden [sięga] dołosia, drugi donitscha” (Saloni 1933: 4; por. Nitsch 1933: 74).
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intensywnych i prowadzonych zespołowo, podjęto uchwałę ustalającą zasady polskiej ortografii – zostały one wydane w roku 1936 jako XI wydanie Pisowni polskiej… Przedmowę do niej Kazimierz Nitsch zakończył zdaniem: „Oby przetrwała
choćby kilka pokoleń” (Pisownia polska XI: 12).
Mimo początkowych sprzeciwów była ona podstawowym aktem normatywnym,
do którego wszyscy się stosowali. I do niej dostosowała się szkoła8, a także wydawcy.
Obserwacja to oczywista – obecnie ludzie piszą na ogół poprawnie, nie mają wątpliwości w kwestiach zasadniczych (które mieli Polacy poprzednich pokoleń, w okresie
międzywojennym). Do sprawy tej wrócę niżej.
Jednak już w 20 lat po reformie ortografii polskiej z 1936 r. wprowadzono do niej
zmiany (w istocie niewielkie). W roku 1957 ukazało się XII wydanie Pisowni polskiej…, firmowane przez PAN, której Komitet Językoznawczy, a zwłaszcza działająca
w jego strukturze Komisja Kultury Języka, mogły być uznane za kontynuujące działalność Komitetu Ortograficznego (choć z formalnego punktu widzenia nie było to
wcale oczywiste). Zmiany zostały przyjęte przez społeczność piszących po polsku,
ale nie bez oporów. I ja, tuż przed podjęciem pracy nauczycielskiej, zabrałem wtedy
głos. W recenzji z kolejnych wydań (XIII i XIV) najpopularniejszego polskiego kompendium ortograficznego, autorstwa Jodłowskiego i Taszyckiego, którzy przez ok.
30 lat mieli w tej sferze rynku książki praktycznie monopolistyczną pozycję (Saloni
1960b), zwracałem uwagę, że do tego typu wydawnictwa nie należy wprowadzać
drobnych zmian bez uzasadnienia, a zwłaszcza bez wyraźnego ich wskazania (trzeba
tu dodać, że niezadowoleni byli nie nauczyciele, którzy stanowili dawniej główną
rzeszę malkontentów, lecz pracownicy wydawnictw i redakcyj).
Artykuł dyskusyjny pt. Czy potrzebne są zmiany w ortografii? zakończyłem wtedy parafrazą zdania Nitscha z wydania XI:
Oby XII wydanie Pisowni polskiej przetrwało choćby następnych dwadzieścia lat
i nie zostało zastąpione przez XIII, które może wnieść tylko nowe zamieszanie! (Saloni 1960a: 33).

I stało się: wydanie XIII Pisowni polskiej… z roku 1963, choć zostało zaakceptowane przez odpowiednie organy Polskiej Akademii Nauk, która była wtedy niekwestionowanym autorytetem w sprawach takiego rodzaju, nie uzyskało urzędowej
aprobaty Ministerstwa Oświaty (wcześniej o zmianach wypowiedziało się ono po8

W roku 1936 nastąpił wysyp pomocniczych książek i słowników ortograficznych dla szkół (zatwierdzanych przez ministerstwo). Ich przegląd, zamieszczony w „Poloniście” (Sienkiewicz 1937),
obejmuje 10 pozycji (m.in. autorstwa samego Nitscha (1936), a także Jodłowskiego i Taszyckiego (1936)). Nową pisownię przyjął też, jako odpowiedzialny nauczyciel, mój ojciec. W roku 1936
zmienił własny podpis na „Juliusz Saloni” (z dotychczasowego „Juljusz”; na niedostosowanie się
do uchwały mogła sobie pozwolić pisarka, która do końca życia podpisywała się „Marja Dąbrowska”). Dwumiesięcznik „Polonista” zapowiedział, że zacznie stosować nową pisownię od 1 stycznia 1937 r.
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zytywnie) i nie weszło w życie. I powstał chaos. Nie wiadomo było, co obowiązuje
i kto decyduje o zmianach9.
Wydanie XIII poszło na przemiał. Bezpośrednio po tych wypadkach jako obowiązujące traktowano wydanie XII Pisowni… Dziś prawie nikt o nim nie pamięta.
Zbyt wiele czasu minęło, trudno się powoływać na książkę wydaną 60 lat temu.
Tymczasem bardzo niepożądany jest, moim zdaniem, brak pewności, czy istnieją
skodyfikowane (i aprobowane) zasady ortograficzne języka polskiego. Był on rażący dla poprzedniego pokolenia językoznawców polonistów (np. Tokarski 1963, 1979;
Klemensiewicz 1964; Jodłowski 1979), którzy zastanawiali się, czy moc obowiązującą
ma wydanie XII czy XIII. Na pewno zresztą do dzisiaj tego nie wiadomo (widać to
w artykułach syntetycznych na temat polskiej ortografii z ostatnich kilkunastu lat
(Polański 2004; Awramiuk 2013)).
Nie zmienia to faktu, że różnice w kodyfikacji między trzema ostatnimi wydaniami Pisowni polskiej… dotyczą spraw niewielkiej wagi. W roku 1936 wprowadzono
zmiany zasadnicze; dwie najważniejsze, systemowe, to zmiana o dobrem dziecku na
o dobrym dziecku oraz Marja na Maria. A dziś? Czy w rozumieniu potocznym jest
duża różnica, jak się napisze: „mianowanie na czas nieokreślony” czy „mianowanie
na czas nie określony”, „nielepszy” czy „nie lepszy”, „P.K.O.” czy „PKO” albo „DzU”
czy „Dz.U.” (Dziennik Ustaw)?10 To kwestie o randze nieporównanie mniejszej niż
zmiany wprowadzone przed 80 laty. Dziś różne zapisy – oparte na różnych wydaniach Pisowni… (XI, XII czy XIII) – przechodzą niezauważalnie. Niedookreślenie
w istocie nie przeszkadzało zwykłym użytkownikiem języka polskiego, także piszącym zawodowo czy sprawdzającym prace.
Przecież wiadomo, jak pisać. Pokazuje to moje doświadczenie. Teksty po polsku,
zwłaszcza prasowe, czytam od lat 70. Wyrobiłem sobie pewne nawyki – na tych gazetach i książkach, które czytałem, wydawanych w Polsce. Z pewnym opóźnieniem,
mniej więcej przed 60 laty, zacząłem sięgać do wydawnictw polskich wydawanych za
granicą. Interesowała mnie przede wszystkim ich treść, ale przy okazji, często mimo
woli, zwracałem uwagę na ich formę językową i typograficzną. Rzucało się w oczy
to, że średni poziom poprawności, także ortograficznej, jest w nich znacznie niższy
niż w wydawnictwach krajowych. Widać było jednak, że z biegiem czasu poziom
9

Por.: „W r. 1963, na wspólnym posiedzeniu delegatów wszystkich zainteresowanych władz i instytucji, w którym i ja brałem udział, stwierdzono ogólną niekompetencję do wydawania przepisów
ortograficznych. Mimo iż nikt nie kwestionował słuszności wprowadzonych zmian, ich ogłoszenie odłożono do czasu ustalenia kompetencji w tym zakresie i w rezultacie sprawa poszła w zapomnienie” (Tokarski 1979: 23).
10 Zrezygnowanie z kropki w skrótach literowych to jedyna istotna zmiana z wydania XII zaakceptowana przez użytkowników. To, że nie była ona specjalnie ważna, pokazuje historia tego skrótu,
przez pół wieku stosowanego w urzędowym wydawnictwie państwowym w niezmienionej postaci (por. www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85:zapis-skrotu-ty
tuu-qdziennik-ustawqqdziennik-ustaw-rzeczypospolitej-polskiejq&catid=43&Itemid=59).
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ten wzrastał. Znacznie później, w połowie lat 80., kiedy miałem okazję rozmawiać z polskimi wydawcami w Paryżu i Londynie, zwróciłem im na to uwagę. Ich
odpowiedź była dla mnie bardzo ciekawa, choć wydawałaby się oczywista: pracę
redakcyjną i techniczną nad tekstami przejęli ludzie młodsi, wychowani w kraju
już po wojnie. Przyczyną był nie tyle ogólny wzrost poziomu wykształcenia (składacze tekstu to zawsze byli pracownicy wysoko kwalifikowani), ile przede wszystkim lepsze przygotowanie specjalistyczne: Polacy kształceni w polskich szkołach
przestali mieć podstawowe wątpliwości ortograficzne, które w dwu pierwszych
dziesięcioleciach niepodległości były nagminne (żeby urozmaicić trochę przykłady: móc i módz, pomógszy i pomógłszy były poprawne – w różnych „pisowniach”
dzielnicowych).
Wróćmy jednak do toku chronologicznego. Otóż po roku 1963 dyskusje na tematy ortograficzne nie wygasły całkiem, choć znacznie ostygły. I nie zaprzestano
prób formułowania nowych przepisów – cząstkowych – na wyraźne wnioski autorów i wydawców słowników ortograficznych. Nie było (i nie jest) wiadomo, jaka
jest obowiązująca podstawa zasad, tak jak nie było wiadomo, kto jest kompetentny
w kwestiach pisowni polskiej.
Ale ortografii trzeba było uczyć. I Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, która była odpowiedzialna za wydania XII i XIII Pisowni polskiej…,
podejmowała uchwały w konkretnych sprawach, mających zupełnie marginesowe
znaczenie dla całości pisowni. Tak oceniał je na bieżąco Jan Tokarski:
Do twórczości zmianotwórczej przyznaje się, a przynajmniej jej się to imputuje, Komisja Kultury Języka [Komitetu Językoznawstwa – Z.S.] PAN. Niestety działa ona
niejako w konspiracji, gdyż jej rozstrzygnięcia czy ustalenia nie są promulgowane
w sposób dostępny ogółowi piszących […] (Tokarski 1979: 155).

Znali je i interesowali się nimi tylko specjaliści od ortografii i kultury języka.
W sposób naturalny powstała konkurencja kodyfikacyjna. W roku 1975 ukazał
się Słownik ortograficzny języka polskiego PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji – autorstwa Mieczysława Szymczaka (SOJP). Podawał on nie tylko wiele
nowych haseł (moim zdaniem, dużo za dużo), ale też zasady ogólne, ujęte wprawdzie
także zbyt drobiazgowo, lecz na pewno starannie napisane i zredagowane (lepiej
niż w różnych wydaniach Pisowni…). Słownik ten był dla piszących po polsku podstawowym źródłem informacji ortograficznej aż do momentu ukazania się Nowego
słownika ortograficznego PWN (1996), potem sprzedawanego pod zmienionym tytułem Wielki słownik ortograficzny PWN (2003, oba te słowniki zawierają zasady
spisane przez Edwarda Polańskiego).
Te słowniki – w szerokich kręgach inteligencji – mimo braku jasności, czy istnieją skodyfikowane i aprobowane zasady ortograficzne, były traktowane jako najważniejszy dokument kodyfikacyjny. Kiedy w roku 1998 prof. Walery Pisarek powiedział, że najwyższym autorytetem ortograficznym jest zawsze nowe wydanie
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Słownika ortograficznego PWN (cyt. za: Saloni 1998: 40), wyrażał zdanie powszechnie podzielane.
Obecnie na pytanie „Z jakiego zbioru zasad ortograficznych obowiązujących
w języku polskim najlepiej korzystać?” niemal wszyscy odpowiadają „Z WSO PWN”.
Ale przewodniczący Rady Języka Polskiego uchylił się od odpowiedzi na nie (Bronk,
Saloni 2018: 33). Rzeczywiście, można mieć wątpliwości, czy ten dokument obejmuje
zasady faktycznie obowiązujące – pomija on np. kwestie wyjątków typu (w) Zakopanem, (w) Lindem w deklinacji nazw i nazwisk11.
Jak wspomniałem, przed pół wiekiem oczekiwano oficjalnego stwierdzenia, kto
jest kompetentny w sprawach pisowni. Nadzieje takie znaczna część środowiska językoznawczego jeszcze 20 lat później wiązała z nową specjalną instytucją zajmującą
się językiem polskim. Z całą pewnością powołanie jej było faktem bardzo pożądanym z punktu widzenia władz oświatowych (obecnie działających pod nazwą Ministerstwa Edukacji Narodowej), przynajmniej współwinnych kryzysu sprzed 50 lat.
Jak się okazało, utworzenie tego typu organu było mocno spóźnione.
Regulamin Rady Języka Polskiego, powołanej 9 września 1996 r., określał, iż do
jej obowiązków należy „ustalanie zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego”.
Wyższą rangę nadała tym uprawnieniom potem ustawa o języku polskim z 7 października 1999 r.: „[Rada] ustala zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego”
(art. 13.1.). Uczestniczyłem w dyskusjach wstępnych nad projektem ustawy (zob. Saloni 1996). Miałem do niego poważne zastrzeżenia, tak jak i do planów utworzenia
Rady, ale uważałem, że na pewne sprawy należy zwrócić uwagę nowemu organowi.
10 marca 1997 r. na posiedzeniu Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa
PAN wygłosiłem referat Problemy kodyfikacji polskiej ortografii. Słuchaczom, wśród
których było wielu członków Rady, rozdałem tezy o perspektywie prac nad polską
ortografią. Najważniejszy był postulat, że pisowni nie należy zmieniać i reformować
(ale trzeba jednoznacznie określić, co obowiązuje). Jeśli są jakieś wahania, należy
przepisy upraszczać, dopuszczając warianty alternatywne. Możemy to zilustrować
historycznie: w latach 30. XX w. uproszczono przepisy dzielenia wyrazów przy
przejściu do nowej linii, znacznie je liberalizując (gwoli sprawiedliwości dodajmy, że
zrobił to Nitsch). Z punktu widzenia poprawności pisania po polsku (lub w innym
11 Autorzy artykułu (Bronk, Saloni 2018: 32–33) wyrażają wątpliwość, czy było to przeoczenie czy
świadoma decyzja. Wydaje się jednak, że to świadoma decyzja, bo na ten brak zwracałem uwagę Redakcji Słowników PWN bezpośrednio po ukazaniu się NSO – chyba uznano, że wszystko
pokaże słownik. Jak ktoś zauważy brak jakiegoś hasła, można łatwo dodać. Nie trzeba wyjaśniać, że to zamiar zupełnie chybiony, podobnie jak zamiar stworzenia spisu wszystkich wyrazów.
Tendencję do uznania WSO, nawet w wersji internetowej, za podstawową kodyfikację widać też
w Radzie Języka Polskiego – por. dyskusja na XLV posiedzeniu plenarnym RJP przy Prezydium
PAN z 16 listopada 2015 r. (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2015-11-16_protRJP.pdf – dostęp: 21 IV 2018). RJP, podobnie jak Wydawnictwo Naukowe PWN, głównie troszczy się o to, aby
„właściwa” wersja słownika trafiła do rąk uczestników dyktand ortograficznych.
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języku) łamanie linii to sprawa niezbyt ważna, więc nie ma sensu formułować rygorystycznych przepisów12.
Podobnie nie ma potrzeby formułować zbyt szczegółowych zasad użycia wielkiej
litery, pisowni łącznej lub rozdzielnej (zwłaszcza z nie), stosowania łącznika (szczególnie w nazwach). Polskie przepisy w tych kwestiach są zbyt szczegółowe (por. Mic
kiewiczowski i mickiewiczowski, Krakowianka i krakowianka, Rabka-Zdrój i Góra
Kalwaria). Jeśliby (ort.?) opracowywać nowe przepisy, należałoby wprost napisać, że
alternatywne wersje są poprawne (że np. wolno pisać jeśli by i jeśliby).
Życie poszło innym torem. Rada Języka Polskiego podejmowała uchwały w sprawach drobnych, nie troszcząc się o ogólną postać przepisów. Te podawali na własną
odpowiedzialność autorzy słowników, wypuszczanych jako towar rynkowy (zob.
Piper 2003; Bańko 2003). Kilkakrotnie stawiałem pytanie o sposób wprowadzania
w życie „uchwał ortograficznych” i apelowałem do Rady Języka Polskiego, aby nie
podejmowała takich uchwał, zwłaszcza w tonie kategorycznym. Korzystając z członkostwa w Komitecie Językoznawstwa PAN, próbowałem też doprowadzić do tego, aby
Rada wypowiedziała się ogólnie na temat ortografii (określiła, co uważa za obowiązujące – przez ogłoszenie nowej wersji przepisów, dopuszczających wariantywność
pisowni w kwestiach spornych). Przekonany o niecelowości czy nawet szkodliwości drobnych zmian cząstkowych, zaproponowałem, aby przepisy złagodzić w tych
punktach, w których uzus odbiega od kodyfikacji, aby znacznie częściej dopuszczać
warianty pisowniowe – poprzez opracowanie zbioru zasad minimalnych. Komitet
Językoznawstwa PAN 28 lutego 2005 r. wystosował do RJP list w tej sprawie (zob.
Saloni 2005). Wypracowanie planu działania okazało się jednak niemożliwe (Saloni
2011). Nie doczekałem się nawet odpowiedzi na mój ostatni list do Przewodniczącego RJP prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego (wysłany 25 maja 2010 r.). Formalnie rzecz biorąc, Rada Języka Polskiego nie jest organem administracji publicznej
i w konsekwencji nie jest obowiązana odpowiadać na listy.
Wcześniej zresztą też nie zwracała ona uwagi na moje wypowiedzi i apele. W latach 1997–2008 przyjęła 19 „uchwał ortograficznych” (jedną z nich anulowała po
trzech latach po uchwaleniu) oraz zatwierdziła (?) Zasady pisowni słownictwa religijnego (Przybylska, Przyczyna 2004). Drobiazgowa analiza tych dokumentów, przeprowadzona przez prof. Janusza Bienia, doprowadziła do następującego wniosku:
Uchwały Rady nie przyniosły żadnego pożytku użytkownikom polszczyzny. Być
może, najlepszym rozwiązaniem byłoby anulowanie ich en bloc (Bień 2017a: 296).

Decyzja w tej sprawie nie ma zresztą praktycznie znaczenia, tak jak i nie mają go
same uchwały. Jednak moje starania odniosły ograniczony skutek. Podjąwszy owe
uchwały (ostatnią 8 grudnia 2008 r.), RJP przestała zajmować się kwestiami pisowni.
12 Niektóre druki współczesne traktują tę kwestię pieczołowicie, ale trafiają się i takie, gdzie dzieli
się zupełnie żywiołowo.
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W roku 2010 kolejny raz stwierdziłem, że nie wiadomo, co obowiązuje, i że
„trzeba się pogodzić ze spontanicznym rozwojem pisowni polskiej” (Saloni 2011).
Wydawało się, że pogląd ten podzielała już wówczas RJP, która – nabywszy pewnego
doświadczenia – zrezygnowała z działań w tym zakresie. Na to wskazywałaby praktyka: Rada od dziesięciolecia zachowuje się w kwestiach ortografii biernie – i dobrze.
Jednak w jubileuszowym artykule na 20-lecie RJP jej przewodniczący, prof. Andrzej
Markowski, podkreślił, że prawnie
wyposażono RJP w moc stanowiącą w zakresie ortografii i interpunkcji. Oznacza to,
że zasady dotyczące pisowni mają moc prawnie obowiązującą, a nie są tylko zbiorem
przepisów ustalanych przez gremia językoznawcze (Markowski 2016: 7).

Po polemice Bienia (Bień 2017b), który podawał to twierdzenie w wątpliwość,
Markowski wyjaśnił, że mają one „doniosłość prawną” (Markowski 2017: 149).
No ale czym się Rada zajmuje? Przecież „doniosłość prawną” mogą mieć tylko
uchwały Rady, a może też Zasady pisowni słownictwa religijnego (zob. Bień 2017a:
290–291), czyli akty regulujące problemy tej wagi, co zapis wyrazów Kosmos/kosmos
i Wszechświat/wszechświat (uchwała nr 19) albo pisownia „nazw siedmiu bazylik patriarchalnych, zwanych również większymi” (Przybylska, Przyczyna 2004: 29). Nie
ma bowiem wątpliwości, że „doniosłości prawnej” nie mają ogólne zasady ortografii
języka polskiego, które na tej czy innej podstawie (wcale nie jest jasne jakiej) były
stosowane przed wydaniem ustawy o języku polskim i powołaniem Rady Języka
Polskiego – i są dalej stosowane.
W rzeczywistości bowiem RJP nie ma żadnego wpływu na to, jak ludzie piszą po
polsku. Jej dokumenty nie są oficjalnie ogłaszane, nie ma (i nie może być) żadnych
mechanizmów kontrolnych. Więcej, jej działalność w zakresie pisowni – z wyjątkiem samych początków, niefortunnej (pierwszej) uchwały ortograficznej w sprawie
pisowni nie z imiesłowami przymiotnikowymi z 9 grudnia 1997 r. – nie budziła zainteresowania. Ma ona, być może, wpływ na doszlifowywanie szczególików w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, który przecież może być „aktualizowany” bez
wszelkich działań z zewnątrz (bo wydawnictwu zależy na rezultacie finansowym).
Uprawnienia RJP do „ustalania zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego” są
czysto formalne, papierowe.
Na szczęście w ogólnych zarysach wiadomo, jak należy pisać po polsku, choć nie
reguluje tego żaden akt normatywny.
Istotny jest tu rachunek czasu. „Ustaloną” pisownię polską uchwalono w roku
1918, zreformowano ją w roku 1936 i jeszcze poprawiono w roku 1956, po czym
nastąpił kryzys w roku 1963, a więc w 45 lat po zasadniczym akcie normatywnym. Od tego czasu, w ciągu okresu dłuższego – 55 lat – nie podjęto próby rewizji czy poprawy. Cała uwaga specjalistów, członków gremiów odpowiedzialnych za ortografię, na mocy czy to nieoficjalnego społecznego mandatu, czy to
najwyższych aktów prawnych miary państwowej, była skierowana na drobiazgi,

138

Zygmunt Saloni

przedmiotem zainteresowania nie były ani przepisy jako całość, ani ich społeczny odbiór.
Dzisiaj koniecznie trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik: przełom w przekazywaniu informacji. Książka w roku 2018 ma inne funkcje i inną postać, niż miała
w roku 1918. Mało kto korzysta ze słowników, także słowników ortograficznych (za
to powszechnie – przy pisaniu na komputerze, zwłaszcza w edytorze Word – używa
się programów kontroli ortograficznej). Prawie nikt nie zagląda do przepisów (jeśli
ma pewien stopień świadomości, to ma wątpliwości, do czego powinien zajrzeć).
Przez ostatnie stulecie po polsku pisano i radzono sobie z ortografią. I coraz
mniej na nią narzekano. Rozwija się ona, bo jest w dostatecznym stopniu zestandaryzowana (choć nie ma urzędowej, zatwierdzonej kodyfikacji). Zacytowane na
początku tego artykułu zdanie J. Tokarskiego absolutnie nie stosuje się do mnie i,
tym bardziej, do ludzi młodszych: za moich czasów zawsze trzeba było pisać wariat.
Z tego wniosek, że życzenie Nitscha z roku 1936 w istocie się spełniło – uchwalona
wtedy pisownia przetrwała dwa, a może i trzy pokolenia! I to wbrew staraniom i zabiegom specjalistów kodyfikatorów. Wymknęła się spod ich kontroli.
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In the Centenary of Independence of Poland and of “Fixed” Polish Spelling
Summary
The unification of Polish spelling after the regaining of independence in 1918 was an important task,
especially as the young state intended to build a system of public schools and introduce compulsory
schooling. In view of the divergence of the so-called “Cracow” and “Warsaw” spelling at the turn of
the 19th and 20th centuries, it was deemed necessary. The relevant resolution was adopted by the Aca
demy of Learning in Cracow in 1918. Unfortunately, the official orthography was introduced with too
much haste, and so it continued to be modified and amended in the following years, until a reform
was passed in 1936. Later, further modifications were introduced, but not in a very clear way; first by
the Language Culture Committee, then by the Polish Language Council of the Polish Academy of
Sciences. The resolutions published by PLC concern details and minor issues, and have effectively no
impact on how Polish is written. Generally speaking, the current Polish spelling is fixed – in its 1936
form, and petrified by long use. Usage has resisted the unskillful codification proposals.
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Badania dawnej interpunkcji przeprowadzone przez Stanisława Furmanika (1956),
Jana Godynia (2009b)1, Tomasza Mikę (2012) uwzględniały teksty należące głównie
do piśmiennictwa artystycznego. W produkcji drukarń między XV a XVIII w. dominowały teksty o charakterze użytkowym: kalendarze, poradniki, modlitewniki,
traktaty, kompendia wiedzy2. Uwagę J. Godynia z 1996 r. (powtórzoną trzynaście
lat później), dotyczącą badań nad przestankowaniem w piśmiennictwie artystycznym, można odnieść również do form użytkowych – owe badania pozostają nadal
zasadniczo w sferze postulatów (Godyń 2009a: 217). Niniejszy szkic ma nie tyle tę
lukę wypełnić, ile wskazać, że dawna interpunkcja – o charakterze retoryczno-intonacyjnym – odgrywała ważną rolę także w prozie użytkowej. Prozę tę reprezentuje
wydana w 1573 r. w oficynie Łazarza Andrysowica praca Olbrychta Strumieńskiego
1
2

W tej pracy, zwłaszcza w trzeciej części zatytułowanej Studia edytorskie – interpunkcyjne, znalazły się artykuły opublikowane w latach 1983–2006.
Por. zestawienia produkcji wydawniczej w hasłach osobowych w DDP.
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zatytułowana O Sprawie Sypaniu / Wymierzaniu / i Rybieniu stawów: także o Przekopach / o Ważeniu i prowadzeniu Wody. Książki wszystkim gospodarzom potrzebne3. Strumieński – sam siebie nazywający urzędnikiem w Balicach – był rządcą, mistrzem stawowym i pisarzem gospodarczym (PSB XLIV: 429). W latach 1568–1575
pełnił funkcję rządcy Balic pod Krakowem należących do wojewody krakowskiego
Jana Firleja i jego potomków (Stawy… dedykował bratu Jana, kasztelanowi wiślic
kiemu Mikołajowi Firlejowi). W zarządzanych dobrach prowadził gospodarkę rybną, a doświadczenia wyniesione z tej pracy zawarł w traktacie4 stawiarskim z 1573 r.
Dzieło Strumieńskiego łączy wykład teorii z instrukcją, werbalny i pozawerbalny5
komponent informacyjny z planem organizacji przyswajania wiedzy (polecenia i zadania do wykonania) (Biniewicz 2011: 119). Stanowi ono podstawę źródłową niniejszego artykułu, w drugiej części uzupełnioną o dzieło Stanisława Strojnowskiego.
1. W traktacie O. Strumieńskiego przestrzeń tekstową organizują i porządkują
następujące znaki pisarskie6: kreska ukośna, dwukropek, kropka (także tzw. mała
kropka, po której stosowano małą literę), pytajnik, dywiz (w postaci dwóch ukośnych kresek), znaki paragrafu oraz rączki. Przedmiotem zainteresowania artykułu
jest dwukropek, niemniej jednak warto odnotować rolę, jaką w Stawach… odgrywały pozostałe znaki graficzne.
Znaki paragrafu oraz rączki występowały już w najstarszych rękopisach (por.
Sosnowski, Tylus 2010). Fragment tekstu sygnalizowany przez znak paragrafu7 był
poświęcony jednemu wątkowi myślowemu. Znak ten wprowadzał również struktury stanowiące części składowe jakiegoś wyliczenia (przykład (2)). Segment ze znakiem paragrafu mógł być poprzedzony justunkiem, rozpoczynał się też z reguły od
nowego wiersza, choć np. na stronie O4v znak ten pojawia się w środku wiersza. Por.:
3
4

5
6
7

Dostępna w wersji elektronicznej: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=3351.
O kłopotach z przyporządkowaniem genologicznym utworu Strumieńskiego mogą świadczyć takie nazwy gatunkowe, jak: książka techniczna, traktacik (Kucharzewski 1897: IV), książka gospodarcza, broszura (Bergerówna 1933: 39), praca (Inglot, Nyrek 1960: 254), traktat (Biniewicz 2011:
111, 115). Za Jerzym Biniewiczem uznaję go za traktat, choć właściwie dzieło to należy do form prozatorskich o przeznaczeniu użytkowym, staropolskich „poradników”, nie tyle bowiem zawiera
wyczerpujące omówienie całości problematyki z zakresu stawowej gospodarki rybnej, ile porusza
najważniejsze (zdaniem autora) zagadnienia o charakterze praktycznym, przydatne w działalności stawiarskiej.
Por. trzy rysunki przyrządów pomiarowych (na stronach: B2, B4v i C3).
Znaki pisarskie (ortograficzne) rozumiem za Jerzym Podrackim jako ogół znaków stosowanych
w piśmie czy druku (Podracki 2007: 258, 2016: 20; Tutak 2017a: 138).
W dziele Strumieńskiego pojawia się on 74 razy (72 razy w traktacie). Dane dotyczące częstotliwości występowania pozostałych znaków podaję w następującej kolejności: liczba znaków w całym
dokumencie, tj. w traktacie z obudową paratekstową, oraz w nawiasach liczba znaków w samym
traktacie. Do obudowy dzieła Strumieńskiego zaliczam przypisanie Mikołajowi Firlejowi (s. A 2–B)
i Zamknienie tych Książek (s. Q3–R4v).
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(1) znak paragrafu A to też niedobrze / kiedy jedną stroną Upusty woda idzie. Pospolicie tenże Brzeg przy którym woda z Upusty spada / rwie. A kędy ziemia słaba / tedy
i Groblą z tyłu czasu Powodzi rado rwie / by nalepiej brzeg obwarował.
znak paragrafu Zrąbiwszy tedy on Upust / i postanowiwszy wierzch równo / jakom
o tym pisał / staraj sie o to abyś ten upust dobrą a tęgą ziemią nawiózł8 (Strumieński
1573: M–Mv).
(2) znak paragrafu Grobla która by miała być na wzwyż łokci Czterzy: Zakład i zawierka / już jest naznaczony. Od takiej roboty możesz dać robotnikowi po 6 złotych.
znak paragrafu Od Piąciłoktowej roboty / a zwłaszcza kiedy będziesz chciał mieć
Groblą na 6 łokci wzwyż: tedy więcej nie dawaj od sztuki / jeno po 8 złotych.
znak paragrafu Od Groblej na wysokość łokci sześć: a byłaliby na onę Groblą ziemia
wolna / możesz beśpiecznie dać od sztuki po 12 złotych (ibid.: D4v–E).

„Rączki” (maniculae) służyły wskazaniu ważnych passusów tekstu (Sosnowski,
Tylus 2010: 146, 156). Oznaczone w ten sposób9 segmenty mogły zawierać zwroty
i wyrażenia potwierdzające tę ważność, por.:
(3) znak rączki Taż Blaszka ma być odważona Cerklem z wielką pilnością [podkreś
lenia – K.T.] / aby wszystki trzy rogi były w mierze (Strumieński 1573: B4v).
znak rączki A o tym wiedz i miej na dobrej pamięci / żebyś zawżdy kładł żłoby drzewa surowego i z skórą do Stawu (ibid.: G2).
znak rączki Skrzynię / tak masz dać robić […] (ibid.: J4v).
znak rączki O tym wiedz Czytelniku miły / że to jest taki Upust pewny / jeno przed
Upustem / nie bij żadnych Palów / abowiem po Paloch które bywają bite w Upustach
/ rady sie stawy rwą (ibid.: M3v).

Warto zauważyć, że omówione powyżej znaki pisarskie (podobnie jak znaki
przestankowe) sygnalizowały pewne operacje nadawcy na tekście, czyli metatekstowe10, służyły porządkowaniu materii tekstowej i odpowiedniemu gospodarowaniu
nią (Tutak 2017a: 143).
Wśród znaków interpunkcyjnych kropka11 jest znakiem „najmocniejszym”, ponieważ sygnalizuje samodzielne pod względem treściowym i kompozycyjnym
8

Przykłady materiałowe podaję w transkrypcji, natomiast zachowuję zgodną z oryginałem interpunkcję i pisownię wielkich liter.
9 Znak rączki występuje u Strumieńskiego 16 razy (15).
10 Roman Sosnowski i Piotr Tylus (2010: 144) zaliczają „rączki” do paratekstu, czyli do tych elementów obudowy, które tekst zawarty w rękopisie pozwalają zrozumieć, choć same do niego nie
należą. W niniejszym opracowaniu są traktowane jako markery określonych operacji tekstotwórczych, operacji typu meta-.
11 Poświadczona w Stawach… 776 razy (719).
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segmenty tekstu. Z kolei „najsłabszym” znakiem jest kreska ukośna12, którą uznaję
za interpunkcyjny znak konotacji jednostronnej, odsyła bowiem w przód po linii
tekstu, dzieląc przekaz na niesamodzielne kompozycyjnie i treściowo człony; człony
takie występujące w prozie retorycznej zwie się kommatami:
(4) Na tym sznurze / ma być Blaszka zawieszona prawie w śrzodku sznura / abo i na
końcu może (Strumieński 1573: B4).
Ale kiedy staw miałki / barzo prędko zaroście / ślazem / trzciną / i trawą. etc. i Ryby
w nim barzo giną / Ptacy wyjedzą albo chłopi wyłapają (ibid.: D2–D2v).

Dwukropek13 jako znak obligatoryjnej konotacji dwustronnej odsyła równocześnie w przód i w tył po linii tekstu, wydobywając jedność semantyczną i kompozycyjną członów, zwanych w retoryce kolonami14. Dwukropek może wspierać funkcje
określonych leksykalnych wykładników nawiązania lub też samodzielnie ustanawiać relacje między segmentami tekstu. W niniejszym opracowaniu pragnę scharakteryzować przede wszystkim otoczenie leksykalne tego znaku przestankowego,
jego związek z pewnymi wyrażeniami funkcyjnymi15, choć odnotowuję również
przykłady, w których dwukropek stanowi jedyny wskaźnik relacji między członami.
Kontekst prawostronny dwukropka stanowią te elementy leksykalne, które wprowadzają człony następujące po znaku przestankowym16. W traktacie są to: a (łączne
i przeciwstawne), abowiem, albo, ale, aże, bo, i17, jako, jeno, kiedy, który, niechajże,
owa, także, to jest, wszak(że)18. Oto wybrane przykłady:

12 Występuje 1807 razy (1637).
13 Pojawia się 287 razy (250).
14 W innej funkcji, tj. jako znak suspensji (skrócenia wyrazu przez odcięcie jego części, np. końcówki fleksyjnej), występują dwukropek i kropka. Tej funkcji wymienionych znaków nie biorę pod
uwagę, podając dane liczbowe.
15 Na to zagadnienie badawcze zwrócił moją uwagę jeden z Sz.P. Recenzentów artykułu (Tutak
2017b), za co serdecznie dziękuję.
16 Według autorów polskich opracowań normatywnych wydanych do 1935 r. (por. Tutak 2017a) do
tego zbioru należą: to, tedy (Królikowski 1826: 124); bo, albowiem, lecz, jednak (Krasiński 1837:
75); zgoła, słowem, wszystko, inaczej, owszem, przeciwnie, nawzajem, z drugiej strony (itp.) (Mecherzyński 1841: 72–73); wszystko, nic, słowem, zgoła (Kudasiewicz 1863: 94); to wszystko, zgoła
(Łagowski 1895: 82).
17 Charakterystyczną właściwość stylu Strumieńskiego stanowi łańcuszkowe łączenie członów i samodzielnych wypowiedzeń za pomocą spójników a oraz i. Co ciekawe, wymienionym spójnikom
mogą towarzyszyć inne wyrażenia funkcyjne. Dwukropek zatem pojawia się także przed następującymi segmentami: a / i kiedy, a zwłaszcza, a to dlatego, i dlatego, a jeśli(by), a niechaj, a przedsię,
a coby.
18 Wymienione wyrażenia funkcyjne występują po dwukropku przynajmniej dwa razy. Pojedyncze
poświadczenia tekstowe w sąsiedztwie dwukropka mają następujące elementy leksykalne: aczci,
ani, ano, bądź, by więc, jakoż jednak, kędy, oprócz, stąd, tudzież też, tylko, więc, zwłaszcza.
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(5) […] więc sie będzie gniewał / chłopy bił / Urzędnikowi będzie groził / jakoby
oni byli nawięcej winni: a sam sie nie baczy co wszystkiego zaniedbał / albo też nie
rozumiał. A tak kiedy Staw budujesz / wszystkich rzeczy tych pilnuj jakom ci tu naznaczył: a jednymi to pieniądzmi zrobisz kiedy będziesz pilnował (ibid.: F).
I nie trzeba sie temu dziwować / że tam u nich Stawy drogo kupują: abowiem namniejszą Rybkę przeda / którą u nas u spustu chłopi darmo wezmą (ibid.: K4).
Napierwej o Wadze: albo o mierzeniu Stawów (ibid.: Bv).
Aczbym tu miał wiele i szerzej pisać w tej mierze / a zwłaszcza około Stawowych
robót / i około miary i ważenia ich / albo narybienia ich: alem na ten czas krótkiemu
czasowi folgował19 (ibid.: Q3).
Po nim zasię drugi: aże trzeci / aż do końca (ibid.: N2).
Na wodzie też Krynicznej niedobre są / a zwłaszcza kędy ziemia piaskowata abo kamienista: bo w takiej ziemi zimie Ryby barzo nędznieją i przeziębną […] (ibid.: O).
A leda wzbierek wody przyjdzie / każdy raz sie zerwie: i mniemasz abyś miał pożytek
a ty jeno pracą a szkodę (ibid.: H3v–H4).
Miasto pożytku który on pokazał pracą swą / prędko sie wniwecz obróci: jako tego
dosyć bywa u Panów niebacznych (ibid.: Q4v).
Słudzy wszyscy cnotliwi źli: jeno on sam dobry (ibid.: R 2v).
Jako tego dosyć bywa: kiedy sie sługa w Pana wkradnie / siła będzie przewodził / niż
sie Pan obaczy: kiedy co radzi / wszytko z szkodą Pańską […] (ibid.: R 2v).
Na przodku tej skrzynie / uczyń słupki i łątki / wszak temu dobrzy Młynarze albo
Cieśle rozumieją: w których mają być stawidła / ku zastawianiu onej skrzynie / czasu
gościnnej wody (ibid.: K).
[…] w łowisku jeszcze sochy stoją / co sobie Stawarze Rusztowanie czynili: karczów
też nie wykopano / kłódzia pełno / drew / chrustów pełno: owa nie masz kędy ręki
wetknąć […] (ibid.: E4v).
O Sprawie / Sypaniu / Wymierzaniu / i Rybieniu Stawów: także o Ważeniu i prowadzeniu Wody (ibid.: Bv).
Ale kiedy Grobla wielka / tedy też ma być Grundfest więtszy: to jest wzgłąb łokci trzy /
/ a na szerz łokci Czterzy (ibid.: E3).

19 W przytoczonym przykładzie występują dwa spójniki: przyzwalające acz i przeciwstawne ale.
Mamy więc do czynienia z konstrukcją zmiennorelacyjną, hipotaktyczno-parataktyczną (Jodłowski 1976: 202).
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A jeśliby tych Sadzawek nie rozumiał zmówić z Robotniki / ogółem: niechajże robią
na Pręty w nich / Pręt na pręcie Aże jakoć będzie potrzeba na głębią: wszak już masz
na Przodku naukę o Pręciech […] (ibid.: N4).

W ostatnim przykładzie piątej serii pojawia się konstrukcja warunkowa realizowana w traktacie Strumieńskiego w kilku wariantach: jeśli / -by / -że / -żeby – tedy
/ to (także z wyelidowanym odpowiednikiem zespolenia). Tedy łączy się również
z relatorem kiedy, tworząc nieciągły wskaźnik zespolenia. Dwukropek wspiera funkcję takich leksykalnych wykładników nawiązania, zwłaszcza w sytuacji, gdy człony
wprowadzane przez jeśli / kiedy – tedy nie przylegają do siebie w tekście. Por.:
(6) A kiedy już przyjdziesz do końca wody stawowej jeśli Młyn postawisz nie na samym końcu Groblej / ale trochę niżej: tedy uczyń pod Groblą wałek równy z Groblą
(ibid.: J3v).
A jeślibyś uczynił Staw albo Sadzawkę / i puściłby już wodę ku nabieraniu któryć by
nabrał wody do połowice / a potym wyższej nie chciałoby w Stawie Wody przybywać
: to już tu masz pewny Ponik (ibid.: Ov–O2).
Węgorz / jeśliże jest w Rzece / bądź w tej co przez Staw idzie: bądź w tej co podle
Stawu: Tedy ich bywa dosyć w Stawie (ibid.: Q2).
Jeśliżebyś nie mógł Progów głęboko włożyć / także i Policzków od tej skrzynie / nie
mógłby głęboko wpuścić: tedy darte drzewo szerokie jako deszczki bij / po[d]le onych
Progów / co możesz nagłębiej jeden podle drugiego / podla Policzków aż do końca
(ibid.: K).
Jeśliżeś sie omylił na tym Panie / da-ć co nie da: nie służ mu więcej / jedny Suche dni
przesłużywszy (ibid.: R4).
To jest kiedy masz Stawek na dobre Stajanie wszerz / i wzdłuż / więcej albo mało
mniej: a grunt onego Stawku będzie dobry / Spół do niego woda będzie schodziła: tedy możesz w taki Stawek wsadzić na odrost kilkadziesiąt kóp / i do Sta kóp
(ibid.: P2).
Kiedy już przechowasz ty Karpięta / jakom już o tym pisał: na Wiosnę spuść a rozsadzaj je w więtsze Stawki […] (ibid.: Pv).

O tym, że znaki przestankowe nie były stawiane automatycznie przed określonymi wyrazami tekstowymi, ale rzeczywiście służyły odpowiedniemu gospodarowaniu materiałem słownym, świadczy występowanie przed relatorem który kreski
ukośnej, dwukropka lub małej kropki bądź brak znaku interpunkcyjnego przed tym
wskaźnikiem zespolenia. Relator niepoprzedzony żadnym znakiem wprowadzał na
ogół człony włączone w grupę nominalną, określające główny składnik takiej struktury. Relator z towarzyszącym mu znakiem przestankowym, zwłaszcza z dwukrop-
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kiem, otwierał człon stanowiący rozwinięcie, uzupełnienie, uszczegółowienie treści
członu poprzedzającego:
(7) Rozumiejąc to Miłościwy panie Wiślicki / iż Sprawa każda która jedno na pewnych a niepochybnych przyczynach / ugruntowana / albo też jednostajną Eksperiencyją jest doświadczona / może sie tak na Piśmie podać / iż sposobem jakoby jakiej
Nauki / ludziom by sie przygodzić mogła: tedym też to wziął był przed się od kilku lat
/ w zabawie swej gospodarskiej / na której wielki czas wieku swego / […] strawiłem
(ibid.: A2–A2v).
A zwłaszcza w sprawie około Stawów / wymierzania / i rybienia ich / i Prowadzenia
do nich wody: która część Gospodarstwa miedzy wszystkiemi mem zdaniem jest naosobliwsza nazmyślniejsza i napożyteczniejsza (ibid.: A2v–A3).
A do ważenia potrzeba trzech Osób: dwu co by Synwagę dzierżeli na Nożach przy laskach: które laski mają być chędogo ustrugane / aby po nich nie były guzy (ibid.: B2v).
To też miej na baczeniu dobrym / kiedy będziesz czynił zmowę z Stawarzmi Staw
budować / tedy napierwej mianuj Zamek albo jako oni zową Grundfest. który ma
być pierwej uczynion / niż poczną suć Groblą / aby był przebran wedle potrzeby
(ibid.: E2v).
Jest Stawów i Stawków wiele które nie mają żadnych źrzódlisk / ani żadnych Strugów
/ jeno tylko co w nie nałapa wody na Wiosnę / z śniegów / i co z deszcza: których tu
nawięcej koło Oświęcimia i koło Pszczyny: a zwłaszcza u chłopów w niskich krainach […] (ibid.: Nv).

Wymienione środki leksykalne wsparte znakami interpunkcyjnymi, w szczególności dwukropkiem, działają w planie elocutio oraz dispositio wypowiedzi. Z jednej
strony odwzorowują przebieg procesu myślowego nadawcy, dążącego do przystępnego przekazania wiedzy z zakresu gospodarki stawowej, z drugiej strony utrwalają ów proces, nadają mu określony kształt językowy i kompozycyjny. Pomiędzy
segmentami tekstu (zarówno samodzielnymi, jak i niesamodzielnymi) działają jak
„drogowskazy”, sygnalizują związki polegające na objaśnianiu, przeciwstawianiu,
uściślaniu, uzupełnianiu. Odzwierciedlają różnorodne operacje tekstotwórcze po to,
by odbiorca zrozumiał wywód i przyswoił go, a także zapamiętał udzielane mu przez
mistrza stawiarskiego wskazówki, rady, przestrogi (funkcja mnemotechniczna).
Kontekst lewostronny tworzą wyrażenia i zwroty, które zapowiadają pojawienie
się dwukropka20:
20 Autorzy opracowań interpunkcyjnych wymieniają następujące elementy: to jest, rzekł, mówił,
powiedział (Krasiński 1837: 76); jako to, to jest, następujący (i podobne) (Gruszczyński 1861: 27);
słowem (Krasnowolski 1897: 236); wszystko, wszyscy, mianowicie, jako to (Krasnowolski 1898: 137);
mówić, powiedzieć, rzec, głosić, krzyczeć, pisać; mianowicie, na przykład; (jednem) słowem, krótko (mówiąc), ściśle (mówiąc), innemi słowy, inaczej mówiąc; przeciwnie, odwrotnie, na odwrót,
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(8) A do ważenia potrzeba trzech Osób: dwu co by Synwagę dzierżeli […] (ibid.: B2v).
A Pręt taki ma być: podłuż masz mierzyć łokci 32. a wszerz łokci 8 (ibid.: F2v).
[…] a zwłaszcza kędy kto nie ma do Upustów Lasu i ziemie dobrej / tedy Zwodnica
dobra. A to tym obyczajem: Na wierzchowinie Stawu nadalej w stajaniu od Zalania
wody / uczyń jakie wsparcie Wody […] (ibid.: M4v).
A ty żłoby mają być tym sposobem robione: upatrzywszy sobie drzewo miąższe /
Sosnowe albo Jodłowe […] (ibid.: G).
[…] uskarża sie przed chłopy / że Zboże złe: a chłopi tam już z niego będą szydzić
/ będą go cieszyć: Nie staraj sie panie Starosta / będzieć dalibóg dobrze / nada-ć sie
jeszcze Zboże […] (ibid.: L 4v).
A kiedy go spyta / a Staw jako sie to przerwał? uczyni obmówkę: Panie / przepadł tu
tak wielki deszcz / że woda od Góry do góry wstała: nie mogliśmy go wzbronić / jam
w ten czas był na polu / a Młynarz nie w czas wywarł Upustu: a chłopi za nim stojąc
świadczą / tak jest Panie: i mało nas kilka nie potonęło (ibid.: M).

W ostatnim w serii ósmej przykładzie dwukropek dwa razy łączy się z przytoczeniem: po uczyni obmówkę zapowiada mowę niezależną, natomiast po zwrocie
nie w czas wywarł upustu sygnalizuje przejście od oratio recta do narracji. Warto
zauważyć, że w traktacie Strumieńskiego dwukropek rzadko (zaledwie trzy razy)
wprowadza wypowiedzi przytoczone.
W analizowanym tekście dwukropek może stanowić jedyny, typograficzny wykładnik delimitacji i zarazem relacji między członami21:
(9) Dajże zabić na przodku w Baszcie przed słupem Palmi / nic więcej jeno dwa łokcia. Założysz drzewem ciosanym czyście spuść na mech: za ono drzewo natocz ziemie
iłłowatej a każ czyście drągiem przetrząsając mchem ufasować (ibid.: Gv; popr. Hv).
Jeśliby był Potok wielki / i Woda by wielka wzbierała / tedy by jem ta Woda / onę
smaczną wodę precz wynosiła: musiałbyś imo ony Stawki Pobok Zwodnicą gościnną
wodę precz obrócić (ibid.: O3v).
I potrzeba mu to często przemierzać / przed tym niźli wystawi: nie w ten czas kiedy
już roboty dokończy (ibid.: Fv).
Bywają też w Stawiech albo w Sadzawkach Poniki / któremi Woda z Stawu ginie / tak
/ że jej nigdy nie przybierze: co wnidzie to zaś ziemią zginie (ibid.: O).
owszem; więcej, mniej, lepiej, gorzej; co więcej, co ważniejsze, rzecz ciekawa (itp.) (Jodłowski 1935:
25, 95–96, 102, 168).
21 Według Onufrego Kopczyńskiego (1780: 243) „dwukropek pisze się […] w biegu myśli po skończonej jakiej części, która przez Spójnik z następującą częścią nie wiąże się”. Por. też Bohdanowicz-Dworzecki 1824: 119; Kurhanowicz 1852: 165; Czajkowski 1853: 248; Łagowski 1895: 77.
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Kiedy masz czynić Upust na całym Gruncie / dobry jest rąbiony w Izbice: Wybrawszy
łoże Izbicom barzo głębokie / jako nagłębiej możesz brać przed wodą: wybrawszy
jako już rozumiesz szeroko ma być / także zarazem i Policzkom które mają być jakoby Wąsy od Upustu: załóżże on Fundament / Przeciesiami jako długich potrzeba
(ibid.: L2v).

W ostatnim przykładzie dziewiątej serii dwukropek pojawia się trzy razy, nie
łącząc się z żadnym wyrażeniem funkcyjnym. Jego wystąpienie można zinterpretować dwojako. Po pierwsze, dwukropek wskazuje przejście od ogółu do konkretu,
od oceny pewnego rodzaju upustu do opisu sposobu jego wykonania i dalej wyznacza kolejne etapy działania. Po drugie, człon zakończony pierwszym dwukropkiem
i złożony z dwóch części nie jest samodzielny, wymaga dopełnienia przez segmenty konstytuowane przez niefinitywną (a więc też wymagającą uzupełnienia) formę
werbalną wybrawszy. Rzeczywiście, ostatni człon tej konstrukcji zawiera finitywną
formę czasownika (załóżże). Sąsiedztwo leksykalno-składniowe dwukropka okazuje
się ważne, ale w kontekście występowania już nie określonych wyrażeń funkcyjnych,
lecz wyrazów autosemantycznych, a właściwie konkretnych form gramatycznych.
W tekście reprezentującym prozę nieretoryczną (Wierzbicka 1966: 61) dwukropek
podkreśla paralelizm członów22 tworzących zestroje, połączonych wzajemnie tym
samym stosunkiem współrzędności lub podrzędności (por. Kalicki 1965). Oto wybrane przykłady:
(10) To też miej na dobrej baczności kiedy będziesz miał Groblą zmawiać z robotniki / albo jakożkolwiek byś robić chciał / Karami albo Ludźmi: pamiętaj abyś zostawił przed Groblą Próg / albo Burtę / na łokci czterzy albo i na sześć (Strumieński
1573: E3v).
A tak potrzeba na takowe stawy osobne baczenie mieć kto chce aby trwałe były: potrzeba Groblą budować / i każdą rzecz u niego z dobrym rozmysłem […] (ibid.: H3v).
Obaczywszy / zasypże on Grundfest ziemią dobrą i iłłowatą: nabierajże zasie Staw /
uźrzysz żeć w onym miejscu Woda nie będzie ginęła (ibid.: O2–O2v).
Abowiem sie nieraz Karpie trą: Trą sie kilkakroć / poznasz to sam po Karpiętoch […]
(ibid.: O4).

Przegląd znaków interpunkcyjnych wykorzystanych w traktacie O. Strumieńskiego zamyka pytajnik23. Nie jest on znakiem „najmocniejszym”, jak kropka, nie
stanowi zwieńczenia wypowiedzi, ale działa jak dwukropek, czyli znak konotacji
dwustronnej: odsyła w przód i w tył po linii tekstu (Tutak 2013: 95). Wiąże pytanie
22 J. Biniewicz (2011: 118) traktuje paralelizmy składniowe jako figury językowe sterujące procesem
przyswajania wiedzy.
23 Poświadczony 5 razy.
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z odpowiedzią – w traktacie skonkretyzowaną, uobecnioną w tekście. Dopiero odpowiedź jako reakcja na pytanie pozwala zwieńczyć całą wypowiedź. Por.:
(11) A jeślibyś też rzekł / czemu teraz ty sztuki idą w wielkie pieniądze? Tedy tak
wiedz / że tak być musi (Strumieński 1573: E).
A u Kmieci czemu dobre zboże? rzecze / nie u wszystkich też / u drugich też niezłe /
którzy w czas zasiali (ibid.: L4v).

2. W drugiej części tego artykułu pragnę naświetlić ważne moim zdaniem zagadnienie badawcze. Otóż w 1609 r. Bazyli Skalski wydał Opisanie Porządku Stawowego, I Przestróg niektórych domowego Gospodarstwa, z pilnością uczynione, od
Stanisława Strojnowskiego z Strojnowa24, Ku czytaniu i wiadomości wszelakim stanom wielce potrzebne i pożyteczne. Opracowanie Strojnowskiego zostało uznane za
plagiat dzieła Strumieńskiego25. Feliks Kucharzewski (1897) porównał oba traktaty
i wskazał te fragmenty dzieła Strumieńskiego, które Strojnowski przejął bez podania
nazwiska swojego poprzednika. Rzeczywiście, autor Opisania porządku stawowego… tylko raz przywołał nazwisko Strumieńskiego, krytycznie oceniając jego uwagi
dotyczące najmowania robót stawiarskich26. Interesującym zadaniem badawczym
jest porównanie sposobu wykorzystania znaków przestankowych w traktatach,
zwłaszcza w tych partiach, które występują w obu dziełach bez zmian. Brałam pod
uwagę dwa wydania pracy S. Strojnowskiego, edycję z 1609 r. znaną z przedruku Zygmunta Gawareckiego i Albina Kohna27 oraz wydanie Franciszka Cezarego
z 1636 r. dostępne w wersji elektronicznej28. Wstępne porównanie traktatów O. Strumieńskiego i S. Strojnowskiego pozwala na sformułowanie kilku wniosków. W dziele Strojnowskiego nie pojawia się znak paragrafu ani znak rączki. Zasób znaków
interpunkcyjnych zostaje wzbogacony o średnik oraz nawiasy sygnalizujące człony
24 S. Strojnowski nie doczekał się hasła w PSB. Skąpe informacje o nim pojawiają się w haśle dotyczącym jego syna Stanisława, pułkownika lisowczyków (PSB XLIV: 403–408). Wiadomo, że
był rotmistrzem, reprezentował średniozamożną szlachtę sandomierską. Por. też dedykację oraz
przemowę do syna Mikołaja w Opisaniu porządku stawowego…
25 Por. Kucharzewski 1897: IV; Łopaciński 1902: 338; BP: 343; PSB XLIV: 430.
26 „Przed czterdzieścią lat Olbrycht Strumieński / pisał też o najmowaniu robót Stawiarskich / ale to
pisanie jego więcej należy do Slężaków i Morawców nie do Polaków / bo sie był w tamtych krajach
schował / i tam przy robotach bywał / gdzie panowie ziemianie w ciaśniejszych niż tu grunciech
mieszkają […]” (Strojnowski 1609: 332).
27 Zygmunt Gawarecki i Albin Kohn (1861: 300–301) tak uzasadniali decyzję przedruku traktatu
Strojnowskiego: „My też nie zmieniliśmy w niczem tej drogiej pamiątki po ubiegłych czasach, pozostawiliśmy ją nietkniętą tak jak wyszła spod pióra tego autora, zmieniliśmy tylko druk gotycki
na łaciński […]. Ale zresztą wszystko jest nietknięte, nawet znaki pisarskie i ryciny pozostawiamy
tak, jak były zrobione przed blisko trzysta laty [podkr. – K.T.]. Chcemy bowiem […] zachować,
upowszechnić i ocalić od zguby to pomnikowe dzieło naszej ubiegłej przeszłości”.
28 http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=48910.
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wtrącone29. Dwukropek wiąże się wprawdzie z określonymi, znanymi z traktatu
Strumieńskiego wyrażeniami funkcyjnymi30, ale znaczniejszą rolę zdaje się odgrywać kontekst lewostronny, zwłaszcza verba dicendi et sentiendi. Por.:
(11) Tu tedy wiedzieć potrzeba: Że Pan Bóg grunty któremi woda bieżeć miała tak
odcerklować i odmierzyć raczył / że są schodziste i pochyłe […] (Strojnowski 1609:
316–317, 1636: Bv).
Bo Niemiec powiada: gnau gerechnet und wol bezalt behelt lange franschaft (freud
schaft – Strojnowski 1636) / to jest […] (Strojnowski 1609: 333, 1636: D3).
Drugi kiedy mu sie przerwie taki staw / będzie mierzył przerwę głęboka-li / a nim ją
zasypie / podniósłby był tym kosztem stawu i mówi: O bym ja był zaraz tak budował
/ nie miałbym dziś tej szkody jużbym był wziął za staw kilka set złotych (Strojnowski
1609: 346, 1636: F2v).
A tak jako mówią: Po szkodzie Polak będzie mądr / dopiero one doły będzie wylewał
albo je zasypował (Strojnowski 1609: 336, 1636: E).

Warto porównać ostatni fragment z odpowiednim passusem w dziele Strumieńskiego:
A jako ono mówią / Dopiero po szkodzie Polak mądr: dopiero ony doły będzie wylewał / abo je musi zasypować (Strumieński 1573: E4).

U Strumieńskiego po czasowniku mówienia pojawia się kreska ukośna, natomiast dwukropek występuje po przytoczonym związku frazeologicznym, wydobywa paralelizm przylegających do siebie członów (Dopiero…: dopiero…), a także
sygnalizuje przejście od stwierdzenia o charakterze ogólnym do opisu konkretnej
sytuacji.
W kolejnym przykładzie zwrot metajęzykowy jak(o) mówią towarzyszy przymiotnikowi użytemu w znaczeniu przenośnym:
(12) A ma być Stosyglem prawie w miarę usztosowana / aby nie była nikędy na żadnym końcu i po krajoch kosonoga: jako mówią i o pół włosa na mięsz: i potrzeba tego
aby ją Stolarz z dobrym baczenim stosował (ibid.: B2).
29 W Opisaniu porządku stawowego… pojawiają się następujące znaki przestankowe: ukośnik – 2206
razy (1893), kropka – 697 razy (615), dwukropek – 200 razy (157), średnik – 12 razy (4), nawiasy –
9 razy (6) oraz pytajnik – 4 razy (3).
30 Należą do nich: a, a(l)bowiem, ale, bo, i, niech(że). Ponadto po dwukropku występują dwa spójniki
współrzędne: jednak i przetóż oraz podrzędne że/iż. Pojedyncze poświadczenia tekstowe w prawostronnym sąsiedztwie dwukropka mają: aby, albo, ano, co, także i, tedy, to jest, tylko. W traktacie Strojnowskiego nie odnotowałam żadnego przykładu z dwukropkiem poprzedzającym relator
który. Jedynie w dwóch konstrukcjach dwukropek wspiera funkcję nieciągłych wykładników nawiązania (acz: jednak, dlatego: iż).
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Stosyglem od stolarza prawie w miarę ustosowana / aby nie była na żadnym końcu
i po krajach jak to mówią (jako mówią – Strojnowski 1636) kosonoga / i o pół włosa
na wzmiesz / w której by była doskonała prostynia (Strojnowski 1609: 323, 1636: C).

U Strumieńskiego zastrzegalnik31 występuje po przymiotniku i po dwukropku,
podczas gdy u Strojnowskiego pojawia się w prepozycji i w granicach jednego członu.
I jeszcze jeden przykład, w którym czasownik mówienia został wprowadzony
dopiero w traktacie Strojnowskiego:
(13) Abowiem już Grobla mięższa i wyższa: daleko sie z ziemią odbierze od Groblej
/ rusztowanie mu wysokie przyjdzie budować / Groblą osadzając zmieszka: owa na
małej robocie wywiezie troje taki i czwory / niźli na wielkiej jedny taki (Strumieński
1573: E).
[…] bo już grobla mięssza i wyssza / daleko sie ziemia od groblej odebrała / rusztowanie przydzie wysoko budować / groblą trudniej osadzać / tak że osadzając zmieszka: krótko mówiąc: Na małej robocie wywiezie troje i czwery (czwory – Strojnowski
1636) taki / niżeli na wielkiej jednej (jedne – Strojnowski 1636) (Strojnowski 1609: 333,
1636: D3–D3v).

Podsumowując ten etap rozważań, wypada stwierdzić, że nawet jeśli S. Strojnowski przywłaszczył sobie fragmenty tekstu O. Strumieńskiego, to jednak zaproponował własny, oryginalny sposób zorganizowania i uporządkowania przestrzeni tekstowej za sprawą siatki znaków przestankowych. Oczywiście, nie mamy pewności,
czy była to propozycja samego S. Strojnowskiego, czy może impresora B. Skalskiego, pracującego w jego oficynie korektora czy też nawet Jana Januszowskiego, skoro
cztery lata przed ukazaniem się Opisania porządku stawowego… prasy Drukarni
Łazarzowej opuściło nowe wydanie Stawów… Strumieńskiego32.
3. Traktat O. Strumieńskiego reprezentuje staropolskie piśmiennictwo użytkowe,
jest pierwszym w polskiej literaturze gospodarczej opracowaniem dotyczącym gospodarki rybnej (Inglot, Nyrek 1960: 254). Zdaniem Stefana Inglota i Aleksandra
Nyrka celem pracy Strumieńskiego było podanie czytelnikowi odpowiedniego zasobu wiadomości i opisu czynności praktycznych, niezbędnych przy urządzaniu
gospodarstwa stawowego, jego prowadzeniu i dozorowaniu (ibid.: 259). Proces przyswajania wiedzy, jej zapamiętywania, a następnie odtwarzania miały ułatwić typograficzne „drogowskazy” w tekście, tj. znaki pisarskie, w tym znaki przestankowe.
Wśród nich ważną rolę odgrywał dwukropek, który nie tylko samodzielnie ustanawiał relacje między członami wywodu (polegające na objaśnianiu, przeciwstawia31 Korzystam z propozycji terminologicznej Mariana Nagnajewicza (1979: 25).
32 Edycja tego dzieła z przedmową Jana Januszowskiego skierowaną do Jana Firleja, choć odnotowana w BP (s. 342), nie została odnaleziona.
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niu, uściślaniu czy uzupełnianiu), ale też współdziałał z komponentem werbalnym,
wspierał bowiem funkcje leksykalnych wykładników nawiązania, podkreślał paralelizm semantyczno-składniowy.
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On the Use of Colon in Old Utalitarian Literature
(Using the Example of Olbrycht Strumieński and Stanisław Strojnowski’s Treatises on Ponds)
Summary
The aim of this paper is to present a description of the appearance of the colon with respect to its
lexical and syntactic surroundings. Following the example of the authors of prescriptive works on
punctuation, attention has been paid to both right- and left-hand context in which the colon is used.
Also, examples in which the colon is the only indicator of the relation between segments of the text,
have been made note of. The analysis is based on works by Olbrycht Strumieński (1573) and Stanisław
Strojnowski (1609, 1636) which represent utalitarian literature, devoted to the problems of pond
management.
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Zgniłe czy zgnite jabłko?
Czyli o pewnej tendencji słowotwórczej
w polskich gwarach i jej konsekwencjach
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W dawnych pracach językoznawczych z zakresu dialektologii, które w części lub
w całości podejmowały zagadnienia słowotwórcze, zwykło się upowszechniać opinię,
że rozwój słowotwórstwa gwarowego jest na ogół zgodny z tendencjami ogólnopolskimi, a różnice w stosunku do języka literackiego dotyczą stopnia produktywności
poszczególnych formantów lub istnienia swoistych wykładników derywacyjnych,
decydujących o ich odrębności wobec polszczyzny ogólnej i innych gwar. Taką opinię odnajdujemy m.in. w pracy Władysława Cyrana Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich (1977), w której autor, analizując „formacje gwarowe, to jest takie, co do
których może istnieć domniemanie, że powstały w gwarach” (ibid.: 6), wskazał kilka
tendencji słowotwórczych w gwarach, różniących je od języka ogólnopolskiego. Odnoszą się one przede wszystkim do rzeczowników, a w mniejszym zakresie do przymiotników i czasowników. Należy do nich m.in. występowanie typowo gwarowych
formantów tworzących rzeczowniki, np.: -aga, -ajda, -icha, -yszek, przymiotniki,
np.: -asy, -achny, oraz „znaczna produktywność pewnych formantów staropolskich
wyjątkowych w polszczyźnie ogólnej, jak: -ach, -aj, -al, -ła, -an, -as, -awa, -ba, -el,
-isz, -och, -ocha, -oń, -ucha” (ibid.: 128). Zjawiska te świadczą m.in. o silnym związku
gwar ludowych ze staropolszczyzną, co przejawia się przede wszystkim większą niż
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w polszczyźnie literackiej liczbą zachowanych w nich formacji archaicznych oraz żywotnością dawnych procesów słowotwórczych, pogłębiających odrębność gwar jako
terytorialnych odmian języka etnicznego od wariantu ogólnego polszczyzny.
Podobnie jak w przypadku rzeczownika również w zakresie słowotwórstwa
przymiotnika możemy zauważyć pewne cechy charakterystyczne dla gwar polskich (Krupska-Perek 1988), wiążące je z minionymi wiekami. Jedną z nich jest
„większa niż w języku ogólnym skłonność do adiektywizacji imiesłowów” (ibid.:
98; zob. Górnowicz 1968: 226–227). Rozluźnienie więzi pomiędzy imiesłowem
a kategorią werbalną (strony, czasu, aspektu) (Bartnicka 1970: 14) obejmowało
w gwarach m.in. dawny imiesłów przeszły czynny drugi, powodując jego przesunięcie do kategorii przymiotników odczasownikowych, przede wszystkim o znaczeniu rezultatywnym, i niekiedy jego leksykalizację 1. Przekonują o tym dane zamieszczone m.in. na mapach atlasów gwarowych, np. Małego atlasu gwar polskich
(MAGP), zob. kisłe mleko, siadłe mleko ‘kwaśne mleko” (m. 130), dostałe, dostojałe
zboże ‘dojrzałe’ (m. 47), zasiedziałe jajko (m. 172), Atlasu językowego Śląska (AJŚ),
np. umarły (m. 1320), w słownikach (np. KąśSGO; Maciejewski 1969; Maryniakowa
2011; SGK; SGOWM; SGP; SKarł; SKoc; SL-RKJ; Steffen 1984; SzymDom) i publikacjach monograficznych (np. Bąk 1968; Górnowicz 1968; Malec 1976). Adiektywizacja dawnych imiesłowów wiąże się ze zmianą semantyki odczasownikowych
derywatów na -ły, które w funkcji participiów posiadały prymarnie aktualne znaczenie czynnościowe, zaś w funkcji przymiotników określają cechę stałą. Odnosi
się ona przede wszystkim do osiągniętego przez podmiot stanu, czyli rezultatu
zachodzącego procesu (Grzegorczykowa 1984: 65; GWJP: 475), rzadziej wskazuje
na skłonność „przedmiotu określanego wobec czynności lub stanu wyrażanego
czasownikiem podstawowym” (GWJP: 477). Zjawisko zmiany znaczenia kategorialnego omawianych formacji znane było już w staropolszczyźnie, gdzie zanotowano blisko 200 przymiotników odczasownikowych zakończonych na -ły (Kleszczowa 2003: 111–113; GHJP: 383). Niektóre z nich zachowały się do dzisiaj w języku
ogólnopolskim 2, np. dorosły, pochyły, przebiegły, spleśniały, trwały, umarły, uschły,
zgniły (SJPD; USJP), a także w gwarach, w których zanotowano wiele przykładów
adiektywizacji dawnych imiesłowów 3.
Sformułowana przez Annę Krupską-Perek teza o większym niż w polszczyźnie
ogólnej zakresie zjawiska przechodzenia dawnych imiesłowów do klasy przymiotników w gwarach nie została jak dotąd potwierdzona. Nie zamierzam tutaj dowodzić
1
2
3

Podobnie jak w języku ogólnopolskim, por. pierwotne znaczenie imiesłowu czuły ‘czujny, wyczulony’, od XVI w.: ‘kochający, serdeczny’ (SEBor: 102).
Według Krystyny Kleszczowej (2003: 113) ok. 20%.
Proces adiektywizacji dawnych imiesłowów objął w gwarach również inne typy participiów, por.:
trute ziele ‘trujące’, wypity chłop ‘pijany’, padany dzień ‘w którym pada’ (Krupska-Perek 1988: 99),
naperty ‘uparty’, otwarty ‘szczery’, ruszony ‘sparaliżowany’, obrachowany ‘przebiegły w sprawach
finansowych’ (Górnowicz 1968: 227).
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jej słuszności4, moim celem jest jedynie zwrócenie uwagi na konsekwencje tendencji
do adiektywizacji imiesłowów (charakteryzującej w przeszłości również polszczyznę
ogólną) w gwarach w oparciu o wybrane przykłady przymiotników z formantem
-ły, pochodzące przede wszystkim z terenu Polski centralnej i północnej Małopolski. Zostały one wyekscerpowane ze źródeł publikowanych: Słownictwa ludowego
z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego Karola Dejny (SL-RKJ), Słownika gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim Mieczysława Szymczaka (SzymDom),
artykułu Ludowe cechy słowotwórstwa przymiotników w gwarach centralnej Polski
Anny Krupskiej-Perek (1988) oraz danych pozostających w rękopisie – z kartoteki
tzw. wielkiego Atlasu gwar polskich5 (AGP) i materiałów zgromadzonych przez pracowników i doktorantów Katedry Dialektologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego
w latach 2005–2007 podczas badań terenowych w kilku wsiach6, położonych w granicach dzisiejszego województwa łódzkiego. Są to materiały pozyskane od informatorów urodzonych w końcu XIX i na początku XX w., którzy na co dzień posługiwali
się gwarą, w niewielkim stopniu naznaczoną polszczyzną ogólną.
W gwarach Polski centralnej zanotowano dość licznie gwarowe formacje przymiotnikowe utworzone za pomocą formantu -ły, których podstawą są czasowniki
dokonane i niedokonane, w przeważającej większości prefiksalne, np. kisły7 (barszcz)
‘zakwaszony’ (SL-RKJ XXIII: 186); nasiąkłe (powietrze) ‘nasiąknięte wilgocią’ (SL-RKJ XXV: 146); nawykły (człowiek) ‘przyzwyczajony’ (ibid.: 152), TW; niedomogły
4
5

6
7

Zadanie to wymagałoby szczegółowych badań semantyczno-słowotwórczych danych gwarowych
pochodzących z obszaru całej Polski oraz polszczyzny ogólnej.
Są to punkty AGP: 330: Bylice, gm. Grzegorzew; 331: Nowe, gm. Krośniewice; 335: Teofilki,
gm. Grabów; 336: Pęcławice, gm. Piątek; 339: Spicymierz, gm. Uniejów; 340: Mętlew, gm. Góra św.
Małgorzaty; 343: Tokary, gm. Kawęczyn; 345: Łagiewniki Nowe, gm. Zgierz; 348: Grabina, gm. Zadzim; 349: Kazimierz, gm. Lutomiersk; 352: Wągłczew, gm. Wróblew; 353: Gajewniki, gm. Zduńska Wola; 354: Prawda, gm. Rzgów; 357: Chojne, gm. Sieradz; 358: Wypychów, gm. Buczek; 361:
Dymki, gm. Lututów; 362: Chrząstawa, gm. Widawa; 363: Krzyżanów, gm. Wola Krzysztoporska;
366: Drobnice, gm. Osjaków; 367: Kamień, gm. Kleszczów; 370: Wierzbie, gm. Praszka; 371: Dylów
Rządowy, gm. Pajęczno; 372: Kocierzowy, gm. Gomunice; 372D: Dziepółć, gm. Radomsko; 376:
Prusicko, gm. Nowa Brzeźnica; 425: Dąbek, gm. Kłomnice; 575: Pniewo, gm. Bedlno; 580: Świeryż,
gm. Łowicz; 701: Czatolin, gm. Łyszkowice; 702: Ruda, gm. Skierniewice; 706: Gzów, gm. Słupia;
707: Turowa Wola, gm. Kowiesy; 710: Kaletnik, gm. Koluszki; 711: Bogusławki, gm. Rawa Mazowiecka; 715: Małecz, gm. Lubochnia; 719: Gazomka, gm. Moszczenica; 720: Dęba, gm. Poświętne;
724: Stoczki, gm. Mniszków; 728: Podlubień, gm. Sulejów; 733: Wąsosz, gm. Fałków; 737: Niedośpielin, gm. Wielgomłyny.
Są to: Brodnia, pow. poddębicki (B); Chojny, pow. wieruszowski (Chy); Chojne, pow. sieradzki
(Che); Domaniewice, pow. łowicki (D); Gzów, pow. skierniewicki (G); Popów, pow. łowicki (P);
Słupia, pow. skierniewicki (S); Turowa Wola, pow. skierniewicki (TW); Zalew, pow. pabianicki (Z).
Ponieważ przytoczone w pracy przykłady wyekscerpowano z różnych źródeł, w których stosowano niejednolity sposób zapisu (ortograficzny i/lub fonetyczny), zrezygnowano ze stosowania znaków fonetycznych i ograniczono do minimum oddawanie w piśmie zjawisk fonetycznych występujących w przykładach. Omawiany formant zawsze zapisywany jest ortograficznie w postaci -ły.
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(człowiek) ‘chory’ (ibid.: 160); niedosięgłe (gwiazdy) P; obuczały (człowiek) ‘nieprzystępny, ponury, złośliwy’ (ibid.: 195); ochrościały (człowiek) ‘pokryty chrostami (krostami)’ (ibid.: 199); odwilgły ‘odmiękły, który naciągnął w siebie wilgoć’ (ibid.: 217);
omkły (Krupska-Perek 1988: 90) ‘ominięty’: omknąć ‘ominąć, np. część pola przy oraniu’ (KSGP); ostrupiały (człowiek) Chy, Z; oślimaczały (grzyb) Z; oślizgły (grzyb) Z;
poczarniała (twarz) ‘trochę czarna’ B; podmiękła (ziemia) Z; posiąkły (dzień) ‘deszczowy’ (SL-RKJ XXVII: 133); przejrzały (owoc) ‘bardzo dojrzały’ D; przestały (woda,
błoto) ‘długo stojący, niepłynący’ (SL-RKJ XXVII: 192); schorzały (chłop) Z; siadłe
(mleko) ‘kwaśne’ (SL-RKJ XXVIII: 140), G, P, D; sczerniały (dach) G; skoprzałe (zboże) ‘zbutwiałe’ (SL-RKJ XXVIII: 168); skrostowaciały (chłop) ‘pokryty krostami’ D;
suchniała (gałąź) ‘sucha, zeschnięta’ (ibid.: 250); udbały (człowiek) ‘zapobiegliwy’
(SL-RKJ XXIX: 212); umdlały (człowiek) Chy; ustałe (zboże) ‘dojrzałe’ G; uśmierdziałe (giry ‘nogi’) (Krupska-Perek 1988: 90); ukisły (barszcz) ‘ukwaszony’ (SL-RKJ
XXIX: 215); utyły (Krupska-Perek 1988: 90); uprzągły (koń) ‘zaprzęgnięty’ G; wetkły
(ibid.: 90); wyblakły (kolor) (SL-RKJ XXX: 172), Chy; wybujałe (drzewo) ‘rozrośnięte’ G; wyburzały (kaftan, materiał) ‘wyblakły’ (ibid.: 174), G; wybutniałe (drzewo)
‘wybutwiałe’ (ibid.: 174); wybyczały (kolor) ‘wyblakły na słońcu’ (ibid.: 174); wychowały (syn) ‘rosły’ Z; wychudniały (człowiek) ‘wychudzony’ Z; wyduczniały ‘wypróchniały’ (ibid.: 179); wyległe (zboże) ‘położone na polu’ D, G; wymiękły (grunt)
‘nasiąknięty wodą’ D; wymkły ‘rosły’ (Krupska-Perek 1988: 90); wypełgły (materiał)
‘wyblakły na słońcu’ TW; wypękły (prosiak) ‘chory na przepuklinę’ (SzymDom VII:
1093), TW; wypłowiała (chustka) G, S; zapęziałe (zwierzę) ‘nierosnące, mające długą
sierść’ D; zamrowiałe (drzewo) ‘pełne mrówek’ TW; zamszała (ziemia) ‘pełna mchu’
TW; zakrościały (człowiek) Z; zasłużały (Krupska-Perek 1988: 90); zastrupiała (skóra) ‘o skórze pokrytej strupami’ Chy, TW; zaugorzałe, zugorzałe (pole) Chy; zażywicały (ibid.: 90); zezbuczałe (jajko, mleko) ‘popsute’ P, Z; ześlimaczały (grzyb) P;
zgrabiałe (ręce) ‘zmarznięte’ (SL-RKJ XXXI: 210), G, P; zguzowaciały (człowiek) G,
S; zleżałe (zboże) ‘o zbożu powalonym przez wiatr’ (ibid.: 222; SzymDom VIII: 1189),
Chy, TW; zleżały (materiał) ‘słaby wskutek długiego leżenia’ (SzymDom VIII: 1189).
Jak pokazują dane pochodzące z innych części Polski, występowanie w większej liczbie omawianego typu przymiotników rezultatywnych nie jest czymś niezwykłym czy wyjątkowym. Te same lub podobne formacje były notowane również
w gwarach:
1) kaszubskich, np.: nabuszniały (chłop) ‘zarozumiały’ (SGK I: 95), nachlastły ‘narwany’ (SGK II: 32), obchudniały ‘chudy, wychudzony’ (SGK III: 269), obuchły
‘nieprzytomny od uderzenia’ (ibid.: 282), schorzały ‘wycieńczony chorobą’ (SGK
II: 50), zapchły (palec) ‘wepchnięty’ (SGK IV: 65);
2) kociewskich, np.: obchudniały (SKoc III: 5), obiedniały (ibid.: 7), obszadziały ‘pokryty szadzią’ (ibid.: 6), opiekły ‘tłusty’ (ibid.: 11), siadły ‘krępy, silny’ (ibid.: 85),
spuchły ‘tłusty’ (ibid.: 77);
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3) malborskich, np.: naprzały ‘naprzykrzający się otoczeniu’, podstarzały ‘trochę
stary’, uczały ‘wykształcony’, zgniły ‘leniwy’, zgrabiały ‘skostniały z zimna’, zmurszały ‘zbutwiały’ (Górnowicz 1968: 227);
4) chełmińsko-dobrzyńskich, np.: dociekły ‘ciekawy’ (Maciejewski 1969: 201), dostojałe (zboże) ‘dojrzałe’ (ibid.: 44), naderszała (kura) ‘najeżona’ (ibid.: 71), przestojałe (jabłka) ‘przejrzałe’ (ibid.: 44), zabiegły ‘zapobiegliwy’ (ibid.: 216),zabuczały
‘zaniedbany, opuszczony, skryty’ (ibid.: 165, 219), zbotwiały ‘przegniły’ (ibid.: 43),
zemglały ‘zmęczony’ (ibid.: 77);
5) warmińskich, np.: dorzeniały ‘dojrzały’ (Steffen 1984: 25), zgniły ‘leniwy’ (ibid.:
201);
6) kujawskich, np.: ciągłe (pończochy) ‘rozciągliwe’, czuły ‘poczuwający się do obowiązku’, dbały ‘dbający, pilny’, opiekły ‘tłusty’, skisły ‘kwaśny’, zapurszały (świniak) ‘pokryty strupami’, zjadły ‘smaczny’ (Bąk 1968: 112–113);
7) mazowieckich, np.: dośpiałe/niedośpiałe (żyto) ‘dojrzałe/niedojrzałe’ (Maryniakowa 2011: 25, 48; KSGP), niedbała (kobieta) (KSGP), ochłodły ‘wystygły, wyziębiony’ (KSGP), uprzykrzała (mucha), wytrzeszczałe oczy, zakisłe (mleko), zawikłała (sprawa) (Świtała-Cheda 2006: 81);
8) lubelskich, np.: dościgły ‘dojrzały’, poległy (żyto), umarły (człowiek), zgliwiały
(ser) ‘zjełczały’, zgłodniały (pies) (Malec 1976: 84); kisły, niedbały, poczerniały, poufały ‘zażywny’ (KSGP);
9) śląskich, np.: jąkały ‘jąkający się’, niedbały, zatwardziały ‘zawzięty, uparty’, zgniły
‘leniwy’, zgrzybiały (człowiek) ‘stary, zniszczony, niedołężny’ (Dobrzyński 1967:
60);
10) podhalańskiej i orawskiej, np.: kisłe mleko ‘kwaśne mleko’ (KąśSGO I: 432), obchudły ‘nieco wychudzony’ (ibid.: 716), ozhuklały (koń) ‘zły, narowisty’ (ibid.:
800; KSGP).
Dość częste funkcjonowanie w gwarach polskich formacji na -ły niesie za sobą
pewne konsekwencje.
Uwagę zwraca usamodzielnienie się formantu -ły, który wyabstrahowany z participium i wyspecjalizowany w tworzeniu przymiotników odczasownikowych zaczął
łączyć się z podstawami nie tylko werbalnymi, ale również rzeczownikowymi. Dowodzą tego przykłady pochodzące z analizowanego materiału, np.: przeszpiegły ‘ten,
kto chodzi na przeszpiegi’ (SL-RKJ XXVII: 193), blongły ‘blondyn’ (SL-RKJ XX: 241).
Utrwalona w świadomości użytkowników gwar podstawowa funkcja przyrostka -ły, znanego z formacji przymiotnikowych, spowodowała jego przyłączanie do
struktur bezsufiksalnych, np.: wartły : warty ‘mający wartość’ (SL-RKJ XXX: 100),
por. śniadły chleb ‘ciemny’ : śniady (MAGP, m. 535). W tak powstałych derywatach
pełni on funkcję strukturalną, polegającą jedynie na wzmocnieniu ich adiektywnego znaczenia.
Funkcjonowanie w gwarach zadiektywizowanych imiesłowów na -ły doprowadziło do tworzenia przez mieszkańców wsi analogicznych derywatów odprzymiot-
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nikowych o znaczeniu gradacyjnym i strukturze przypominającej omawiane formacje, np.: poddrożały (węgiel) ‘trochę za drogi’ Z; podsiwiały (chłop) ‘trochę siwy’ Z;
podstarzały (zięć) ‘trochę stary’ Che, Z; przybrudniały (fartuch) ‘trochę przybrudny’ Z; przystarzały (pan młody) ‘trochę przystary’ Z.
Najważniejszą konsekwencją częstego występowania dawnych imiesłowów na
-ły w omawianych gwarach jest pojawienie się w nich zjawiska synonimii słowotwórczej8 obejmującego derywaty utworzone za pomocą różnych wykładników
formalnych od tych samych podstaw i funkcjonujące w języku w tym samym lub
podobnym znaczeniu (zob. Jadacka 1986). Czynnościowy charakter omawianych
przymiotników – dawnych participiów9 – umożliwia ich wymienne funkcjonowanie z innymi formacjami odczasownikowymi na -ny, ‑ony, -any, -ty o znaczeniu rezultatywnym, np.: dostałe (zboże) P, AGP 348, 352, 357, 363, 580, dostojałe (SL-RKJ
XXI: 243) P, D, AGP 575, 580, 701, 707 – dostane (zboże) AGP 330, 339, 371, 372, 701,
710, 719, 733 ‘dojrzałe’: dostać ‘o zbożu – dojrzeć’; niedostałe (zboże) AGP 348, 357,
715, 716 – niedostane (zboże) AGP 335, 339, 365 ‘niedojrzałe’: nie dostać ‘nie dojrzeć’;
nachyłe (SL-RKJ XXV: 127) – nachylone (drzewo) Z, Chy: nachylić się; oszedziałe
(ibid.: 258), AGP 372D, 376, 425, 702, 707, 716, 724, 725, 733, 737, oszadziałe (drzewo)
(ibid.: 258) – oszedziane (drzewo) (ibid.), AGP 729 ‘oszronione’: osz(a)dzieć ‘oszronieć’; pochyły – pochylony (człowiek) (SL-RKJ XXVI: 205): pochylić się; stęchła (SL-RKJ XXVIII: 231), Chy, P – stęchnięta (słoma) (ibid.: 231): stęchnąć; spróchniałe (ibid.:
216), B, D, P, S, AGP 330, 331, 335, 339, 340, 343, 344, 345, 349, 352, 353, 354, 357, 361, 362,
363, 366, 370, 371, 372, 376, 425, 575, 580, 701, 706, 707, 710, 711, 716, 720, 724, 728, 729,
733 – spróchniane (drzewo) AGP 715: spróchnieć; spuchła – spuchnięta (ręka) ‘opuchnięta’ (ibid.: 219): spuchnąć; ustałe (SL-RKJ XXIX: 227, sv. ustać się), S, AGP 715, 716,
729, 737 – ustane (żyto) AGP 372, 372D, 425 ‘dojrzałe’: ustać się ‘dojrzeć’ (ibid.: 227);
wydupniałe – wydupniane (drzewo) ‘wypróchniałe’ (SL-RKJ XXX: 179): wydupnieć
‘wypróchnieć’ (SW VII: 848); wytężały – wytężony ‘o chlebie – czerstwy’ (SL-RKJ
XXX: 207): wytężeć ‘stwardnieć’ (zob. SL-RKJ XXIX: 174, sv. tężeć); zaniedbały (SL-RKJ XXXI: 168) – zaniedbany Z: zaniedbać się; zaperzały – zaperzony (ibid.: 171, sv.
zaperzyć się): zaperzyć się ‘zarosnąć perzem’; zestałe – zestane (żyto) ‘dojrzałe, gotowe do zbioru’ (ibid.: 206): zestać się ‘dojrzeć’ (SzymDom VIII: 1183); zgniłe (SL-RKJ
XXXI: 210; SzymDom VIII: 1186), Chy, D, S, P – zgnite (jabłko) (SL-RKJ XXXI: 210;
SzymDom VIII: 1186), Chy, D, S: zgnić; zgrzebłe – zgrzebne (płótno) (SzymDom VIII:
1188): zgrzebać (KSGP); zguśniały – zguśnięty (SzymDom VIII: 1188): zguśnić (ibid.);
zmarzły (SL-RKJ XXXI: 226), P – zmarznięty (chłop) (SL-RKJ XXI: 226), P: zmarz8
9

Termin synonimia słowotwórcza odnoszę do faktów z zakresu semantyki leksykalnej obejmujących zjawisko równo- i bliskoznaczności formacji, tworzących dwu- i wieloelementowe szeregi.
Jan Tokarski (1951) oraz Jiří Damborský (1967) tego typu formacje zaliczyli do imiesłowów. We
współczesnych polskich opracowaniach gramatyki języka polskiego formacje na -ły traktowane
są jako przymiotniki niepredyspozycyjne – sposobu i predyspozycyjne – potencjalne i kwantatywne (GWJP: 478–480; zob. Grzegorczykowa 1984: 66).

Zgniłe czy zgnite jabłko? Czyli o pewnej tendencji słowotwórczej…

165

nąć10. Możliwość alternacji wchodzących w relacje synonimiczne formacji będących
dawnymi participiami wynika przede wszystkim z zatarcia wyrazistości semantycznej pomiędzy kategoriami activum i passivum. Konsekwencją tego procesu są różne
odcienie znaczeniowe (czynne i bierne) imiesłowów biernych i czynnych na -ł (zob.
Bartnicka 1970: 81).
W niewielkim stopniu przymiotniki z formantem -ły tworzą dublety z innymi
typami przymiotników odczasownikowych, przede wszystkim potencjalnymi, np.:
obrzydły – obrzydliwy (SL-RKJ XXV: 193): obrzydzić; (r)ozciągły (materiał) Z – ozciąg
liwy (ibid.: 266): rozciągać się (zob. Grzegorczykowa 1984: 65).
Warto zwrócić uwagę, że niektóre funkcjonujące w gwarach Polski centralnej
przymiotniki na -ły wchodzą w relacje synonimiczne ze swoimi odpowiednikami
o innych przyrostkach, choć ich podstawy werbalne różnią się budową morfologiczną,
np. postacią sufiksu bezokolicznika -eć / -ić w: omszały (kamień) (SL-RKJ XXV: 238),
Che, D, P: omszeć – omszony (kamień) S, Z: omszyć; oszroniałe (drzewa) (ibid.: 259),
Chy, Z, AGP 330, 331, 335, 339, 343, 344, 349, 352, 357, 361, 362, 363, 366, 367, 370, 371, 372,
701, 716, 728: oszronieć – oszronione (ibid.), AGP 336, 340, 345, 348, 353, 354, 358, 365,
372D 575, 710, 711, 715: oszronić. Zjawisko to należy tłumaczyć wahaniami w zakresie
dystrybucji różnych postaci sufiksu infinitivu, co jest cechą gwarową występującą
na terenie obejmującym m.in. ziemię łęczycko-sieradzką oraz północną Małopolskę. W gwarach położonych na tym obszarze dochodzi dość często do zastępowania
przyrostka -eć przez -ić, typu siedzieć – siedzić (zob. Dejna 1994, m. 76), co mogło
stać się przyczyną różnic w budowie prezentowanych przykładów wariantywnych.
Odmienną postać morfologiczną mogą również posiadać podstawy w dubletach:
ochrypły (człowiek) (SL-RKJ XXV: 199): ochrypieć (ibid.: 199) – ochrypnięty (człowiek) (ibid.: 200): ochrypnąć (ibid.: 199); przyżółkły (papier, marchew) (SzymDom
VI: 887), D: przyżółcić się – przyżółknięty (marchew) (ibid.): przyżółknąć; zdechła
(mysz) (SL-RKJ XXXI: 197): zdychać – zdechnięta (mysz) (ibid.): zdechnąć oraz skwitły (SL-RKJ XXVIII: 181): skwitać (SKarł V: 167) – skwitnięty (chleb) ‘zapleśniały’
(SL-RKJ XXVIII: 181): skwitnąć.
Ciekawe są przyczyny pojawienia się wariantywności omawianych form przymiotników w gwarach. Oprócz wspomnianych powodów, wynikających z pewnych
tendencji rozwojowych interesujących nas typów imiesłowów w polszczyźnie (zacieranie różnic pomiędzy znaczeniem czynnym i biernym), należy wspomnieć o znanym z historii języka polskiego procesie rywalizacji formantów, prowadzącym do ich
rozchwiania funkcjonalnego (Kleszczowa 2003). Zjawisko to jest dobrze widoczne,
10 Podobne zjawisko notowane jest także w innych gwarach, por.: osowiały – osowiany ‘mało energiczny’ (KąśSGO I: 785); osyndziały – osyndziany ‘oszadziały’ (ibid.: 788); oźrały – oźrany ‘dojrzały’ (ibid.: 811); nagniły – nagnity, przegniły – przegnity, umarły – umarty, zgniły – zgnity (Osowski
2012: 332); umarły – umarty, zgniły – zgnity (AJŚ, m. 1319, 1320); umerły – umerty (Maz X 2: 66);
umarły – umarty (SGK VI: 20).
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zwłaszcza gdy przyjrzymy się dubletom słowotwórczym, w których skład wchodzą
formy przymiotników występujących tylko w gwarach, np.: dostałe – dostane zboże
‘dojrzałe’, wydupniałe – wydupnione drzewo, oszedziałe – oszedziane drzewo, zaperzałe – zaperzone pole, wytężały – wytężony chleb ‘czerstwy’ itp. Należy także pamiętać, że gwary ludowe z uwagi na swój niejednakowy i niejednoczesny rozwój w stosunku do zmian zachodzących w polszczyźnie ogólnej z jednej strony zachowują
archaiczne i/lub swoiste postaci derywatów, z drugiej zaś podlegają wpływom lite
rackiego wariantu języka w zakresie doboru wykładnika formalnego. W skład szeregów synonimicznych wchodzą także akceptowane przez normę polszczyzny ogólnej derywaty obok ich ekwiwalentów znanych tylko gwarom ludowym, np. zgniły
obok zgnity, zdechły obok zdechnięty itp.
Materiał egzemplifikacyjny cytowany w niniejszym artykule pochodzi jedynie
z wycinka polskiego obszaru etniczno-językowego, stąd opisywana tu wariantywność słowotwórcza przymiotników odczasownikowych ma charakter regionalny
i – w mniejszym zakresie – lokalny, odnoszący się do jednej gwary (Pelcowa 2001:
75–76). Jednoczesne funkcjonowanie dwu i więcej synonimów słowotwórczych,
np. zgniłe – zgnite (jabłko), zgrzebłe – zgrzebne (płótno), zguśniały – zguśnięty,
zmarzły – zmarznięty (chłop) w gwarze jednej wsi wiąże się przede wszystkim z opozycją o charakterze uzualnym (wariant gwarowy – ogólnopolski), krzyżującą się
z wariantywnością motywowaną chronologicznie (wariant stary – nowy). Wynikają
one z wartościowania poszczególnych elementów synonimicznych przez użytkowników gwary, którzy z reguły niżej w stosunku do odmiany ogólnopolskiej oceniają
znany im, używany na co dzień, lokalny system językowy. Formacje gwarowe częściej usłyszymy w mowie starszych mieszkańców wsi, co wiąże się z większą świadomością językową młodych mieszkańców wsi oraz unikaniem przez nich form gwarowych uznawanych za gorsze.
Zjawisko występowania w gwarach stosunkowo licznych, w większości nieznanych polszczyźnie ogólnej, przykładów przymiotników kontynuujących dawne
imiesłowy na -ły niesie za sobą pewne konsekwencje o charakterze leksykalno-słowotwórczym. Niewątpliwie charakterystyczną cechą ludowych odmian polszczyzny jest uniezależnienie się pod względem funkcjonalnym formantu -ły, który
jako wykładnik kojarzony ze znaczeniem adiektywnym tworzy formacje nie tylko
od podstaw werbalnych. Na uwagę zasługuje także zjawisko synonimii słowotwórczej, czyli funkcjonowanie w gwarach dubletów przymiotników powstałych od tych
samych podstaw za pomocą różnych środków derywacyjnych. Większa dystrybucja formantu -ły w gwarach i jego łączliwość – głównie z podstawami czasownikowymi – sprzyja zachowaniu w nich wymiennie stosowanych przymiotnikowych
wariantów słowotwórczych przede wszystkim o znaczeniu rezultatywnym. Ich
nadmiar jest jednym z wielu przejawów charakterystycznej dla polskich gwar redundancji derywowanych przymiotników (zob. Jaros 2016).
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Zgniłe or zgnite jabłko? Or about a Certain Derivational Tendency
in Polish Dialects and Its Consequences
Summary
The author presents and analyses the consequences of a characteristic for Polish dialects appearance
of verbal adjectives which are the continuation of former gerunds ending in ‑ły. They occur very often
in Polish dialects. The author pays attention to lexical and morphological consequences of this phenomenon. They consist in separation of a formant -ły that can create words from a great number of
derivatives of an adjectival meaning not only on a verbal basis (e.g. przeszpiegły, wartły). Finally they
also consist in the appearance of derivational synonymy. Functional character of adjectives ending
in -ły enables their interchangeable action with other adverbial words ending in -ny, -ony, -any, ‑ty of
resultant effect.
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Fałszywe regionalizmy – leksyka regionalna na nowo odczytana

Słowa klucze: regionalizmy, leksyka rzadka, zróżnicowanie polszczyzny, metodologia leksykografii,
krytyka źródeł
Keywords: regionalisms, rare vocabulary, regional differences in Polish, methodology of lexicography, source criticism

Poszukiwanie tożsamości wiąże się niejednokrotnie z zainteresowaniem lokalnością: kulturą i językiem małych ojczyzn. Społeczna wartość takich działań uświadamia wagę danych językowych. Nowe narzędzia elektroniczne stwarzają współcześnie
nowe możliwości w zakresie badania leksyki regionalnej, możliwość przeszukiwania
zasobów Internetu, bibliotek cyfrowych, korpusów językowych, elektronicznych wydań słowników, lokalnej prasy, literatury pięknej itp. pozwala zarówno dotrzeć do
jednostek słabo poświadczonych, jak i weryfikować dane słownikowe na temat regionalnego charakteru określonych leksemów. Impulsem do podjęcia takiej refleksji
stał się kolejny etap badań nad leksyką regionalną Krakowa w ramach zespołowego
projektu, realizowanego w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ. Niniejszy tekst jest próbą sproblematyzowania obserwacji dokonanych
podczas opracowywania podsumowującego te badania Słownika regionalizmów
krakowskich (SRK).
Artykuł dotyczy kilku jednostek leksykalnych funkcjonujących w opracowaniach poświęconych regionalizmom jako krakowskie, a w rzeczywistości niebędących nimi, co można było wykazać m.in. dzięki nowej weryfikacji materiałowej. Omawiane sytuacje i mechanizmy powstawania błędu mają jednak charakter
ogólniejszy, a wiążą się w dużej mierze z traktowaniem zbioru regionalizmów jako
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zidentyfikowanego i kompletnego oraz wynikającą z tego zależnością źródeł – powielaniem w kolejnych opracowaniach listy tych samych jednostek i sądów na ich
temat. Należy podkreślić, że przedmiotem analizy nie będą przypadki naturalnej zmiany funkcjonowania słów w procesie historycznojęzykowym, czyli wyjście
z użycia czy przejście z polszczyzny regionalnej do ogólnej (trafika, serwus). Podobnie nie będą nim leksemy ogólne obecne w zbiorach regionalizmów jako odpowiedniki słów o ograniczonym zasięgu (bratek – poznańskie macoszka, daszek (czapki) – poznańskie rydelek, pętla (tramwajowa) – łódzkie krańcówka). Są to bowiem
kwestie metodologiczne (rozumienie regionalizmów) i/lub redakcyjne. Na kilku
przykładach przedstawione zostaną natomiast wypadki fałszywej interpretacji regionalności leksemów: przypisania im błędnego znaczenia lub zasięgu występowania, a w konsekwencji utrwalenia i powielania fałszywego obrazu tych jednostek.
Kuplówka
Słowo to pochodzi od czasownika kuplować (< niem. kuppeln ‘łączyć, sprzęgać’).
Brak go jednak w zbiorach leksykograficznych. Dawne słowniki ogólne notują jedynie czasownik kuplować ‘wiązać, łączyć, sprzęgać, krępować’ (SL, SWil, SW mało
używany, SJPD dawny).
W opracowaniach poświęconych regionalizmom pojawia się kuplówka wyłącznie
jako ‘tłok, ścisk’. Wyraz w takim znaczeniu został zanotowany przez Witolda Doroszewskiego wśród wyrazów charakterystycznych dla mowy krakowskiej (Doroszewski 1950: 60) i powtórzony później przez Władysława Kopalińskiego w wykazie,
który złożył się na hasło Prowincjonalizmy słownikowe w popularnym i wielokrotnie
wznawianym SMTK. Współcześnie powiela tę informację np. popularny edukacyjny portal eduteka.pl (hasło: Prowincjonalizmy słownikowe z 2012 r. to w całości przekopiowany zbiór Kopalińskiego, choć nigdzie tego nie odnotowano).
Ponieważ jest to słowo dawne, już niemal nieużywane, w zweryfikowaniu tej
informacji pomocne okazały się krakowskie teksty wspomnieniowe (zgromadzone
jako podstawa materiałowa SRK). Wskazały one jasno, że kuplówka to dawniej ‘wagon, przyczepka tramwaju’, np.:
Oczywiście do parku Jordana jeździły tramwajem nie tylko zakochane pary, ale
przede wszystkim wysportowana młodzież oraz rodzice z dziećmi. Dlatego też w dni
świąteczne do wagoniku tramwaju dołączano niewielką przyczepkę zwaną „kuplówką”, która często na tzw. mijankach (linia była jednotorowa) miała tendencję do wyskakiwania z szyn, co na szczęście nie bywało przyczyną poważniejszych wypadków,
a jedynie niezaplanowaną przerwą w podróży (Leśnicki 2015: 44).
Tam pan motorowy, nie nazywany jeszcze motorniczym, zakręcał korbę hamulca,
brał linkę drążka zakończonego w górze rolką biegnącą po przewodzie, drugą ręką
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zdejmował tarczę z czerwoną szybką tylnej latarni i przenosił je na drugą stronę pojazdu. Jeżeli „pociąg” składał się z wozu motorowego i przyczepki, zwanej podówczas
„kuplówką”, to następowało jeszcze skomplikowane manewrowanie, by przyczepić ją
z przeciwnej strony (Broniewski 1970: 47).
Jednotorowa dwójka z przedziałem 1 i 2 klasy podskakiwała na wymijalniach, wierzgając dyszlem, który raz po raz wylatywał z drutu i wykolejał komiczną przyczepkę,
czyli „kuplówkę” (Leśnodorski 1968: 36).
Prastary ten tramwaj posiadał dwie klasy. W pierwszej, czteroosobowej, były pluszowe poduszki. W niedziele dołączano do wozów „kuplówki”, które systematycznie
wyskakiwały z szyn (ibid.: 135).

Słowo to pojawiło się w tym znaczeniu w jednym z artykułów Zenona Klemensiewicza, jednak jako przykład rażącej potoczności „mowy ze środowiska młodzieżowego”, więc pozostało poza dyskusją na temat regionalizmów, co oczywiście nie
wyklucza jego regionalnego charakteru:
Goniliśmy za tramwajem i Zośka mnie kopła. Jedziemy na bachę, ale mnie spódnica
spadywała i kuplówka nam uciekła. Idziemy na nogach – wrzasła Zośka, Kaziu i Rysiu też idą na nogach. Kaziu za okularami – sekularnik ma 4 oki, Rysiu pod krawatem
do figury. Fajno (Klemensiewicz 1965: 5).

Współcześnie jego funkcjonowanie zawęża się do użyć środowiskowych – głównie wśród miłośników komunikacji miejskiej i starego taboru.
W tekście opublikowanym z okazji 150-lecia komunikacji miejskiej w Krakowie,
pt. MPK od a do z, obok kuplówki pojawia się ponadto powiązany z nią znaczeniowo
rzeczownik kupler1:
K – Kupler. To nazwa zawodu już nieistniejącego, a związanego niemal wyłącznie
z tramwajami. Zadaniem kuplera było spinanie wagonów silnikowych z kuplówkami, czyli przyczepami („Gazeta Krakowska”, 7 X 2005; NKJP).

Kuplówkę rejestruje także słowniczek określeń związanych z komunikacją miejską, dostępny na internetowym forum Platforma Komunikacyjna Krakowa2, wprawdzie z niewiele mówiącym laikowi objaśnieniem: ‘wagon PN3’, oznaczającym jednak
‘tramwajową doczepkę’3.
W pracach poświęconych regionalizmom ewidentnie mamy więc w tym wypadku do czynienia z błędną interpretacją słowa Doroszewskiemu nieznanego, a jedynie
1
2
3

Jest on również interesujący, jeśli wziąć po uwagę, że kupler oznaczał dawnej stręczyciela (por.
niem. Kuppler ‘ts.’). SJPD notuje go za SL, ale ilustruje tylko jednym cytatem z „Życia Warszawy”
z 1960 r.
pkk.info.pl/viewtopic.php?p=407 (dostęp: 25 VII 2018).
kmk.krakow.pl/man_pn3.html (dostęp: 25 VII 2018).
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zasłyszanego (co sam przytacza): „»niech się pani posuwa do środka, nie zginie pani
w tej kuplówce« (konduktor w tramwaju)” (Doroszewski 1950: 60). Interpretacją –
powtórzmy – powielaną następnie w kolejnych zależnych od tekstu Doroszewskiego
opracowaniach.
Przejściowy
Chodzi o określenie odzieży wierzchniej, często w połączeniach płaszcz przejściowy,
kurtka przejściowa. W tym przypadku mamy do czynienia z przymiotnikiem znanym w Krakowie w znaczeniu: ‘lekki, zakładany w okresie jesiennym lub wiosennym, tj. na przełomie ciepłych i chłodnych pór roku’ (SRK). Nie notują go słowniki
ogólne, jedynie w USJP znalazło się połączenie okrycie przejściowe (obok przejściowe
ochłodzenie, przejściowe trudności) – pod znaczeniem: ‘mający charakter tymczasowy, mający trwać, służyć tylko przez pewien czas; chwilowy, czasowy, krótkotrwały,
prowizoryczny’, czyli niezbyt precyzyjnie. Nieznajomość takich wyrażeń w innych
regionach potwierdzają spekulacje W. Doroszewskiego:
Znaczenie nie jest zupełnie wyraźne w zdaniu: „kurtka czarna przejściowa do sprzedania” (ogłoszenie w gazecie). Może ma to znaczyć ‘nadający się na przechadzki, spacerowy’ (Doroszewski 1950: 52).

Jak wspomniano, słowo nie jest dziś nieznane, nie trzeba go było na nowo „odkrywać”, pojawiało się też w pracach krakowskich badaczy, np.: Truszkowskiego
(1952): kurtka przejściowa, jesionka przejściowa; Nitscha (1952: 90); Kowalik (1984:
132–143, 1991: 78, 81): płaszcz przejściowy – żywotny. Połączenie reg. kurtka przejściowa ‘kurtka na sezon przejściowy’ notował SPP.
Co jednak istotne z perspektywy omawianego tu zagadnienia: w swoim popularnym zestawieniu regionalizmów W. Kopaliński podaje za W. Doroszewskim już
bez wątpliwości dość fantastyczne połączenie: spacerowy, wyjściowy (garnitur) –
Warszawa, przejściowy – Kraków. Następnie za nim powtarza je wspomniany portal
eduteka.pl. Popularność tego rodzaju źródeł, łatwy dostęp i możliwość powielania
w sieci, która dla wielu jest pierwszym, a często jedynym źródłem wiedzy na ten
temat, rodzą niebezpieczne zjawisko: w ten sposób powstają fakty słownikowe bez
pokrycia w języku.
Czerstwy
W opracowaniach dotyczących regionalizmów słowo pojawia się jako określenie
pieczywa, znaczące ‘stary’ lub ‘świeży’ i zasadniczo opozycja znaczeń dotyczy różnicy między Krakowem i Warszawą a Poznaniem: (chleb) czerstwy ‘stary’ Kraków,
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Warszawa; ‘świeży’ Poznań. Tradycja takich notacji jest trwała, a wywodzi się od
Antoniego Danysza (1914) i Kazimierza Nitscha (1914), przez Władysława Kopalińskiego i wszystkie źródła od nich zależne. Pojawia się też w nowszych pracach,
np. Dunaj 2010: 91: czerstwy // świeży (chleb), Kucała 2002: 71: czerstwy ‘świeży, zdrowy’ Wielkopolska.
Istotę problemu lepiej widać na tle notacji w słownikach ogólnych, które opisują
czerstwy w zależności od łączliwości jako ‘suchy, wysuszony, stary, twardy’ (chleb,
pieczywo) oraz ‘silny, zdrowy, mocny, krzepki’ (człowiek, ciało) (por. SL, SWil, SW,
SJPD, USJP, SWJP).
Właściwie więc mielibyśmy tu do czynienia z regionalizmem semantycznym:
ograniczonym do Poznania (Wielkopolski) znaczeniem ‘świeży’ w odniesieniu do
pieczywa: pozn. czerstwy chleb = ogpol. świeży chleb. W związku z tym wątpliwość
budzi umieszczenie tego wyrazu wśród słów badanych jako charakterystyczne dla
mieszkańców Krakowa, a zwłaszcza włączenie w zakres opisu również znaczenia
odnoszącego się do człowieka, a zatem poniekąd potraktowanie obu znaczeń jako
regionalnych, jak to ma miejsce w pracach Jadwigi Kowalikowej:
Inne badane regionalizmy tkwią nadal mocno w języku młodzieży. Do nich należą:
bańki (użyło tej nazwy ozdób choinkowych 187 respondentów spośród 202), czerstwy w znaczeniu: suchy chleb, zdrowo wyglądający człowiek (186 użyć), przejściowy
płaszcz (jesienno-wiosenny – 180 użyć), piętka (chleba) – 179 użyć, prawie – w znaczeniu ‘właśnie’, ‘akurat’ – (178 użyć) (Kowalik 1984: 132, 1991: 76).

Pomijając kwestie terminologiczne czy status jednostek o dużym zasięgu, postawienie wyrazu w szeregu z bilem, bańką, pinklami, platonem itd. jest bardzo silną
sugestią, że mamy do czynienia z regionalizmem krakowskim.
Na tym tle jednak kuriozalna i niezrozumiała jest notacja w WSPP: czerstwy –
reg. krak. ‘o pieczywie: świeży’: Zapach czerstwego pieczywa. Nawet jeśli potraktujemy ją „tylko” jako błąd w lokalizacji (kwalifikator krak. zamiast pozn.), jest odbiciem
wiedzy o istnieniu takiego regionalizmu (SPP notował go z kwalifikatorem reg.).
Zwróćmy jeszcze uwagę, że owo znaczenie regionalne opiera się właściwie na
jednym źródle, do którego odwołują się kolejni badacze – wypowiedzi A. Danysza:
Przymiotnik czerstwy znaczy w Wielkopolsce wyłącznie: zdrowy, żwawy, młody,
świeży (jak w czeskiem), a więc mówi się czerstwy młodzieniec, wyglądać czerstwo.
Stąd chleb czerstwy, jak się w Galicyi mówi na oznaczenie chleba starego i suchego,
znaczyłoby w Wielkopolsce chleb świeży, świeżo upieczony (Danysz 1914: 256).

Autor wyraźnie nie zna połączenia czerstwy chleb, ostrożnie stawia hipotezę
(tryb przypuszczający), ale nie jest to pewne potwierdzenie. Ciekawe, że zawierający bogaty materiał ilustracyjny SGMPoz notuje interesujące nas znaczenie jako:
dawne ‘świeży (o chlebie)’ – jedynie z powyższym cytatem z Danysza, co zdaje się potwierdzać brak poświadczeń tekstowych. Można się spodziewać, że ta-
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kie regionalizmy mogą mieć oparcie w gwarach regionu. SGP notuje czerstwy
‘o pieczywie: świeże’ z pojedynczymi przykładami z Zaolzia (obszar interferencji
językowej4) oraz powiatów wieluńskiego i łaskiego – stanowczo odległych zarówno
od Krakowa, jak i Poznania.
W tej sytuacji powstaje pytanie: czy rzeczywiście mamy do czynienia z regionalizmem? Albo raczej: na czym polega istota dostrzeżonej różnicy? Na różnych
znaczeniach czy różnej łączliwości słowa? Te kwestie wymagają oczywiście dokładniejszego zbadania. Powyższe pobieżne zestawienie ujawniło jednak, co jest częstym
problemem w badaniu regionalizmów: ograniczona kompetencja badacza przy braku wystarczających danych językowych może prowadzić do nieuprawnionych wniosków, nadinterpretacji.
Ogonek
W tym wypadku wątpliwość jako regionalne, krakowskie budzi znaczenie ‘szereg
ludzi, kolejka’. W jednym z klasycznych tekstów na temat zróżnicowania regionalnego polszczyzny Wacław Borowy, pisząc o języku Tadeusza Żeleńskiego, zauważył, że
jest to znane Boyowi słowo proweniencji warszawskiej (Borowy 1922: 385). Tę „warszawskość” zakwestionował K. Nitsch w polemicznej odpowiedzi:
Rdzennie krakowskie są też szpicel i ogonek, ja przynajmniej zawsze tak słyszałem
i bardzo wdzięczny będę panu B. za nieznane mi ich krakowskie synonimy (Nitsch
1922: 144).

Wypowiedź tę należy jednak rozumieć nie tyle jako wskazanie na krakowski rodowód, ile jako świadectwo znajomości, obecności, powszechności słowa, zwłaszcza
że w Wyborze pism polonistycznych K. Nitscha z 1955 r. w tym miejscu cytowanego
tekstu brak już ogonka, mowa jest tylko o szpiclu (Nitsch 1955: 233). Potwierdzają to
dane słownikowe: SJPD notuje to znaczenie z przykładami z różnych źródeł, m.in.
z Tuwima, w nowszych zbiorach kwalifikowane jest jako potoczne (USJP, SWJP,
WSJP).
Jako określenie osobliwie krakowskie ogonek ‘kolejka’ zanotowała w swoich badaniach J. Kowalikowa – co ważne – na podstawie ankietowych świadectw niekrakowian (Kowalik 1984: 144, 1991: 84). Pisze jednak wyraźnie: „Krakowskość wymienionych przykładów wymaga przebadania, empirycznej weryfikacji” (Kowalik 1984:
144) i w innym miejscu szerzej:

4

W środowisku wielojęzycznym, gdzie występuje mieszanie się i przełączanie kodów, takie zaświadczenie należy interpretować jako wynik doraźnej interferencji leksykalnej czes. čerstvý –
‘świeży, chyży, rześki’ (č. chléb) i pol. czerstwy.
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[…] wymagają konfrontacji z językiem ogólnym oraz mową mieszkańców innych
części Polski w toku szerzej zakrojonych badań, gdyż orzekanie o ich lokalnym zasięgu bez weryfikacji empirycznej prowadziłoby do konstatacji fałszywych (Kowalik
1991: 85).

Czy jakiejkolwiek weryfikacji dokonali znani popularyzatorzy wiedzy o Krakowie – Mieczysław Czuma i Leszek Mazan – przed umieszczeniem tego wyrazu na
zestawionych przez siebie listach najbardziej reprezentatywnych słów galicyjskich
i krakowskich w opozycji do warszawskich, powtarzanych w kilkakrotnie wznawianych książkach (Czuma, Mazan 2013/1998, 2014/2000)? Raczej nie.
Ciekawym przykładem „warszawskiego” funkcjonowania ogonka są liczne użycia w tekstach warszawiaka Jeremiego Przybory, współtwórcy Kabaretu Starszych
Panów. Dla ilustracji przytoczę choć jeden fragment, w którym słowo występuje
wraz z określeniami typowymi dla Warszawy (wędliniarski, kafelkowy5), co może
być pewnym sygnałem swojskości, naturalności w tym kontekście:
Wnętrze sklepu wędliniarskiego. Przed ladą kłócący się ogonek. Za ladą – piękna
Ekspedientka obojętnie śledzi przebieg awantury. Za jej plecami kafelkowa ściana z hakami, na których z rzadka wiszą serdelki. Do sklepu wchodzą Starszy Pan
i Skrzypek, który też zaraz zaczyna grać. Pod wpływem czarodziejskiej tej gry ogonek uspokaja się i, zasłuchany, otacza wirtuoza (Przybora 2016: 543).

Pewnej możliwości systemowej weryfikacji dostarcza obecnie NKJP. Teksty
w nim zgromadzone nie wskazują na przewagę któregoś regionu w zakresie używania omawianego słowa, przeciwnie – różnorodność źródeł i autorów (np. Zofia
Nałkowska, Andrzej Bobkowski, Roman Bratny, Miron Białoszewski, Tadeusz Konwicki, Sławomir Mrożek, Krzysztof Teodor Toeplitz) świadczy o powszechności takich użyć.
Intuicje użytkowników języka są ważnym sygnałem dla badacza, ale z konieczności ich sprawdzenia nie są zwolnieni także autorzy ujęć popularnych. Zasięg i oddziaływanie społeczne takich opisów sprawiają, że nie wolno ich marginalizować
i lekceważyć. Powielanie informacji, że w tym przypadku mamy do czynienia z regionalizmem krakowskim, jest kreowaniem rzeczywistości, stwarzaniem faktów,
które nie uchodzi nawet miłośnikom Krakowa.
Tego rodzaju mitologizacjom sprzyja współcześnie kilka czynników związanych
z funkcjonowaniem regionalizmów, ich popularyzacją i publicznymi dyskusjami na
ich temat: słabo rozpoznana regionalność słów (np. auto – samochód6), fragmen5
6

Warszawskiemu wędliniarski odpowiada krakowskie masarski, zaś ściana kafelkowa, wyłożona
kafelkami, po krakowsku byłaby raczej flizowaną, wyłożoną flizami (por. SRK).
Por. np. pytanie o gwarę krakowską (dialekt małopolski) w poradni językowej PWN: „Czy w innych regionach Polski nie mówi się auto na samochód? Bardzo mnie to zdziwiło” i odpowiedź
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taryczność danych i zmiany statusu wyrazów w czasie, tendencja do utożsamiania
wszelkich archaizmów i potocyzmów z regionalizmami (np. rzekomo krakowskie
pomadka ‘cukierek’ czy pitolić ‘mówić głupstwa’7), a przy tym pewne przywiązanie
do jednostek regionalnych (np. notowana w wielu regionach krawatka8).
***
Zaprezentowana tu perspektywa krakowska może być punktem wyjścia dla wniosków natury ogólniejszej, zwłaszcza dla określenia warunków i przyczyn powstawania takich wątpliwych interpretacji oraz konieczności i możliwości ich naukowego
weryfikowania.
Jak widzieliśmy, problematyczne w badaniu regionalizmów okazują się:
1. fałszywa interpretacja znaczenia regionalizmu, wynikająca z nieznajomości słowa (kuplówka, przejściowy), o co nietrudno przy coraz częstszym powszechnym
używaniu regionalizmów i stwarzaniu kontekstowych definicji;
2. fałszywa interpretacja słów badacza, wynikająca być może z powierzchownej lektury (czerstwy);
3. fałszywy sąd o regionalności (zasięgu geograficznym) słowa, wynikający z zawężenia perspektywy obserwatora (ogonek).
Powyższe przykłady i wnioski sygnalizują problemy dostrzegane w nowej sytuacji badawczej i konieczność naukowego weryfikowania obiegowych sądów. Popularyzowanie wiedzy dostępnej w opracowaniach naukowych dzięki nowym możliwościom technicznym cieszy, jednak powinno uwzględniać stan wiedzy współczesnej,
a jednocześnie pogłębianie tej wiedzy stymulować. W czasie zainteresowania lokalnością, związanego z ideą małych ojczyzn, oraz dostrzegania i promowania kulturotwórczej roli języka w lokalnych społecznościach badania tego rodzaju mogą mieć
również wartość praktyczną. Punktem odniesienia dla współczesnego badacza jest
też nowe socjokulturowe spojrzenie na istotę regionalizmu – jako czynnika kształtującego lokalną tożsamość (obejmujące przekonanie, że regionalne, lokalne jest to,
co dana społeczność za takie uznaje), które zdaniem autorki nie powinno zwalniać
z dbałości o naukową rzetelność i opierać się na fikcji.

7
8

Katarzyny Kłosińskiej: „W Małopolsce auto jest neutralnym synonimem samochodu, w innych
regionach – nieco wyszukanym. Inaczej mówiąc – Małopolanin o wiele częściej niż mieszkaniec
innego regionu powie, że kupił auto” (sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Dialekt-malopolski;17646.html
(dostęp: 25 VII 2018)).
Jako przykłady regionalizmów krakowskich pojawiają się choćby w Wikisłowniku (pl.wiktionary.
org/wiki/Indeks:Polski-Regionalizmy_krakowskie (dostęp: 25 VII 2018)).
SJPD kwalifikuje ją jako przestarz. dziś reg. małopolski, USJP jako reg. krak., tak samo WSJP,
natomiast WSPP jako reg. krak., wielkopol., śl.; jako regionalną notują ją też SRK, SGMPoz, SŁ,
Kurzowa 1985.
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False Regionalisms: Regional Vocabulary Read Anew
Summary
New electronic tools open new possibilities for research of regional vocabulary; they allow both to
reach poorly attested units, and to verify dictionary data on the regional character of various lexemes.
The paper is an attempt to problematize observations which have been made during the development
of a dictionary of Cracow regionalisms. It discusses those lexical units which are listed in works devoted to regionalisms as associated with Cracow and which in reality do not have such status, as could
be shown thanks, among others, to a new material verification. Using several examples, the paper presents cases of false interpretation of the regional status of lexemes: attribution of the wrong meaning
or the wrong range of occurrence, and in consequence, consolidation and replication of a faulty image
of these units. The analysis is set against the background of a new sociocultural view on the essence of
regionalism, seen here as a factor which shapes the local identity, which view, according to this author,
should not relieve of the care for scientific reliability or be based in fiction.

Etnolingwistyka

LingVaria
Rok XIII (2018) | 2 (26)
https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.13

Maciej Rak

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
maciej.rak@uj.edu.pl

„Czwarta piramida” Jana Karłowicza.
kartoteka pierwszego w dziejach polskiej nauki
słownika etnolingwistycznego

Słowa klucze: Jan Karłowicz, słownik etnolingwistyczny, historia polskiej etnolingwistyki
Keywords: Jan Karłowicz, ethnolinguistic dictionary, history of Polish ethnolinguistics

Uwagi wstępne
Dorobek leksykograficzny Jana Karłowicza obejmuje, jak wiadomo, trzy słowniki:
Słownik języka polskiego (SW), Słownik gwar polskich (SKarł) i Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim (SWOKarł). Erazm
Majewski nazwał je „trzema piramidami” (1904: 24), epokowymi dziełami polskiego
językoznawstwa.
Kwerenda (przeprowadzona w czerwcu i lipcu 2017 r.) jednostki Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie skatalogowanej jako Materiały językoznawcze1 ujawniła
kartotekę pierwszego słownika etnolingwistycznego (KSEKarł) w dziejach polskiej
nauki. Zgromadził ją J. Karłowicz, można więc z pewnymi zastrzeżeniami mówić
1

Ta jednostka archiwalna (sygn. PAU W I–191a) do 2007 r. znajdowała się w Bibliotece Naukowej
PAU i PAN w Krakowie. Za udostępnienie zbiorów bardzo dziękuję dr Ricie Majkowskiej, byłej
dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU, i dr. Adamowi Górskiemu, obecnemu dyrektorowi tej
instytucji.
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o „czwartej piramidzie” leksykograficznej w dorobku tego badacza. W odróżnieniu
od trzech pierwszych słownik etnolingwistyczny pozostał w postaci fiszek. Autor
nie opublikował go, zajęty m.in. pracami redakcyjnymi nad SW, SKarł i SWOKarł. Żadnego z tych słowników nie zdążył ogłosić w całości, pozostawił jednak
mniej lub bardziej dokładne wytyczne. Znali je z pewnością współredaktorzy SW
(Adam A. Kryński i Władysław Niedźwiedzki), z kolei w przypadku SKarł Jan Łoś
dysponował Objaśnieniami do słownika gwarowego i Przedmową tymczasową do
Słownika gwar polskich2. W metodzie leksykograficznej kontynuatorzy mogli się
również zorientować na podstawie wydanych tomów (za życia Karłowicza wyszły
2 z 6 tomów SKarł oraz 2 z 8 tomów SW). Inaczej jest z KSEKarł, nie ma bowiem
żadnych wytycznych redakcyjnych. W Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej (WEPI) Karłowicz opublikował co prawda 23 hasła3 (część z nich znajduje się też
w KSEKarł), ale czy tak miał wyglądać słownik? Tego nie wiadomo.
Celem niniejszego artykułu jest omówienie KSEKarł na tle współczesnych nam
dokonań etnolingwistyki4, zwłaszcza lubelskiego Słownika stereotypów i symboli ludowych (SSiSL) oraz moskiewskiego Славянские древности (СД).
W czasach, kiedy Karłowicz gromadził kartotekę, nie był znany termin etno
lingwistyka. Niewątpliwie jednak badania, które prowadził, sytuują się w opisie zależności między językiem i kulturą i z dzisiejszej perspektywy należą do tej dyscypliny. To kolejny dowód, że terminologia, której używamy, jest de facto rzeczą wtórną,
bowiem podobne do współczesnych badania – jak wynika m.in. z tego przykładu –
z powodzeniem prowadzono wcześniej bez terminologicznego uściślenia albo pod
innym szyldem.
Pomysły leksykograficzne Karłowicza wyrastają z warszawskiego pozytywizmu
(1863–1890). W tym okresie celem językoznawstwa był „opis Polski istniejącej w słowie” (Piotrowski 2010: 605). Karłowicz planował więc wydanie Wielkiego słownika
polskiego (1876b), który obejmowałby wszystkie poświadczone polskie wyrazy wraz
z wariantami. Ostatecznie do realizacji tego pomysłu nie doszło i wyszły odrębne:
SW, SKarł i SWOKarł. Wielki słownik polski miał dotyczyć słownictwa, z kolei opis
polskiej kultury przez pryzmat folkloru słownego i, szerzej, języka to cel, jaki przyświecał słownikowi, po którym pozostały jedynie fiszki.
2
3

4

Odpowiednio: sygn. PAU KSG 3604/1899 i PAU KSG 3599/1899.
Są to: Baba (WEPI VI: 624), Bazyliszek (VII: 203), Bieda (VIII: 745), Bies (VIII: 783), Błędne ognie
(VIII: 945–946), Boginki (IX: 15–16), Boruta (IX: 206–207), Chochlik (XI: 733), Chors (XII: 325),
Czarnobóg (XIV: 668), Dadźbóg (XIV: 961), Dobrochot (XVI: 671), Dola (XVI: 734), Domowy duch
(XVI: 806), Dziewanna (XVIII: 670), Dziw, Dziwo (XVIII: 688), Dziwożona (XVIII: 690–691),
Hamboh (XXVII: 278), Hennil (XXVIII: 689), Homen (XXIX: 284), Jarowit (XXXII: 685), Jaryło
(XXXII: 687), Jesse (XXXII: 912–913).
Słownikiem etnolingwistycznym jest także Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty (SGK). Opracowanie to obejmuje tylko jeden region, z tego powodu nie uwzględniłem go w tym zestawieniu.
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1. Kartoteka słownika etnolingwistycznego
1.1. Historia kartoteki
KSEKarł powstawała przez ok. 40 lat równolegle z kartoteką SKarł. Pierwszy ogólnogwarowy słownik bazował na materiałach dialektologicznych, folklorystycznych i ludoznawczych, które ukazały się drukiem do 1896 r. włącznie. Karłowicz,
wypisując do niego leksemy, przy okazji przygotował fiszki dotyczące polskiej
kultury.
Można założyć, że wśród materiałów rękopiśmiennych, które – na mocy umowy między Mieczysławem Karłowiczem a Janem Łosiem5, dotyczącej dokończenia
SKarł – przywieziono z Warszawy do Krakowa, znalazła się także kartoteka etnolingwistyczna. Po ukończeniu SKarł całość (łącznie z ok. 200 książkami, do których
odsyłały fiszki) miała powrócić do M. Karłowicza. Wobec jego tragicznej śmierci
w Tatrach 8 lutego 1909 r. rękopisy pozostały w Krakowie. Być może zachowały się
dzięki temu – wiadomo bowiem, co stało się z księgozbiorami i archiwaliami warszawskimi podczas II wojny światowej.
Wgląd w spuściznę po Karłowiczu miał przede wszystkim J. Łoś. Testament autora SKarł i umowa, którą podpisał jego syn, dotyczyły jedynie ukończenia słownika
gwarowego, co ostatecznie doszło do skutku w 1911 r. W dokumentach nie ma mowy
o pracy nad KSEKarł. Wynika z tego, że sam Karłowicz uważał kartotekę za niedopracowaną. Mimo to z inicjatywą opublikowania tych materiałów in crudo wystąpił
Hieronim Łopaciński (1904: 196–197). Nie doszło to do skutku, co więcej, pamięć
o istnieniu kartoteki z czasem zginęła. Prawdopodobnie od ukończenia SKarł, czyli
przez ponad 100 lat, nikt do niej nie zaglądał.
Po śmierci M. Karłowicza materiały jego ojca, rękopiśmienne i pomocnicze
(w tym wspomniany zbiór książek), pozostały w Akademii Umiejętności i zostały
włączone do jej biblioteki.
1.2. Zawartość kartoteki
KSEKarł została umieszczona w dwóch tekturowych pudłach (o wymiarach 255 x
105 x 215 mm), opisanych na grzbiecie jako Materiały językoznawcze. Wielkość zasobu fiszek to 0,6 m.b., czyli przeliczając 1 cm = 100 fiszek, jest to ok. 6000 kartek.
Większość fiszek ma rozmiar 80 x 150 mm. Na zasób KSEKarł składają się ponadto:
1) wycinki z gazet z podanym dokładnie tytułem gazety, datą i stroną; 2) kartki wyrwane z zeszytu z zapisanymi ręcznie pieśniami; 3) prace drukowane innych autorów. Te dodatkowe elementy mają różne rozmiary, jeśli większe od fiszek, wówczas
są tak złożone, że pasują do zasobu.
5

PAU KSG 3312/1904.
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Kartoteka z pewnością pierwotnie znajdowała się w innych, przystosowanych do
tego pudłach. Orientacja pisma, a także uszkodzenia i przybrudzenia wzdłuż krótszego boku wskazują, że fiszki były przechowywane w pozycji pionowej, a nie jak
teraz – poziomej. Można o tym wnioskować także na podstawie ich mechanicznego
podziału (nie ma tu żadnego klucza znaczeniowego) na 12 paczek o różnej grubości
(od 2 do 11 cm b.) przewiązanych dratwą. Najprawdopodobniej fiszki wyjęto z właściwych pudeł, związano sznurkiem i włożono do pudeł zastępczych.
Fiszki – jak już wspomniałem – były gromadzone przez ok. 40 lat, widać więc
działanie czasu – uszkodzenia, nierównomiernie wyblakłe pismo, różny odcień i kolor atramentu, doklejanie kolejnych kartek i zmiany w oznaczaniu źródeł, co pośrednio wskazuje na przyrost prac naukowych.
Przyjrzyjmy się dokładniej fiszkom z hasłem BURZA (fot. 1–5). W kartotece podstawową jednostką jest hasło główne (fot. 1–2) z podhasłami (fot. 3–5), zwykle jest
ono objęte okładką z tytułem i numerem. Na fiszce z hasłem głównym w górnym
prawym rogu Karłowicz umieścił niebieską kredką oznaczenie B6, a na fiszkach
z podhasłem – B6a, B6b, B6c itd. Skróty te należy odczytać w następujący sposób:
jest to szóste hasło główne na literę B, z kolei B6a to pierwsze podhasło, B6b – drugie,
B6c – trzecie, w razie potrzeby (gdy są jeszcze bardziej dokładne informacje) mamy
np. B6aa, B6ab, B6ac… Hasło główne i podhasło łączy wspólny nagłówek, podhasło
dodatkowo ma swój tytuł. Na kartce z hasłem głównym, a czasem też z podhasłem,
autor KSEKarł umieścił spis zawartości. W przypadku BURZY fiszka główna informuje, że w obrębie hasła znajdują się: Grom, Deszcz, Chmury, Grad, Tęcza, Mgła,
Wiatr i Błyskawica. W Gromie mamy precyzyjniej: huk, głos wielki, cicho, strzała
piorunowa, diabeł ciska kamienie, gromnica, bóstwo diabła zabija. Spis oraz poszczególne podhasła zawierają też odesłania do innych haseł głównych i podhaseł, np.
przy Deszczu mamy C7 (CZAROWNICA) i W9 (WODA). Podstawowe informacje
na fiszkach to skróty źródeł, początkowo zapisywane ręcznie, następnie oznaczane pieczątkami (por. fot. 4–5). Do KSEKarł dołączono 36-stronicowy ułożony alfabetycznie Klucz znaków i skróceń (por. fot. 6–7), odnoszący się także do kartoteki
SKarł. I tak, np. Kg.Kr 3–50 to: Oskar Kolberg, Krakowskie, t. 3, s. 50; AP 14 73: „Zbiór
Wiadomości do Antropologii Krajowej”. t. 14, s. 73; W.Jg 84: Zygmunt Wasilewski,
Jagodne. Wieś w powiecie łukowskim, gminie Dąbie. Zarys etnograficzny, Warszawa
1889, s. 84, a Wa3_507 to odesłanie do „Wisły”. nr 3, 1889, s. 507.
Na niektórych fiszkach (fot. 5) pojawia się znak ϙ znany też z innych prac Karłowicza (por. Rak 2017: 271–272). Oznacza on słowa gwarowe i odsyła do kartoteki
SKarł; w wypadku Tęczy są to: ceta, tancza, tanga, tęga i tąga. Mały udział w KSEKarł danych językowych to odzwierciedlenie XIX-wiecznego stanu polskiego językoznawstwa i niewielkiej wiedzy o gwarach, geografii językowej, historii języka
i wyrazów.
Kwerenda w kartotece ujawniła ponad 90 haseł głównych (dokładna ich liczba
jest trudna do oszacowania, gdyż część z nich ostatecznie zmieniono na podhasła,
tak się stało np. z OWCĄ (O21) włączoną do ZWIERZĄT (por. fot. 8)): BIĆ, BAR-
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WY, BRUDNY – CZYSTY, BURZA, BOGOWIE, BRATOBÓJSTWO, CHOWAĆ,
CHWIAĆ SIĘ, CIAŁO, CZAROWNICA, CHLEB, CHOROBY, DAR, DŁUG, DNI,
DOM (BUDOWLA), DOM (RODZINA), DRZEWO, DROGA, DUCHY, DUNAJ,
DZIECKO, DZWON, EFFIGIE, GOŚĆ, GRY, GRANICE, GWIAZDA, GÓRA,
IDIOTA. OPĘTANY, IMIĘ, JAJE, JEDNO, JEŚĆ, KARY, KOŃ, KROWA, KULT,
KAMIEŃ, KRAŚĆ, KSIĘGI, KUPNO – SPRZEDAŻ, KOBIETA, KRAJ. OJCZYZNA, KRÓL(OWA), LATAĆ, LITOŚĆ, MUZYKA, MITOLOGIA, MIŁOŚĆ, MASŁO, MIEŚĆ, MLEĆ, METAMORFOZA, MGŁA, MYŚL, NIEBO, OBRAZ, OSZUKANY, OWADY, POTWÓR, PRZEWRACAĆ, PTAKI, RYBY, ROLNICTWO,
ROŚLINY, ROZBÓJNIK, SĄD, SEN, SŁUŻYĆ, SMOK. LATAWIEC. AJTWARAS,
SŁOWO, SMOŁA, SPAĆ, STATKI (WODNE), STRZELAĆ, ŚWIĘCI, ŚMIERĆ,
USZANOWANIE, WESELE, WIESZAĆ, WIĘZIĆ, WODA, WOZIĆ, ZIEMIA,
ZŁOTO, ZNACHOR, ZWIERZĘTA, ŻYĆ. Niektóre z tych haseł głównych to nadrzędne kategorie, np.: ZWIERZĘTA, ROŚLINY.

Fot. 1

Fot. 2
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2. Planowany słownik etnolingwistyczny
2.1. Tytuł słownika
Przegląd prac uczonego i fragmentów jego korespondencji ogłoszonej przez H. Łopacińskiego (1904) przekonuje, że kartoteka była przygotowywana jako Słownik polskiej mitologii. Jak się to ma do etnolingwistyki? Na pozajęzykoznawczą działalność
naukową Karłowicza składają się m.in. prace teoretyczne i analityczne (zwłaszcza
o charakterze porównawczym) dotyczące mitologii polskiej, słowiańskiej, litewskiej i greckiej. Dokładną ich bibliografię wraz z omówieniem podał H. Łopaciński
(ibid.). Na podstawie tej literatury możemy wskazać, jak autor KSEKarł rozumiał
terminy mit i mitologia.
W pewnym stopniu rozeznanie daje już SW. W drugim tomie, który ukazał
się drukiem w 1900 r., czyli jeszcze za życia Karłowicza, znajdujemy następujące
definicje:
Mit ‘opowieść a[lbo] wierzenie tradycyjne, przypisujące osobom, rzeczom i wypadkom cechy nadprzyrodzone’ (s. 1001);
Mitologia ‘nauka o mitach; połączenie podań mitycznych z opowiadaniem nauki
o Bogu’ (s. 1001).

Jako przykłady użycia podano cytaty z prac uczonego. Można więc wnioskować,
że zgadzał się on z tymi ujęciami. Jak wynika z jego publikacji i korespondencji,
mit jako opowieść lub wierzenie tradycyjne traktował równoznacznie z przekazem
ludowym (wiedzą ludową), a między mitologią a folklorem (rozumianym jako tzw.
rzeczy ludowe (Karłowicz 1871)) stawiał znak równości (tak też w SFP, por. hasło
Mitologia i folklor (s. 233–234)). Tym samym, opisując polską mitologię, charakteryzował polską duchową kulturę ludową, kładł nacisk na jej związki z wierzeniami
i przekonaniami dawnych Słowian, ale nie pomijał przy tym wątków chrześcijańskich. Nieprzypadkowo w czasach Karłowicza termin folklor konkurował z prawiedzą (Majewski 1896). Po tych uściśleniach nie ma chyba wątpliwości, że KSEKarł
można uznać za kartotekę etnolingwistyczną.
W ludoznawczych i porównawczych pracach Karłowicza z dziedziny mitologii
i literatury powszechnej widać ewolucję w podejściu do analizy mitów. W Żydzie
wiecznym tułaczu (1873), Pięknej Meluzynie i królewnie Wandzie (1876a) oraz w Podaniu o Walterze z Tyńca (1881) Karłowicz był zwolennikiem teorii Maxa Müllera
i Adalberta Kuhna, którą nazwano szkołą filologiczno-meteorologiczną. Jej podstawą było twierdzenie, że wszystkie mity odnoszą się do opozycji zimy i lata, wschodu
i zachodu słońca oraz współwystępowania burzy i chmur i przy wykorzystaniu tego
klucza należy je objaśniać.
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Autor KSEKarł po zapoznaniu się z książką Primitive Culture Edwarda Burnetta Tylora (1871), której polskie wydanie później redagował, w badaniu mitów ostatecznie dołączył do szkoły antropologicznej (psychologicznej). Objaśniając genezę
mitów, Tylor i jego uczeń Andrew Lang kładli nacisk na postrzeganie i rozumienie
rzeczywistości przez człowieka (Karłowicz 1901).
Jakie znaczenie ma ta część wywodu dla KSEKarł? Otóż w doborze haseł, a także
w układzie podhaseł, widać inspiracje antropologiczną szkołą Tylora.
2.2. Układ haseł w słowniku
Układ słownika etnolingwistycznego nie został dookreślony w żadnej z prac Karłowicza (usprawiedliwiał się on w liście do Michała Federowskiego z 13 maja 1890 r.
następującymi słowami: „Cóż począć, sam jeszcze dla siebie nie ułożyłem ogólnego
schematu, odkładając to ciągle na jutro” (za: Łopaciński 1904: 202)). Prawdopodobnie
kolejność haseł i ich zawartość miały odpowiadać poglądom szkoły antropologicznej Tylora i Langa oraz porządkowi filozoficznemu w XIX-wiecznym ujęciu. Uczony
wyłożył ten zamysł trzykrotnie, najpierw w referacie Quelques mots sur le systéme et
la méthode en mythologie wygłoszonym 3 września 1889 r. w Sztokholmie podczas
zjazdu orientalistów, później w polskim jego wariancie – O stosunku mitologii do
filozofii zaprezentowanym 20 lipca 1891 r. na VI Zjeździe Lekarzy i Przyrodników
Polskich w Krakowie oraz w formie artykułu – Mitologia i filozofia (Karłowicz 1899).
W pracach tych przewija się pogląd, że mitologia rozwinęła się z filozofowania, czyli
zastanawiania się nad początkiem, przyczyną, związkami i końcem wszystkich rzeczy, zjawisk i istot.
W pewnym stopniu o układzie planowanego słownika możemy się zorientować z korespondencji uczonego do M. Federowskiego z 10 kwietnia 1890 r., w której
czytamy:
Wychodzę z zasady, że: 1) wyobraźnia człowieka pierwotnego i dzisiejszego chłopa
są filozofią pierwotną, tj. poglądem na świat i samego siebie, na początek, przyczyny, związek i cel wszystkich rzeczy; 2) że za tym układ zasobów folklorystycznych
powinien być zupełnie taki sam, jak filozofii. 3) Ponieważ filozofia dzieli się na: a)
teoretyczną (poznawalność) i b) praktyczną (wola, etyka, polityka, socjologia itd. –
działalność), przeto i folklor (mitologia) dzielić się winien na a) teoretyczny i b)
praktyczny.
a) Folklor teoretyczny. Pojęcia o początku, przyczynie, związku, przeznaczaniu
(celu) wszech rzeczy.
Tu trzeba wziąć porządny jaki układ nauk, czyli systematykę. Według niego okażą się nauki o niebie, ziemi, człowieku i szczegółowo o: słońcu, księżycu, gwiazdach,
chmurach, piorunie itd. (astronomia, meteorologia, kosmografia… mityczna). Potem o ziemi: α) kamienie (geologia, mineralogia…), β) rośliny (botanika), γ) zwie-
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rzęta (zoologia, fizjologia itd.), δ) człowiek (wszystkie nauki o ciele i duchu ludzkim,
rozumie się, zawsze z punku widzenia mitycznego).
b) Folklor praktyczny. Tu należą wszystkie fakta mitologiczne, odnoszące się do
chęci wywarcia wpływu na: A) bogów, B) rzeczy (gwiazdy, zwierzęta itd.), C) ludzi
(czary, medycyna, moc słowa itd.). Tu należy kult i religia, o ile dążą do czynnego
wdania się człowieka w porządek wszechświata (za: Łopaciński 1904: 201–202).

Tę podpowiedź Federowski wykorzystał w Ludzie białoruskim na Rusi Litewskiej
(1897–1981), o czym pisze w jego pierwszym tomie (1897: X).
W obecnym kształcie KSEKarł w sposób niezamierzony przez autora ma układ
mieszany (alfabetyczno-semantyczny), niewątpliwie jest to efekt niedopracowania tego zbioru. Najpierw Karłowicz ułożył kartotekę alfabetycznie, a później zaczął ją porządkować semantycznie, nie doprowadził tego jednak do końca, dlatego
w KSEKarł mamy chaos. Na przykład do obszernego hasła (kategorii) ZWIERZĘTA włączył Cielę, Byka i Wołu, ale już fiszki składające się na KROWĘ znajdują się
oddzielnie pod literą K. Osobno jest też KOŃ, który – nie wiadomo dlaczego – nie
figuruje w Katalogu zwierząt ułożonych abecadłowo. Tego typu niekonsekwencji jest
więcej i są one jeszcze nawet bardziej zawiłe. W ZWIĘRZĘTACH poza zwierzętami
hodowlanymi i dziko występującymi w Polsce mamy: Lwa, Małpę, Panterę, Słonia,
Świnkę morską, Wielbłąda i Tygrysa oraz mitycznego Jednorożca.
W DOMU (BUDOWLI) zostały wydzielone m.in.: Karczma, Kościół, Loch, Łaźnia, Miasto, Wieś, Pożar, Dzwonnica i Wieża, a w DOMU (RODZINIE): Ojciec,
Matka, Mąż, Żona, Rodzice, Syn, Córka, Bękart, Baba i Dziad, Brat, Siostra, Bliźnięta, Dziecko, Krewni, Ciotka, Pobratymstwo, Rodzeństwo, Macocha, Szwagier,
Zięć, Pasierb(ica), Kochanka, Sierota, Wdowa i Rodzeństwo. Już ten krótki przegląd zawartości haseł DOM i ZWIERZĘTA pokazuje niekonsekwencje i w pewnym
stopniu dowolność w porządkowaniu materiału, a także prowokuje pytanie o dobór
jednostek.
Słownik najprawdopodobniej docelowo miał mieć układ semantyczny (tak wynika z listu do Federowskiego) według następujących kategorii (używam terminologii
z prac Karłowicza): KOSMOGRAFIA, POWIETRZNIA, KAMIENIE, ROŚLINY,
ZWIERZĘTA i CZŁOWIEK. Wymienione wyżej hasła główne miały być przyporządkowane tym klasom.
2.3. Artykuł hasłowy na tle SSiSL i СД
W obrębie haseł głównych (jeśli nie mają podrzędnych jednostek), a przede wszystkim w podhasłach pojawiają się bardziej szczegółowe informacje znaczeniowe.
Przyjrzyjmy się budowie artykułu hasłowego CZAROWNICA (C7), przykładając do
tego fasety stosowane w SSiSL (w tym słowniku CZAROWNICA z pewnością wejdzie do planowanego tomu Religia. Demonologia).
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Fasety z SSiSL

Czarownica, Baba Jaga, jędza, dobroczynna
wróżka, nieszkodliwa czarownica

Nazwa z uwzględnieniem jej różnych znaczeń
i odniesień, derywaty, synonimy, kohiponimy…

Góry: Babia Góra i Babie Nogi w Tatrach

Lokalizacja, lokalizator: lokalizacja przedmiotu
hasłowego lub przedmiot hasłowy jako miejsce
czegoś innego

Czarownik
Stosunki z diabłem
Zły duch
Twardowski

Kolekcje i kompleksy: z jakimi rzeczami i zjawiskami współwystępuje przedmiot hasłowy,
pełniąc wspólną funkcję

Zjazd czarownic
Uroki, czary, miłosne czary, czary na czyją
śmierć, przeszkody w czarach, usypianie
Narzędzia czarnoksięskie
Palenie, pławienie, dręczenie czarownic
Przemiany czarownicy
Czarownicy mąż uwięziony, ona się mści
Czarownica wyznaje coś na mękach
Czarownica córkę, syna w coś zaklina
Czarownica prześladuje kogoś w różn[ych]
metamorf[ozach]
Czarownica daje list v. polecenie do 2-go czarownika
Czarownica rzuca sen na osy
Posiekane ciało czarownicy ożywia się
Zakochany(a) bez wzajemności mści się na
kochance(ku)

Czynności, procesy, stany, jakie wykonuje, jakim
podlega lub w jakich znajduje się przedmiot
hasłowy

Czarownica a deszcz i burza
Czarownica i mleko krowy
Niemożność złowienia ryby

Działania sprawcze

Czarownica przemienia się w wilkołaka
Żaba [czarownica zmienia się w żabę]

Przemiany, jakim podlega przedmiot hasłowy

Wychodząc od folkloru, zgodnie z założeniem, że mitologia i folklor to jedność,
Karłowicz zapisywał na fiszkach przede wszystkim poszczególne wątki pieśniowe.
Sposób ich ujęcia w postaci prostego zdania przywodzi na myśl składową definicji
kognitywnej – zdanie minimalne. W SSiSL zdania te są porządkowane w kategorie
wyższego rzędu, jednak w przypadku KSEKarł nie można mówić o jakichś powtarzalnych fasetach.
Pozostaje jeszcze pytanie, jak CZAROWNICA z KSEKarł ma się do artykułu hasłowego ВЕДЬМА (СД I: 299–301) autorstwa Ludmiły N. Winogradowej i Swietłany N. Tołstojowej. W moskiewskim słowniku etnolingwistycznym w omawianym
haśle wyróżniono 9 segmentów: 1) Pochodzenie; 2) Cechy charakterystyczne (cechy
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wyglądu, zdolność zmieniania się w zwierzęta); 3) Czas aktywności; 4) Szkodliwe
działania (zabieranie mleka krowom); 5) Zabezpieczenie się przed działalnością czarownicy; 6) Sposoby jej rozpoznawania; 7) Symboliczne unicestwienie; 8) Wierzenia
dotyczące jej śmierci; 9) Sabat czarownic. W CZAROWNICY z KSEKarł w odróżnieniu od ujęcia rosyjskich etnolingwistek nie zostały wyeksponowane informacje
o pochodzeniu tej postaci i czasie jej aktywności, z pewnością jednak znajdują się
one w licznych źródłach, do których odsyłają skróty. Ponadto, w kartotece jest więcej
danych folklorystycznych, a w СД – etnograficznych. W ogólnym jednak zarysie –
co nie dziwi, ze względu na silne spetryfikowanie wizerunku czarownicy w kulturach słowiańskich – artykuły hasłowe pod względem wypełnienia treściowego są
podobne.
2.4. Planowany słownik Karłowicza a SSiSL i СД
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (2010: 24) zestawiła słowniki etnolingwistyczne lubelski i moskiewski w postaci tabeli, którą teraz rozszerzam o jedną kolumnę i jeden wiersz (2. Układ słownika), aby na tym tle pokazać nieukończony
słownik Karłowicza.
Wyszczególnienie

1. Cel

2. Układ słownika

СД

SSiSL

Słownik Karłowicza

Rekonstrukcja
prasłowiańskiego dziedzictwa kulturowego
Rekonstrukcja tradyw zakresie kultury
cyjnego obrazu świata
duchowej, objaśnienie
i człowieka
etnogenezy i etnokulturowej historii
Słowian

Rekonstrukcja ludowej wizji
świata i człowieka obejmująca wątki słowiańskie
i chrześcijańskie (synkretyzm) obecne w polskim
folklorze. Przez odwołania
do literatury obcojęzycznej
i mitologii greckiej rekonstrukcja ta jest umieszczana
na szerszym, ogólnoeuropejskim tle

Układ semantyczny
według „biblijnego”
porządku świata:
I. Kosmos, II. Rośliny,
III. Zwierzęta,
IV. Człowiek,
V. Społeczeństwo,
VI. Religia. Demonologia, VII. Czas.
Przestrzeń. Miary.
Kolory

Układ semantyczny według
XIX-wiecznego porządku
filozoficznego i koncepcji
Tylora: I. Kosmografia,
II. Powietrznia, III. Kamienie, IV. Rośliny, V. Zwierzęta, VI. Człowiek

Układ alfabetyczny
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Wyszczególnienie

СД

3. Jednostka
opisu (a)
i typ słownika (b)

a) Semantyczne
jednostki „języka
kultury”, tj. pojęcia
istotne dla kultury
słowiańskiej;
b) słownik ideograficzno-kulturowy
z elementami słownika
objaśniająco-funkcjonalnego

a) Przedmiot mentalny dostępny przez
badanie danych językowych, tekstowych
i zachowaniowych;
b) słownik ideograficzny i onomazjologiczny

a) Pojęcia istotne dla
kultury polskiej ujawnione
przede wszystkim w folklorze słownym;
b) docelowo miał to być
słownik onomazjologiczny

4. Typ definicji
i budowa artykułu
hasłowego

Eksplikacja podzielona na segmenty (bloki
tematyczne)

Definicja kognitywna. Artykuł hasłowy
składa się z eksplikacji
i dokumentacji

Trudny do określenia.
Prawdopodobnie definicja
miała być podzielona na
segmenty, a w ich obrębie
na wątki pieśniowe ujęte
w postaci lapidarnych zdań

5. Podstawa
materiałowa

Polski materiał XIX-wieczny i wcześniejszy drukowany i dostarczany przez inPolski materiał XIXMateriał ogólnosłoi XX-wieczny, dane
formatorów, w tym wycinki
wiański, dane języjęzykowe, teksty
z gazet. Przede wszystkim
kowe, etnograficzne,
ludowe i zapisy wiedzy teksty folkloru (najliczniej
rzadziej teksty folkloru
pieśni), w niewielkim stop„przyjęzykowej”
niu informacje etnograficzne i językowe

6. Geografia

Wszystkie kraje słowiańskie

Teren etnicznie polski

Słownik Karłowicza

Teren etnicznie polski
w ujęciu XIX-wiecznym,
czyli uwzględniający też
Kresy Wschodnie

Uwagi końcowe
KSEKarł nie nadaje się do druku, i to z kilku powodów. Po pierwsze, jak napisałem
wyżej, kartoteka jest niedopracowana, nieukończona i zestawiona chaotycznie, dlatego nie wiadomo, jak w szczegółach miałyby wyglądać: 1) kolejność haseł w słowniku, 2) długość cytatów (poszczególne strofy pieśni, streszczenia legend i podań czy
też całe długie teksty?) i 3) odwołania do literatury obcojęzycznej. Jeśli weźmiemy
pod uwagę, że bardzo duża część materiału jest sygnowana skrótami, to uświadomimy sobie, jak duży wkład pracy należałoby wnieść w dotarcie do cytowanych publikacji. W dodatku często była to prasa codzienna z końca XIX w., której stopień
zachowania w bibliotekach i archiwach jest bardzo mały. Kolejną nierozstrzygniętą sprawą jest ortografia cytatów. Niektóre z nich są podane w pisowni gwarowej
(z różnym, niekonsekwentnym stopniem szczegółowości), inne w zapisie literackim.
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Po drugie, nie mamy informacji, jak Karłowicz planował definiować poszczególne hasła. Ani próbka z WEPI (por. przypis 2), ani też dokładne zapoznawanie się
z zawartością fiszek nie dają dokładnego wyobrażenia na ten temat. Jedno jest pewne, definicje w słowniku etnolingwistycznym musiały być inne niż w SKarł i SW.
Żadnych szczegółów jednak nie znamy, wszystko pozostaje w sferze domysłów.
Po trzecie, kartoteka nie daje bezpośredniej informacji na temat geografii faktów
kulturowych (zwyczajów, obrzędów czy wreszcie tekstów folkloru i słownictwa). Podobnie jak SKarł także słownik etnolingwistyczny miał obejmować obszar np. Wileńszczyzny, zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, ale z naciskiem na polskość.
Czy jednak obce wpływy kulturowe miały być uwzględnianie i komentowane? Na to
pytanie nie znajdziemy odpowiedzi.
Po czwarte, KSEKarł zawiera bogaty materiał, ale zebrany nierównomiernie, jeśli idzie o zasięg polskiego etnosu w XIX w. i aspekt gatunkowy (dominują pieśni,
znacznie mniej jest legend i podań, pozostałe gatunki folkloru słownego zostały
właściwie pominięte). Słownik nie dałby więc pełnego wyobrażenia o ludowej wizji
świata i człowieka.
Po piąte (jest to najważniejszy argument), nie ma potrzeby publikowania
KSEKarł, gdyż polski materiał ludowy jest fachowo opracowywany w postaci SSiSL.
Słownik etnolingwistyczny Karłowicza jest świadectwem epoki, ale jego publikacja
dziś do nauki niewiele by wniosła.
Podane argumenty przeciwko publikacji KSEKarł nie stoją w sprzeczności z inną
formą upowszechnienia tego zbioru – zdigitalizowaniem materiałów in crudo. Takie
działanie byłoby znacznie łatwiejsze, ale i tak niepozbawione koniecznych ingerencji
np. w postaci rozwinięcia skrótów źródeł i rozstrzygnięcia kolejności haseł.
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Jan Karłowicz’s “Fourth Pyramid ”.
Card Index of the First Ethnolinguistic Dictionary in the History of Polish Linguistics
Summary
The paper describes the card index of J. Karłowicz’s ethnolinguistic dictionary, identified in 2017 and
currently held at the Archive of Science of Polish Academy of Sciences and Polish Academy of Arts
and Sciences in Cracow. The aim is to discuss the contents of the index against the background of the
achievements of contemporary Slavic ethnolinguistics and its two greatest accomplishments: Słownik
stereotypów i symboli ludowych (ed. J. Bartmiński) and Славянские древности (ed. N.I. Tolstoj).
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Określoną w tytule kategorię stanowią hydronimy kreteńskie powstałe na bazie nazewnictwa terenowego1. W praktyce onomastycznej przez nazwy terenowe rozumie
się nazwy własne różnych obiektów terenowych określające miejsca niezamieszkane, jak pola, łąki, lasy, doły, doliny, góry i wzniesienia (nazwy terenowe lądowe)
oraz niewielkie strumienie, potoki czy źródła (nazwy terenowe wodne). Z uwagi
na fakt, iż nazwy wodne tej kategorii określają położenie obiektu wodnego względem charakterystycznych obiektów noszących inne nazwy własne2, nazwy wodne
pochodne od mikrotoponimów (wraz z hydronimami tworzonymi od ojkonimów)
bywają niekiedy określane mianem nazw lokalizujących (Biolik 1989: 53–54). Cechą
charakterystyczną nazw terenowych jest wąski zakres funkcjonowania, ograniczony
do wiejskich mikrowspólnot komunikatywnych, w których są one tworzone i przekazywane z pokolenia na pokolenie (Mrózek 1998: 231–232).
1
2

Niniejszy artykuł jest częścią opracowania dotyczącego hydronimii antycznej i nowożytnej Krety
(Kaczyńska 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Nazwy tworzone od istniejących już nazw geograficznych określane są niekiedy nazwami relacyjnymi, z uwagi na podwójną relację zachodzącą między nazwami a nazywanymi obiektami. O ten
nowy element rozszerzona została przez Henryka Borka (1988: 31–33, 213–223) dotychczasowa klasyfikacja stosowana w badaniu nazw miejscowych.
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W niniejszej pracy zastosowano kryterium rzeczywistego udokumentowania nazwy terenowej w źródłach archiwalnych lub opracowaniach mikrotoponimicznych.
Zrobiono wyjątek jedynie dla nazw Ασπραδιανά, Βαφοκλιανά, Γιαννουλιανά etc.,
określonych w Toponimicznym leksykonie Krety3 hydrograficznymi kwalifikatorami typu ποταμός (‘rzeka’), ρύαξ a. ρυάκι (‘strumień, potok’). Struktura adiektywno-pluralna tych odantroponimicznych formacji, charakterystyczna dla kreteńskich
ojkonimów i mikrotoponimów4, niedwuznacznie wskazuje na nazwy terenowe
(Kondosopulos 2001: 41, 2015: 70). Postanowiono zatem, zważywszy również na charakter singularny denotatu nazw wodnych, wszystkie jednostki nazewnicze zakończone formantem -ιανά (n. pl.) uznać, mimo braku poświadczenia, za mikrotoponimy, a nazwy wodne potraktować jako wtórne wobec nich. Za nazwy wskazujące
w pierwszej kolejności na teren, a dopiero wtórnie na rzekę lub strumień uznano
też jednostki nazewnicze równe przymiotnikom rodzaju żeńskiego, np. Κατεβατή,
Κοπρινή, Λαδικινή. Ponieważ w języku nowogreckim nie ma terminu hydrograficznego w rodzaju żeńskim oznaczającego strumień, potok, względnie rzekę, uznano,
że wszystkie nazwy tego rodzaju musiały powstać w wyniku elipsy wyrazu pospolitego περιοχή f. ‘rejon, teren, obszar, okolica’ i eo ipso pierwotnie charakteryzowały
miejsce występowania hydroobiektu.
Z przeniesieniem nazw własnych z jednych obiektów na inne wiąże się niezmiennie problem wzajemnej motywacji nazw. O uznaniu nazw zakończonych na -ιανά za
pierwotnie terenowe zadecydowała budowa formalna onimu. Przy ustalaniu kierunku przeniesienia nazwy w sukurs przychodzi niekiedy chronologia zapisu. Trzeba
jednak pamiętać, że nazwy terenowe na ogół nie posiadają starej atestacji. W dokumentach historycznych pojawiają się zdecydowanie rzadziej niż nazwy miejscowe
czy nazwy wodne, a na mapach były i są zaznaczane tylko wyjątkowo. W przypadku
nazw terenowych przekazy i poświadczenia źródłowe nie zawsze pozwalają ustalić,
czy nazwa terenowa była wcześniejsza od nazwy wodnej czy na odwrót. Skromne
dane historyczne nie ułatwiają jednoznacznego rozstrzygnięcia. Pomocna w tej sytuacji okazuje się niekiedy semantyka apelatywu stanowiącego podstawę badanej nazwy. W wielu przypadkach, dzięki zastosowaniu kryterium znaczeniowego, za pierwotne w stosunku do poświadczonej nazwy terenowej uznano nazwy wodne. I tak,
kreteńska nazwa Τζίγκουνας (‘źródło’), oznaczająca źródło i wzniesienie (na zach.
od wsi Kieramés), z uwagi na apelatywne znaczenie podstawy potraktowana została
jako hydronim pierwotny w stosunku do oronimu, por. także Αναβάλλουσα (Am)5 –
3

4
5

Toponimiczny leksykon Krety (Τοπωνυμικό λεξικό της Κρήτης (TLK)) to nieopublikowany zbiór
ok. 30 000 kreteńskich toponimów, powstały w latach 1953‒1957 z inicjatywy Towarzystwa Kreteńskich Studiów Historycznych (Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (EKIM)). Jest przechowywany w archiwum Muzeum Historii Krety w Heraklionie (Spanakis 1988: 518).
Spanakis (1991–1993) odnotował 230 nazw miejscowych zakończonych na -ιανά.
W nawiasach okrągłych podaje się skróty demów (gmin), na których terenie zostały zarejestrowane nazwy wodne: Am – Amaríu, Ap – Apokorónu, Go – Ghórtinas, Ma – Malewizíu, Pl – Plataniás, Sf – Sfakíon, Wi – Wiánu.
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źródło i pola, Βαρσαμόνερο (Ma) – źródło i sady, Βρυσάλι (Sf) – źródło i jaskinia, Καβούσι (Pl) – strumień i zbocze, Παξηδόρουμα (Ap) – strumień i wąwóz, Περδικόνερο
(Go) – źródło i góra, Φλέγα (Wi) – źródło i teren z ogrodami etc. (Kaczyńska 2014).
Za nazwy terenowe pierwotne wobec hydronimów uznano z kolei poświadczone
źródłowo mikrotoponimy dehydronimiczne, stanowiące człon dyferencyjny trzech
nazw złożonych i dwóch eliptycznych: της Βρύσης το Ρυάκι, του Καβουσ(ι)ού το Ρυάκι, Ρυάκα της Γούλας, τω(ν) Τσιγκουνιώ(ν), των Τσιγκουνιών. O takim potraktowaniu
zadecydowała struktura dzierżawcza jednostek nazewniczych.
Wszystkie nazwy wodne uznaje się za wtórne w stosunku do nazwy terenowej
w sytuacji, gdy chronologia poświadczenia, budowa formalna nazwy bądź semantyka apelatywnej podstawy hydronimu i mikrotoponimu nie dostarczają miarodajnych i rozstrzygających dowodów.
Wiedzę o nazwach wodnych pochodnych od proprialnych obiektów terenowych
czerpiemy z niezwykle cennego dla naszych badań TLK oraz dokładnych map niewielkich obszarów wyspy, zwłaszcza tych sporządzonych przez Lokalne Zarządy
Melioracji (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ))6.
Wielce użyteczne dla studiów nad kreteńskim nazewnictwem wodnym okazują
się wszelkie opracowania i publikacje naukowe. Wzrost zainteresowania onomastyką kreteńską, spowodowany rozwojem badań dialektalnych i regionalnych, przyczynił się do wyeksponowania niebagatelnej wagi mikrotoponimii. W artykułach
publikowanych na łamach kreteńskich czasopism znajdujemy listy nazw terenowych, opatrzone niekiedy informacjami o charakterze obiektów i ich lokalizacji7.
W przypadku nazw mało przejrzystych autorzy opracowań bardzo rzadko decydują
się na podanie etymologii. Niestety, wiele rejonów Krety nie doczekało się opracowań mikrotoponimicznych.
W kreteńskim hydronomastykonie znalazło się wiele nazw terenowych, w odniesieniu do których brak jakiejkolwiek informacji o rodzaju określanego przez nie
obiektu. W takiej sytuacji postanowiono ograniczyć się do użycia szerokiego pojęcia
nazwy terenowej. Należy zaznaczyć, że w analizie przedstawionego poniżej materiału semantyka nazw terenowych nie odgrywa żadnej roli8.

6
7
8

W biurach obsługi TOEB, działających w siedzibie każdego demu, są dostępne dokładne mapy
Krety, uwzględniające całą sieć hydrograficzną poszczególnych rejonów wyspy.
Autorzy toponomastycznych artykułów często podejmują próby sklasyfikowania zebranego materiału (por. KT).
Pobieżna tylko analiza mikrotoponimicznego zasobu pozwala wyodrębnić trzy podstawowe grupy: najliczniejszą o motywacji topograficznej, np. Άμπελος (‘winorośl’), Κοτσυφός (‘kos’), Λαγκοί
(‘kotliny’), Ρεικάρμια (‘zbocza porośnięte wrzosem’), Φαράγγι (‘wąwóz’), mniej liczne o motywacji kulturowej, np. Άϊ-Παντελεήμωνας (‘św. Pantelejmon’), Καστρί (‘mały zamek’), Καψάλια (‘pogorzeliska’), Μέσα Μύλος (‘środkowy młyn’), i dzierżawczej, np. του Κοσκινά (‘Koskinasa [teren]’),
του Σιντερωμένου (‘Sideromenosa [teren]’).
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W niniejszym opracowaniu, kierując się zasadą racjonalnego uporządkowania,
hydronimy pochodne od nazw terenowych podzielono na trzy podstawowe grupy9:
A.	 Nazwy proste (nomina simplicia).
B. Nazwy komponowane (nomina composita).
C. Nazwy eliptyczne (nomina elliptica).
W każdej z tych trzech grup wyodrębniono nazwy wodne: (1) powstałe w wyniku czystej transonimizacji, tj. ponowione z innych anojkonimów (Bijak 2013: 23)
albo zawierające gotowy (ponowiony) mikrotoponim oraz (2) nazwy wodne powstałe w wyniku transonimizacji rozszerzonej (ibid.) albo zawierające mikrotoponim
z kreacją formalnojęzykową. Przyjęty podział formalny umożliwia przeprowadzenie analizy strukturalnej członów dyferencyjnych nazw komponowanych oraz nazw
powstałych w wyniku elipsy terminu hydrograficznego.
A. Nazwy proste (nomina simplicia) [370]:
– Na z w y wo d ne p ow s t a łe w w y n i k u cz y s tej t r a n s on i m i z ac ji [347]:
• Nazwa wodna przeniesiona z nazwy rzeki [1]: Κλαδισός.
• Nazwy wodne ponowione z nazw terenowych [72]: XVII w.: †Stagramena || †Sta
Gram(m)ena (*Γραμμένα); XX w.: Αμπελόλακκος, Άνοιξη, Αρνίδια, Άσπες, Άσπρα,
Βαγιά, Βαθρόνια, Βαϊνιά, Βελανοί, του Βίγλου, Βουρλιά, Βρωμόσφακα, Βρουλές, του
Βουρντούκο || του Βρουτούκου, του Γαλένη || του Γαλενιού, Γαμπριγιέλε, Διακονιάρης, Δώμα, Ζάρωμα, Καλαμάκι, Καλαμωνίτης, Καστανιές, Κατεβατή, Κλουσατάδες,
Κολλητά, Κοντοκαλιανή, Κοπρινή, Κορμοκόπος, του Κοσκινά, Κουβάρι, Κουρουποί,
Κουρτέσι, του Κουτρουβή, Κουτσούλακος, Κρυγιό Μουρί, Κυδώνι, Λαδικινή, Λενικό, Λιναράς, Λυγιάς, Μαγνήτσης, Μαρτσέλλος, Μασουλάκι, Μενιός, Μέσα Μύλος,
Μεσακή, Μούρη, Μπιτσωρίνη, Νερόκαμπος, Νταρατσιανή, Ντόρια, Παλαίμυλος,
Πλατανάκι, Ρεικάρμια, Ροτάκι, Σαρίκαμπος, Σιντερόσπηλια, του Σιντερωμένου, Σκαφιδαρά, Σκοτεινή, του Σπαστή, του Σουχρή, Σφακουλάκια, Σφουγγαράς, Τζαμική,
Φαράγγι, Χαλαστό, Χαλινομούρι, Χαλωπότα, Χαράκι, Χοντροβώλακας.
• Nazwy wodne ponowione z nazw terenowych urobionych od nazwisk [32]:
Ασπραδιανά, Βαφοκλιανά, Γιαννουλιανά, Γουσιανά, Γρηγοριανά, Γυαλιδιανά,
Δεμερτζανά, Καλατζιανά, Καρακαθιανά, Καρουλιανά, Κατσιβελιανά, Κουριδιανά,
Λιμπιθιανά, Μανιδιανά, Μανουσιανά, Μαραγγιανά, Μαρμαγιαννά, Μερθιανά, Μουταδιανά, Μπαλανιανά, Μπεδιανά, Μπολανιανά, Νικολιανά, Ντουρουδιανά, Πατελιανά, Πετουσανά, Πυροφωνιανά, Σταματιανά, Σφενευλιανά, Φιλιππιανά, Φοβιανά,
Χουρδιανά.
• Nazwy wodne ponowione z nazw wąwozów [99]: της Αγίας Κυριακής το Φαράγγι, Αγιοφάραγγο, στους Ανεγύρους το Φαράγγι, των Ανύδρων το Φαράγγι,
Αραγός, της Αράδαινας το Φαράγγι, Αργουλιανό Φαράγγι, Ασφεντιανό Φαράγγι,
Ασφεντιώτικο Φαράγγι, Αυλάκι, Βεδεριώτικο Φαράγγι, της Βούλας το Φαράγγι, το
9

Taki podział zgromadzonego materiału zastosowała m.in. Anna Pospiszylowa (1990: 213‒263).
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Βουλόγκρεμο, του Βουλόγκρεμου Φαράγγι, Γαλλιανό Φαράγγι, του Γάφαρη το Φαράγγι, Γιαούπι, Δαιμονάρα, του Δικτάμου το Φαράγγι, του Ελευθερίου Βενιζέλου το
Φαράγγι, της Ελιγιάς το Φαράγγι, Ζερβός, Θερισιανό Φαράγγι, Ιμπριώτικο Φαράγγι
|| Νιμπριώτικο Φαράγγι, της Ίμπρου το Φαράγγι, της Κάβης το Φαράγγι, Κακό Φαράγγι (2), Καλλικρατιανό Φαράγγι, Καλολακκιώτικο Φαράγγι, της Καμινοσπηλιάς το
Φαράγγι, Κάπνης, Καπνιστής, Καρανταλιώτικο Φαράγγι, οι Καυκάρες το Φαράγγι,
Κισσανó Φαράγγι, του Κλάδου το Φαράγγι, του Κορακιά το Φαράγγι, του Κορώνη ο
Μαγαράς, Κοτσυφός, του Κουδουμή το Φαράγγι, Κουρταλιώτικο, Κουφαλωτός, Κυριαχέλι, Μακελλάρης, Μαζά Φαράγγι, του Μαμπάλα, Μαριδόχι, στο Μάρτσαλο το
Φαράγγι, του Μαρουλά το Φαράγγι, Μέσωνας, του Μπάο(υ), Μουδριανό Φαράγγι,
τω Μποτώνηδω(ν) το Φαράγγι, Μυλωνοφάραγγο, Ξυράφι, του Πανιστρά το Λαγκάδι,
του Παπά ο Λαγκός, του Παστρικού, το Φαράγγι του Πατσιανού, Περδίκι, Περιβολιανό Φαράγγι, Πετρίτσης, του Πευκιανού το Φαράγγι, των Πεύκων το Φαράγγι, Πλαθιανή Λαγκάδα, Ποροφάραγγο (2), Πορτέλα, Ρούβας, της Σαμαριάς το Φαράγγι, Σαρακήνα (2), Σαραντάπηχος (2), Σελινάρα, Σελινάρι, Σίδερο, του Σιδέρου το Φαράγγι,
Σκλαβοχάρακας, Σούβλη, οι Σπηλιάρες το Φαράγγι, Στενό Φαράγγι, Σφακιανός
Λαγκός, Σφακιανό Φαράγγι, τω(ν) Τρυπώ(ν) ο Λαγκός, Τρομάρισσα, Τσιχλιανό Φαράγγι, Φαράγγα, Φάραγγας, Φαράγγι (4), Φαραγγούλια, Χας, Χαυγάς, Χοιρόμανδρες, Ψακοφάραγγο.
• Nazwy wodne ponowione z nazw dolin i kotlin górskich [22]: Άϊ-Παντελεήμωνας,
Άμπελος, του Αράπη το Λαγγάδι, Αριζανό, Αυλομέλισσα, του Γιαμαλή, Γερακιανή
Λαγγάδα, Βαγιά, Διαβαδέδο, Καρδαμούτσα, του Κατσουλάρι, της Κουμαράς το Λαγγάδι, του Λαχανά, Λιανοπέτραδα, Λιβανάκι, Μαχί, του Μποκαρδή, Μυρταράς, Πελεκάνος, Σοχώρα, Σωχώρη, Χαλασές.
• Nazwy wodne ponowione z nazw zboczy [48]: Αγιά Παρασκή, Αγοραστά,
Αρκαλιές, του Ασκιαδά, Ασκινοποδιάς, Ασπούρες, Ατζιγκάζωτα, Βαζοχάρακα, του
Γαϊτανά, Γρα Λυγιά, της Γρύταινας, το Γύρισμα της Πλάκας, Γυψάς, Δρακουλέ, του
Ζαράνη || Ζαράνου, Θοδωριανό, Κάλαμος, Καλάμι, Καρντιρύμι, του Κοκολά, Κολιακές,
Κουλουπίνα, Κουμανοχώρι, Κυπαρύσσι, Λαγκοί, Λειβαδωπά, Λουμάνι, του Μαχή,
Μεγάλη Αντηλάρα, Μελαχρινή, Μέσα Λάκκος, της Νεράιδας, Παλιόκηπος, του Πατιά ο Λάκκος, Παυλόπουλος, του Περή, Ποταμίδα, Πρινάς, του Ρουκέλλι, του Σαβερή
ο Μαγαζές, Σοχώρα, Σφάκα, Σφακόλαγγο, Τρούλοι, Τσινάρι, του Χατζηραπάνα, Χάρακας, Χελιδονιές.
• Nazwy wodne ponowione z nazw wzniesień, gór, szczytów urwisk i przełęczy [27]: Αβρασάμι || Αβαρσάμι, Αγκάθι, Αγρίδα, Ακοκλαστρές, Δράου, Καλικάδες,
Καμίνια, Καστρί, Καψάλια, Κερά, Κοτσυφάλι || Κουτσυφάλι, Κορακιές, Κουτρούλης,
Κρεμάστρα, Μαυρίνα, Μαχί, Νοζικά, Παπούρες, Πισομένη, Πλακοσέλι, τω(ν)
Πυργιώ(ν) οι Χαράκοι, Σπαθί, Σταυρός, Σφάκα, Τραχάλες, Τσαντηράκι, Τσούρλα.
• Nazwy wodne ponowione z nazw równin [8]: του Δράκου, Εμπασός, Καλάμι,
Κλήμα, του Κολομόδη, Κουμουλιές, Λαγκάδα, Λιτζανά.
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• Nazwy wodne ponowione z nazw pól, łąk, pastwisk, sadów, ogrodów, gajów oliwnych [18]: Αξάι, Γυαλομάτα, Βεργόπουλος, Βερδελούκος, της Δοξανιάς το
Σώχωρο, Δραγουμάνος, Δρακωνίτης, Ζούρβες, του Κόκκινου το Σώχωρο, Κουσκούρια,
Μπερδελέτο, Πετράδες, Πλατανάκι, Πρωτοζευγά, του Σαφάτση, Σκίνος, Σκουληκαρέ,
Φουρνί.
• Nazwy wodne ponowione z nazw jaskiń [7]: Αγία Δύναμη, (Α)νεραϊδόσπηλιος,
Βουιδοσπηλιά, Περδικοσπήλιος, Σκοτεινή, Σταλαητό, Τυριοκέλλια.
• Nazwy wodne ponowione z nazw zatok [4]: XVI w.: †Darmatá (*Δαρματάς ||
*Δερματάς); XX w.: Βαθύ, Βουρλιά, Μαριδάτι.
• Nazwy wodne ponowione z nazw przylądków [3]: XIX w.: Σκαλέτα, Φιόφιλος;
XX w.: Σιδερόπετρα.
• Nazwa wodna ponowiona z nazwy lasu [1]: Αρκαλιές.
• Nazwa wodna ponowiona z nazwy plaży [1]: του Δρακουλιάρη.
• Nazwy wodne ponowione z nazw różnych obiektów terenowych [4]: Ανάλακκος
(n. plaży i zatoki), Αμμόλακκος (n. plaży i zatoki), Διαλεσκάρι (n. plaży i zatoki),
Μπρατσελιανά (n. pola i zbocza).
‒ Na z w y wo d ne p ow s t a łe w w y n i k u t r a n s on i m i z ac ji roz s z er z onej
[23]:
1. Nazwy wodne powstałe w wyniku derywacji sufiksalnej [15]:
• Nazwy wodne derywowane od hydronimów [2]:
z suf. -άκι [1]: Λαγκουφάκι (< Λαγκούφα);
z suf. -ούνι [1]: Φαραγκούνι (< Φαράγγι).
• Nazwy wodne derywowane od nazw terenowych [9]:
z suf. -ιώτης [6]: Αχλαπιδιώτης (< Αχλαπιδιά), Καρυδιώτης (< Καρύδι), Κεραμειώτης
(< Κεραμειά), Κουρταλιώτης (< *Κουρτώλια?), Λειβαδιώτης (< Λειβάδια), Λυγιώτης
(< Λυγιά);
z suf. -ίτης [3]: XVII w.: Malogniti, dzis. Μαλωνίτης (< †Μᾱλεών a. †Μᾱλών);
XX w.: Καλαμωνίτης (< Καλαμώνας), Λειβαδίτης (< Βασιλικά Λειβάδεια).
• Nazwa wodna derywowana od nazwy wąwozu [1]:
z suf. -ιώτης [1]: Βρυσιώτης (< Βρυσί).
• Nazwy wodne derywowane od nazw dolin [2]:
z suf. -ιώτης [2]: Πελεκανιώτης (< Πελεκάνος), Σελακανιώτης (< Σελάκανο).
• Nazwa wodna derywowana od nazwy sadu i ogrodu [1]:
z suf. -(ι)άς [1]: Περιστεράς (< Περιστέρι).
2. Nazwy wodne powstałe w wyniku derywacji fleksyjnej [7]:
2.1. Nazwy powstałe w wyniku konwersji rodzajowej [4]:
• Nazwa wodna derywowana od nazwy doliny [1]: Σελάκανος (< Σελάκανο).
• Nazwy wodne derywowane od nazw gór [3]: XVII w.: Ceratos || †Κέρατος
(< Κέρατο); XX w.: Γυριστό (< Γυριστή), Λαυρασός (< Λαυρασό).
2.2. Nazwy powstałe w wyniku konwersji liczbowej i rodzajowej [3]:
• Nazwa wodna derywowana od nazwy terenowej [1]: Λιτζανός (< Λιτζανά).
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• Nazwy wodne derywowane od nazw przylądków [2]: XIX w.: †Γράδος
(< Γκράντες); XX w.: Γραμμένο (< Γραμμένα).
3. Nazwa powstała w wyniku derywacji wstecznej [1]:
• Nazwa wodna derywowana od nazwy terenowej [1]: XIX w.: †Κέραμος
(< Κεραμειά).
B. Nazwy komponowane (nomina composita) [121]:
B.1. Złożenia [2]:
‒ Na z w y wo d ne z aw ier ają c e p onow iony m i k rotop on i m [2]:
B.1.1. Nazwy wodne z nazwą terenową w członie dyferencyjnym i terminem hydrograficznym w członie identyfikującym [2]:
• z nazwą terenową [1]: XIX w.: †Καμαροπόταμος (< Καμάρα).
• z nazwą jaskini [1]: Αρκουδόρεμα (< Αρκουδιά || Αρκουδοσπηλιά).
B.2. Zestawienia [119]:
‒ Na z w y wo d ne z aw ier ają c e p onow iony m i k rotop on i m [110]:
I.1. Nazwa wodna w postaci zestawienia bliźniaczego z nazwą terenową w członie
dyferencyjnym i terminem hydrograficznym w członie identyfikującym [1]:
• z nazwą wąwozu [1]: Διαόπης Ποταμός.
I.2. Nazwy wodne z nazwą terenową w przydawce dopełniaczowej w członie dyferencyjnym i terminem hydrograficznym w członie identyfikującym [80]:
• z nazwą wodną [6]: XIII w.: †τοῦ Ἁλμυροῦ τὸ Ποτάμι; XX w.: του Αλμυρού
η Λίμνη, της Βοτόμου η Λίμνη, της Βρύσης το Ρυάκι, του Σπηλίου η Βρύση; w szyku
odwrotnym: XX w.: Στενό του Αλμυρού || Αρμυρού.
• z nazwą terenową [48]: των Αρνιδιώ(ν) το Ρυάκι, της Βαϊνιάς το Ρυάκι, της Βελανούς το Ρυάκι, του Βεληρά το Ρέμα, των Βουρκιάδων ο Ποταμός, του Βρούλη το Νερό,
της Βρύσης το Ρυάκι, τω(ν) Γιανναδιανώ(ν) το Ργυάκι, των Κάτω Αμπελιώ(ν) το Ρυάκι,
της Δάφνης το Ρυάκι, του Καβουσού το Ρυάκι, του Καλαμακιού το Ποτάμι, του Καμαρίου ο Ποταμός, των Καμιακώ(ν) το Ρυάκι, των Καρών το Τζιγκούνι, του Κατωποριανού
το Νερό, της Κατωσκιάς το Ρυάκι, της Κάτω Σφάκας η Βρύση, του Κουρτεσίου το
Ρυάκι, του Κουτσολέμπη το Ρυάκι, τω Μπαπά ’Μπελιώ(ν) το Ρυάκι, του Νεροκάμπου
το Ρούμα, των Νικηφοριανών το Ρυάκι, της Πάνω Σφάκας η Βρύση, του Όρνια το
Ρυάκι, του Παραδείσου η Πηγή, του Πλατανιού το Ρυάκι, του Πλατάνου η Βρύση,
των Πλατάνων το Ρυάκι, των Πληγορρουμάτων ο Ποταμός, του Ρουσσοπούλου το
Ργυάκι, τω(ν) Σαριδιανώ(ν) το Ρυάκι, της Σούδας ο Ποταμός, του Σφακιού το Ρέμα,
τω(ν) Σφακιδιώ(ν) το Ρυάκι, του Φοινικιά η Βρυσίδα, των Ταβλιανώ(ν) το Ργυάκι, του
Χαλασά η Πηγή; w szyku odwrotnym: XIV w.: †Riachi de lo charidachi (*το Ρυάκι
του Καρυδακιού), †Riachi de lo xichefalo (*το Ρυάκι του Ξυκέφαλου); XX w.: Βρύση
του Αρχοντικού, Βρύση τω(ν) Κασσελιανώ(ν), Βρύση τω(ν) Καστανιανώ(ν), Βρύση του
Χοιροβοσκού, Καβούσι της Βρωμοσυκιάς, Λίμνη των Ποταμών, Ρυάκα της Γούλας,
Ρυάκι του Αρμακιανού.
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• z nazwą wąwozu [6]: του Γυποφάραγγο ο Ποταμός, του Κλάδου ο Ποταμός, της
Κουδουμής το Ποτάμι, τω(ν) Μαχώ(ν) το Ρυάκι, της Σκοτεινής το Ρυάκι, του Χαυγά ο
Ποταμός.
• z nazwą doliny [5]: του Αράπη η Βρύση, της Μερταράς το Ρυάκι; w szyku
odwrotnym: XIV w.: lo fiume de lambelo, dzis. ο Ποταμός της Αμπέλου; XX w.: Λίμνη
του Αμαρίου, Φράγμα του Αμαρίου.
• z nazwą wzniesienia, góry, przepaści, płaskowyżu [7]: του Αγίου Δικαίου το
Ρέμα, της Βίγλας η Βρύση, της Βούβας το Ρυάκι, του Λιβαδιού ο Χείμαρρος, της Μεσοσφήνας ο Ποταμός, της Τραπέζας το Ρυάκι; w szyku odwrotnym: XX w.: το Νερό
του Ασφενταμιού.
• z nazwą pola, pastwiska [3]: του Βερδελούκου το Ρυάκι, των Καψών το Ρυάκι,
τω(ν) Σαντάλω(ν) το Ρυάκι.
• z nazwą zatoki [2]: τω(ν) Γουδουρώ(ν) ο Χείμαρρος, του Μεραμπέλλου το Ποτάμι.
• z nazwą przylądka [1]: της Τρυπητής ο Ποταμός.
• z nazwą lasu [1]: του Πελεκιδιού η Βρύση.
• z nazwą określającą różne obiekty terenowe [1]: των Σταυριών το Ρυάκι (< Σταυριά – n. wzgórza i łąki).
I.3. Nazwa wodna z zestawieniem zawierającym termin hydrograficzny w członie
identyfikującym i z nazwą terenową w przydawce dopełniaczowej w członie dyferencyjnym [1]:
• z nazwą terenową w członie dyferencyjnym [1]: Μέσα Πηγή του Χαλαστού.
I.4. Nazwy wodne z nazwą terenową w postaci wyrażenia przyimkowego w członie
dyferencyjnym i terminem hydrograficzym w członie identyfikującym [14]:
• z nazwą terenową [14]: στις Δάφνες το Ρυάκι, στσοι Κολύμπους το Ρυάκι, στην
Κούπα το Ρυάκι, στα Ζούδια το Ρυάκι, στην Μυλωνιά το Ρυάκι, στσι Πλάκες το Ρυάκι, στην Πρίνα το Ρυάκι, στο Σπαθαρίτη ο Ποταμός, στη Σφάκα το Ρούμα; w szyku
odwrotnym: XX w.: Βρύση στο Μαγγανάρι, Βρυσίδι στο Μυρθιανό Πόρο, Λίμνη στου
Διγενή το Μνήμα, Λιμνί στους Ελληνούς, Ρυάκι στα Πευκάλια.
I.5. Nazwy wodne z przysłówkiem w funkcji lokalizującej w członie dyferencyjnym
i nazwą terenową w członie identyfikującym [14]:
• z nazwą wodną [1]: Κάτω Μερτόρυακο.
• z nazwą terenową [9]: Κάτω Βρουλές, Πάνω Βρουλές, Πάνω Βρωμονερό, Μέσα
Καλαθάς, Κάτω Καρπιδώνες, Κάτω Ψύλος, Επάνω Ψύλος, Μεσαίος Ψύλος, Μέσα
Χαλαστό.
• z nazwą wąwozu [1]: Κάτω Στενό.
• z nazwą góry [2]: Απάνω Φιλιόρημος, Κάτω Φιλιόρημος.
• z nazwą zbocza [1]: Κάτω Λάκκος.
‒ Na z w y wo d ne z aw ier ają c e m i k rotop on i m z k re ac ją for ma l noję z ykow ą [9]:
II.1. Nazwy wodne z przydawką przymiotną w członie dyferencyjnym i terminem
hydrograficznym w członie identyfikującym [9]:
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1. Nazwy powstałe w wyniku derywacji sufiksalnej [4]:
• Nazwy wodne derywowane od nazwy terenowej [3]:
z suf. -ώτικος [1]: Παυλιανώτικη Βρύση (< Παυλιανά);
z suf. -ιανός [2]: Βερβελιδιανό Πέρασμα (< Βερβελίδα), Περαχωριανή Βρύση
(< Περαχώρι).
• Nazwa wodna derywowana od nazwy jaskini [1]:
z suf. -ιανός [1]: Τρυπηθιανό Νερό (< Τρυπητή).
2. Nazwy wodne powstałe w wyniku derywacji fleksyjnej [5]:
2.1. Nazwy powstałe w wyniku singularyzacji [5]:
• Nazwy wodne derywowane od nazwy terenowej [4]: Κασσελιανή Βρύση (< Κασσελιανά), Καστανιανή Βρύση (< Καστανιανά), Κρεμαστός Ποταμός (< Κρεμαστά),
Τρωδιανή Βρύση (< Τρωδιανά).
• Nazwa wodna derywowana od nazwy zbocza [1]: Ροθιανό Ρυάκι (< Ροθιανά).
C. Nazwy eliptyczne (nomina elliptica) [24]:
C.1. Nazwy przymiotnikowe (z elipsą terminu hydrograficznego) [8]:
‒ Na z w y wo d ne z aw ier ają c e m i k rotop on i m z k re ac ją for ma l noję z ykow ą [8]:
1. Nazwy powstałe w wyniku derywacji sufiksalnej [8]:
• Nazwy wodne derywowane od nazwy terenowej [5]:
z suf. -ιανός [3]: Ασφενταμιανό (< Ασφένταμος), Καμαριανός (< Καμάρα), Πετριανός (< Πέτρα);
z suf. -ιώτικος [2]: Μαρτσαλιώτικο (< Μάρτσαλος), Πρινιώτικο (< στην Πρίνα).
• Nazwa wodna derywowana od nazwy wąwozu [1]:
z suf. -ιώτικος [1]: Βρυσιώτικος (< Βρυσί).
• Nazwa wodna derywowana od nazwy doliny [1]:
z suf. -ιώτικος [1]: Πελεκανιώτικος (< Πελεκάνος).
• Nazwa wodna derywowana od nazwy góry [1]:
z suf. -ιος [1]: XIX w.: †Κέδριος (< Κέδρος).
C.2. Nazwy rzeczownikowe (z elipsą terminu hydrograficznego) [16]:
‒ Na z w y wo d ne z aw ier ają c e p onow iony m i k rotop on i m [16]:
I.1. Nazwy wodne z nazwą terenową w przydawce dopełniaczowej w członie dyferencyjnym [16]:
• Nazwy wodne pochodne od nazwy terenowej [13]: της Αρμυρής, του Βαθύλαγκου, του Εβδόμου, του Καστρακιού, του Κατσαμπά, του Κοτοβιανού, του Κουρουπητού, του Μαυρικιού, του Μέσου Μύλου, του Σκλαβού, τω(ν) Τσιγκουνιώ(ν), των
Τσιγκουνιών, του Χαρχωματά.
• Nazwa wodna pochodna od nazwy wąwozu [1]: του Πετρσιτσίου.
• Nazwa wodna pochodna od nazwy doliny [1]: XIX w.: †του Πελακάνου.
• Nazwa wodna pochodna od nazwy zbocza [1]: του Χαλαστιά.
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Nazwy wodne pochodne od proprialnych obiektów terenowych (515 nazw, 11%)
zajmują czwarte miejsce wśród wszystkich hydronimów Krety.
W obrębie nazw zgromadzonych w niniejszej bazie odnotowano 14 hydronimów
poświadczonych źródłowo w czasach historycznych. Najstarszy zapis nazwy wodnej
pochodzi z XIII w.: τοῦ Ἁλμυροῦ τὸ Ποτάμι. W XIV-wiecznym dokumencie wenec
kim atestację znalazły trzy nazwy: Riachi de lo charidachi, Riachi de lo xichefalo, lo
flume de lambelo. Na wiek XVI datuje się nazwę wodną ponowioną z nazwy zatoki: Darmata (*Δαρματάς || *Δερματάς). Wiek XVII przynosi informacje dotyczące
trzech jednostek nazewniczych: Ceratos, Gram(m)ena, Malogniti. W wieku XIX pojawiło się 6 przykładów nazw wodnych, w tym 3 pozostające w związku z nazwami
przylądków (Γράδος, Σκαλέτα, Φιόφιλος) oraz 3 utworzone od nazw proprialnych
innych obiektów terenowych (Καμαροπόταμος, Κέραμος, του Πελεκάνου). Do naszych czasów przetrwały 4 hydronimy: Μαλωνίτης (< Malogniti), poświadczony
w okresie okupacji weneckiej, określający alternatywnie jeden z największych cieków Krety – Jeropótamos, oraz nazwy Σκαλέτα, Φιόφιλος i Ποταμός της Αμπέλου
(dawn. lo flume de lambelo). Aż 501 hydronimów utworzonych na bazie proprialnej
nazwy terenowej posiada XX-wieczną atestację, choć nie można wykluczyć, że część
z nich mogła powstać już w XIX stuleciu.
Chronologia zapisów nazw wodnych pochodnych od nazw terenowych
Wiek

XIII

XIV

XV

Liczba

1

3

–

Procent

0,2

0,6

0

XVI

XVII

XVIII

1

3

–

XIX

XX

Razem

6

501

515

0,2

0,6

0

1,2

97,3

100

Źródło: opracowanie własne.

Z formalnego punktu widzenia w analizowanej bazie semantycznej można
wyróżnić nazwy wodne proste (370 – 71,8%), komponowane (121 – 23,5%) oraz
powstałe w wyniku elipsy terminu hydrograficznego (24 – 4,7%).
Wśród nazw prostych najliczniejszy zbiór tworzą jednostki onimiczne zbieżne
z nazwami terenowymi (347 – 93,8%). Tylko 23 hydronimy zostały utworzone od
mikrotoponimów w procesie transonimizacji rozszerzonej, tj. w wyniku derywacji sufiksalnej, fleksyjnej (paradygmatycznej) i wstecznej, co stanowi 6,2% ogólnej
ich liczby. Największą produktywność wykazują formacje utworzone za pomocą
przyrostków substantywnych (w sumie 15 przykładów): -ιώτης (9), -ίτης (3), -(ι)άς
(1); dwie jednostki hydronimiczne reprezentują grupę nazw zdrobniałych, urobionych formantami deminutywnymi -άκι i -ούνι od nazw innych cieków: Λαγκουφάκι
(< Λαγκούφα), Φαραγκούνι (< Φαράγγι). Zanotowano nadto 7 nazw derywowanych fleksyjnie, w tym 4 powstałe na drodze konwersji rodzajowej, np. Σελάκανος
(< Σελάκανο), Γυριστό (< Γυριστή), oraz 3 powstałe zarówno na skutek singularyza-
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cji, jak i konwersji rodzajowej, np. Λιτζανός (< Λιτζανά). We wszystkich przypadkach
rodzaj gramatyczny nowo utworzonej nazwy został uzgodniony z rodzajem terminu
hydrograficznego typu ποταμός (‘rzeka’) lub ρυάκι (‘strumień, potok’). Jedna nazwa,
już nieistniejąca, powstała w procesie derywacji wstecznej: †Κέραμος (< Κεραμειά).
Na drugim miejscu pod względem frekwencji plasuje się grupa nazw komponowanych (121), przy czym należy tu podkreślić, że jest ona reprezentowana w 98,3%
przez zestawienia nominalne asyntaktyczne i syntaktyczne. W omawianym materiale znalazły się tylko dwie nazwy wodne w postaci złożenia (1,7%): Αρκουδόρεμα
i †Καμαροπόταμος. Wśród formacji analitycznych najbardziej charakterystyczny
jest model nazwy zawierającej mikrotoponim w postaci atrybutu genetywnego
w członie dyferencyjnym i termin hydrograficzny w członie identyfikującym, np.
του Καμαρίου ο Ποταμός, του Λιβαδιού ο Χείμαρρος, των Πλατάνων το Ρυάκι, της
Βίγλας η Βρύση. Ogółem poświadczono 80 jednostek nazewniczych tego rodzaju,
w tym 14 w szyku odwrotnym, np. †Riachi de lo charidachi, †Riachi de lo xichefalo,
Λίμνη του Αμαρίου. W analizowanym materiale odnotowano 14 przykładów nazw
zestawionych realizujących schemat: nazwa terenowa w formie wyrażenia przyimkowego w funkcji członu wyróżniającego i apelatyw określający rodzaj obiektu
wodnego, np. στην Κούπα το Ρυάκι, στσι Πλάκες το Ρυάκι. Szyk odwrotny zanotowano w przypadku 5 hydronimów, por. Ρυάκι στα Πευκάλια, Βρύση στο Μαγγανάρι.
Odrębną klasę, złożoną z 14 przykładów, tworzą struktury dwuskładnikowe zawierające w komponencie dyferencyjnym przysłówek w funkcji lokalizującej oraz nazwę terenową w komponencie identyfikującym, np. Κάτω Στενό, Μέσα Χαλαστό.
Mamy świadomość, że niektóre z tych nazw mogły funkcjonować w formie złożonej w obiegu mikrotoponimicznym, na co wskazywałaby obecność w niniejszym
zestawieniu jednostek onimicznych z członami przeciwstawnymi: Κάτω Βρουλές –
Πάνω Βρουλές, Κάτω Ψύλος – Επάνω Ψύλος. Brak poświadczenia źródłowego stał
się tutaj czynnikiem decydującym, tym bardziej że rzeczywiste położenie obiektu
wodnego względem góry Φιλιόρημος, wyrażone antonimicznymi przysłówkami,
oddaje para: Απάνω Φιλιόρημος – Κάτω Φιλιόρημος. Wśród compositów wyróżniono
1 formację, w której człon określający wystąpił w postaci zestawienia: Μέσα Πηγή
του Χαλαστού. Najmniejszą żywotność wykazuje typ nazwy w formie zestawienia
bliźniaczego (asyntaktycznego): Διαόπης Ποταμός, której człon identyfikujący ponad wszelką wątpliwość pełni funkcję wykładnika charakteryzującego, ale jednocześnie różnicującego ze względu na identycznie brzmiące nazwy wąwozu i rzeki.
Nie można jednak wykluczyć, że tego rodzaju formacja została utworzona sztucznie.
Omówione powyżej typy w zdecydowanej większości reprezentują hydronimy
powstałe na bazie ponowionej nazwy terenowej (112 przykładów, czyli 92,6% wszystkich compositów). Formacje derywowane, w liczbie 9 (7,4%), ilustrowane są wyłącznie przez zestawienia syntaktyczne o treści hydrograficznej, dokumentujące w członie dyferencyjnym przymiotniki urobione od nazw terenowych, np. Τρυπηθιανό
Νερό (< Τρυπητή), Τρωδιανή Βρύση (< Τρωδιανά). W sumie zanotowano 4 elementy
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adiektywne uformowane sufiksami odpochodzeniowymi -ιανός (3) i -ώτικος (1). Na
zasadzie derywacji paradygmatycznej (wyłącznie w wyniku singularyzacji) powstało
5 komponentów przymiotnikowych, por. Καστανιανή Βρύση (< Καστανιανά), Κρεμαστός Ποταμός (< Κρεμαστά).
W grupie hydronimów analizowanej bazy najmniejszą liczebnością odznaczają się twory eliptyczne obejmujące 24 przykłady. Struktury przymiotnikowe reprezentują formacje utworzone w wyniku derywacji sufiksalnej (8). Sufiks -ιώτικος
(< -ιώτης + -ικος) utworzył 4 nazwy wodne, np. Βρυσιώτικος (< Βρυσί), Πελεκανιώτικος
(< Πελεκάνος). Przyrostek odpochodzeniowy -ιανός obserwuje się w 3 jednostkach
nazewniczych, np. Πετριανός (< Πέτρα). Za pomocą adiektywnego formantu -ιος
zbudowana została nazwa wodna Κέδριος (< Κέδρος), która nie zachowała się do
naszych czasów. Nazwy rzeczownikowe powstałe w wyniku elipsy członu identyfikującego (terminu hydrograficznego) pojawiają się w postaci genetywnej (16 nazw),
por. του Βαθύλαγκου, τω(ν) Τσιγκουνιώ(ν).
Podsumowując, hydronimy kreteńskie motywowane proprialnymi nazwami terenowymi w przeważającej mierze należą do nazw ponowionych. Na 515 nazw tylko
40 powstało w procesie derywacji sufiksalnej (27), fleksyjnej (12) bądź wstecznej (1),
co stanowi 7,8% ogólnej liczby hydronimów dyskutowanej bazy. Wśród przyrostków adiektywnych największą produktywność wykazuje sufiks odpochodzeniowy
-ιανός (6), wśród substantywnych – sufiks -ιώτης (9). Widzimy zatem, że w analizowanej grupie semantycznej znajdują zastosowanie dokładnie te same formanty słowotwórcze, które obserwujemy w kreteńskich nazwach wodnych derywowanych od
nazw miejscowych: -ιώτης, -ίτης, -ιανός, -ώτικος (Kaczyńska 2017: 81). Taka sytuacja
nie dziwi, zważywszy na fakt, iż wszystkie te sufiksy wyspecjalizowały się w tworzeniu derywatów rzeczownikowych i przymiotnikowych od nazw własnych zarówno
geograficznych, jak i osobowych.
Przedstawione powyżej zestawienie wyraźnie pokazuje, że w hydronimii kreteńskiej istnieje dość liczna grupa nazw wodnych pochodnych od nazw własnych
innych obiektów terenowych, w 96,8% lądowych. Zanotowano tylko 10 hydronimów utworzonych od innych nazw wodnych, np. Κλαδισός, του Αλμυρού η Λίμνη,
της Βοτόμου η Λίμνη, του Σπηλίου η Βρύση, Κάτω Μερτόρυακο. Nazwę Κλαδισός,
określającą niewielki strumień sezonowy płynący w rejonie wsi Ajía Pelajía w demie
Malewizíu (środkowa Kreta), w niniejszym opracowaniu uznaje się za importowaną, tj. przeniesioną z nazwy jednej z najbardziej znanych całorocznych rzek Krety
(z ujściem na zach. od m. Chaniá), znajdującej się w systemie pozalokalnym malewizjańskiego cieku: Κλαδισός, zw. także Περιβολιανός a. Θερισσιανός a. Θερισσιανό
Φαράγγι (ant. Κεδρισός). Za przeniesieniem przemawia wyjątkowość nazwy, o której
decyduje wczesna, bo XV-wieczna atestacja (Buond 1415: Cladissus flumen), struktura morfologiczna nazwy (łatwy do wyodrębnienia sufiks -σός charakterystyczny
dla niegreckich onimów bądź leksemów) i wreszcie nieznana etymologia. W zgromadzonym zbiorze znalazły się 2 nazwy deminutywne urobione od innych nazw
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wodnych: Λαγκουφάκι (< n. w. Λαγκούφα), Φαραγκούνι (< n. w. Φαράγγι). Osobną
klasę tworzą hydronimy ponowione z nazw zatok (kolponimów 10). W sumie wyróżniono 6 jednostek nazewniczych pozostających w związku z nazwami zatok,
w których ujście znajdują nazwane cieki: †Darmata, Βαθύ, Βουρλιά, Μαριδάτι, τω(ν)
Γουδουρώ(ν) ο Χείμαρρος, του Μεραμπέλλου το Ποτάμι.
W badanym materiale najliczniejszą grupę stanowią nazwy wodne pochodne od
nazw proprialnych, które z braku kwalifikatora zostały umownie określone „nazwami terenowymi” (180 – 35%). W źródłach nowogreckich w odniesieniu do większości
nazw tego typu (stanowiących podstawę kreteńskich hydronimów) użyto terminu
τοπωνύμιο (‘toponim’). Można przyjąć, że przeważająca część tych mikrotoponimów określa (lub określała) pola uprawne, łąki, pastwiska, gaje, sady, ogrody czy
lasy, choć niewykluczone, że niektóre z nich mogą (lub mogły) odnosić się do kilku
obiektów terenowych naraz.
W wyróżnionym tu zbiorze na uwagę zasługują produktywne w toponimii kreteńskiej nazwy typu Γρηγοριανά, Καρουλιανά, Νικολιανά, Φοβιανά. W sumie wynotowano 32 twory nominatywne oraz 6 przykładów nazw wodnych komponowanych, w których mikrotoponimy o tej strukturze stanowią człon dyferencyjny, np.
τω(ν) Γιανναδιανώ(ν) το Ργυάκι, των Νικηφοριανών το Ρυάκι (38 – 7,4%). Z morfologicznego punktu widzenia są to zsubstantywizowane pluralne formacje przymiotnikowe, tworzone od nazwisk rodowych za pomocą sufiksu odpochodzeniowego
-ιανός11, których rodzaj gramatyczny konotowany był zapewne rodzajem eliptycznych apelatywów typu κτήμα n. ‘pola, grunt uprawny’ lub χωράφι n. ‘pole, niwa,
ziemia uprawna’. Nazwy zakończone sufiksem -ιανά (n. pl.) wskazują na teren stanowiący własność jakiejś rodziny, przez który przepływa strumień bądź na którym
wytryska źródło wody. Charakter toponimiczny tych struktur potwierdzają liczne
nazwy miejscowe poświadczone na Krecie, np. Ασπραδιανά, Καμισιανά, Ντελιανά,
Παπαδιανά12, Ραπανιανά. Grecka badaczka antroponimii i toponimii kreteńskiej
Chrisula Tsikritsi-Katsianaki (1975: 30) uważa ojkonimy tego rodzaju za typowe dla
zachodniej Krety.
W zestawieniu wyodrębniono poświadczoną źródłowo grupę mikrotoponimów
określających pola, łąki, sady i ogrody (22) oraz lasy (2), np. Αρκαλιές, του Πελεκιδιού
η Βρύση.
Z zaprezentowanego zestawienia wynika, iż dość poważny udział w tworzeniu
kreteńskich nazw wodnych mają lądowe nazwy terenowe odwołujące się do właści10 Kolponimy kreteńskie (< stgr. ap. κόλπος m. ‘zatoka’) będą przedmiotem badań osobnego
opracowania.
11 W nazwach omawianego typu sufiks -ιανός dodawany jest bezpośrednio do formy prostej nazwiska, z pominięciem charakterystycznego na Krecie formantu nazwiskotwórczego -άκης,
np. Παπαδιανά < nazw. Παπαδάκης (Kondosopulos 2015: 68).
12 W słowniku Stergiosa Spanakisa (1993: 611–613) znajdujemy aż 10 ojkonimów o tak samo brzmiącej nazwie.
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wości geomorfologicznych terenu (z całym ich bogactwem form), na którym występuje nazwany obiekt wodny. W analizowanej bazie uwagę zwracają przede wszystkim liczne nazwy wodne utworzone od farangonimów13, tj. nazw wąwozów (110),
które stanowią 21,4% zebranego tu materiału. Odnotowano nadto hydronimy pochodne od nazw zboczy (51), wzniesień i gór (40), dolin i kotlin górskich (32), jaskiń
(9), równin (8) i przylądków (6). Nazwy 5 cieków ponowione zostały z nazw własnych różnych obiektów niezamieszkanych, znajdujących się w sąsiedztwie, okreś
lonych tą samą nazwą, np. Διαλεσκάρι – nazwa strumienia okresowego, plaży i zatoki, Μπρατσελιανά – nazwa strumienia, pola i zbocza.
Należy dodać, że 4 nazwy terenowe poświadczone w źródłach pojawiły się w członach dyferencyjnych nazw wodnych komponowanych zaklasyfikowanych z uwagi
na człon identyfikujący do grupy nazw ufundowanych apelatywami mówiącymi
o ukształtowaniu terenu: της Κακής Σκάλας το Αυλώνι, των Γουρνιών το Φαράγγι,
των Στόλων το Χαυγούδι, ο Χώνος του Κάπνη.
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Cretan Hydronyms Derived from Field Names
Summary
In the article, the author discusses as many as 515 Cretan river names derived from proper names
of various geographical objects. This group of hydronyms represents 11% of all of modern hydronyms of the island (4666 names). Most of them (501) were attested only in the 20th century. From the
formal point of view, we can distinguish in the analysed semantic database: simple and composed
hydronyms (respectively, 370; 71.8%, and 121; 23.5%), and elliptic river names (24; 4.7%). Numerous hydronyms have been copied from the names of Cretan gorges (110; 21.3%), slopes (51; 10%), hills and
mountains (40; 7.8%), valleys and mountain valleys (32; 6.2%), caves (9), plains (8), and headlands (6).
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Гаджыпирка
Ludowa nazwa botaniczna odnotowana przez J. Riegera, por. hadżypyrka ‘paproć’:
hadżipirka (R) i J. Horoszczaka: гаджыпирка ‘rodzaj paproci’ (H).
W gwarach słowackich fitonim ten ma postać dwuczłonowego połączenia wyrazowego, por. haďie piero, hadze pirko, hadze pire, haďuo piera ‘papraď (Dryopteris)’
(SSN I: 531).
• Złożenie przymiotnika гаджый ‘gadzi’ (ps. *gadьjь ‘ts.’ – SP VII: 22; ESSJ VI: 83)
i rzeczownika перо, перко ‘pióro, piórko’ z jednoczesną sufiksacją (-ka).

1

Cz. I zob. „LingVaria” 2018, nr 1 (25), s. 125–139.
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Галикати ся
Czasownik odnotowany jedynie w słowniku J. Horoszczaka, por. галикати ся ‘ruja
u świń’ (H).
Należy tu także pol. dial. halukać się ‘(o świniach) kiernozić się, latować się’
(SW II: 9).
• Prawdopodobnie pozostaje w związku z галякати (zob.) i гукати ся (zob.).
Галякати
Czasownik na gruncie łemkowskim udokumentowany jedynie przez J. Horoszczaka, por. галякати ‘śpiewać marnie a głośno’ (H).
Wyraz dobrze umocowany na obszarze ukraińskim, por. bojk. галакати ‘криком відганяти яструба або кабана від шкоди; кричати, лаяти; співати без слів,
незрозуміло’, także галюкати ‘кричати; лаяти’ (О), huc. галайкати (галакати)
‘кричати; голосно співати’ (HH), halakaty / hałakaty ‘wykrzykiwać, hałasować’ (J),
buk. галакати знев. ‘горлати, кричати’ (SBH), zachodniopoleskie галакати ‘базікати; говорити нерозбірливо’ (А). ESUM (I: 457) obok ukr. dial. галакати ‘кричати; лаяти’ oraz галякати ‘тюкати’ uwzględnia także pol. dial. halakać ‘співати
(про п’яних)’ – z ukr. ?, głuż. halekać ‘кричати, галасувати’, a wywód co do etymologii brzmi następująco: „похідне від тієї самої звуконаслідувальної основи
гал-, що і в словах [галай], галас, галу-балу”. Por. ponadto brus. dial. галакаць,
галякаць ‘ts.’ (SP VII: 36), галаканіць ‘гаманіць’ (ESBM III: 23–24), pol. dial. halakać ‘śpiewać po pijanemu, drzeć się’, hałakać, hałakować ‘mówić bez namysłu,
krzykliwie, pokrzykiwać, wrzeszczeć’ (SW II: 8; 10), słc. dial. heľokať expr. ‘ťahavo
spievať’, heľkať expr. ‘vzlykať, fikať’ (SSN I: 560), czes. halekať ‘pokrzykiwać’, dial.
helekati, helákat, helekať, holíkat ‘ts.’ (Machek: 164).
Na tej samej zasadzie pokrewieństwa z гала, галакати, галас, галити, галубалу należą tu także zapewne ukr. dial. галай ‘запальна людина, крикун; зірвиголова’, галайко ‘тс.’, галайкуватий ‘крикливий’, галаюватий ‘шумний, буйний’,
галайкати, галайкотати, галайкотіти, uznane przez ESUM (I: 456) już to za
pochodne od dźwiękonaśladowczego wykrzyknika гала (галу) na oznaczenie bezładnego hałasowania, już to od wykrzyknika гала (галай), służącego do odganiania
ptaków, por. np. boj. галя-галя ‘крик, яким відганяють яструба’ (О). Identyczne
formy funkcjonują także w gwarach słowackich, por. halajkať expr. ‘ujúkať, vrieskať’; halaj, halajk expr. ‘krik, lomoz’; halajko ‘neposedné, šantivé’dieťa’ (SSN I: 540).
• Rozszerzona o wzmacniający sufiks -k- postać ps. *galiti / *galati ‘wydawać
okrzyki (radosne), głośno się śmiać; krzyczeć, wrzeszczeć’, por. np. stczes. halati
‘paplać, bełkotać’, ros. dial. галать ‘żartować, śmiać się’, zawierająca dźwiękonaśladowczy pierwiastek ie. *gal-, *ghel- ‘wołać, krzyczeć’ (SP VII: 35–36; ESSJ VI: 91).
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Podobny czasownik z innym wokalizmem notują I. Werchratski oraz O. Horbacz
na Łemkowszczyźnie południowej: гулякати ‘stark schrein, laut rufen’ „гулякай на
Андрея, жебы зогнал гачата з вівса” (WU); гул’акаті ‘нарікати, ворчати, сварити’ (Horb), znany również w gwarach zakarpackich: гулюкати ‘кричати’ (Sab). Por.
też słc. hulákať expr. ‘hlasno spievať, vykrikovať’, co Králik (s. 213) uznaje za dźwiękonaśladowcze („kričať hula”). Słownik etymologiczny języka ukraińskiego podaje
jednak osobne hasła гулякати (ESUM I: 617) – галакати i nie łączy ich ze sobą.
Гарагуц
Odnotowane przez I. Werchratskiego, por. гарагуц ‘Windbeutel’ „пустый вітрогон, баламут, што не посьідит тихо” (W), a następnie przez P. Pyrteja: гарагуц
‘вітрогон, баламут’ (P1) і J. Horoszczaka: гарагуц ‘pędziwiatr, bałamut, który nie
posiedzi cicho’ (H).
Być może należy tu zaliczyć ukr. dial. гаргуць ‘вигук для передaчі звуку від
падіння чого-небудь великого’ (ESUM I: 473).
• Etymologia dość ciemna. Wygląda na złożenie dwóch elementów dźwiękonaśladowczych: гар(а) + гуц. Pierwszy z nich występuje często w formacjach ekspresywnych w rodzaju ukr. dial. гаргара ‘сварлива жінка’, ‘велика, погано опоряджена кімната’ (ESUM I: 472), brus. гарагуля ‘нявеста’ (ESBM III: 53–54), гаргара
‘сварлівая жанчына’, ‘вялізная, няскладная рэч’ (ibid.: 57–58), słc. dial. hara expr.
‘bláznivá, hlúpa žena’, haraburda (haľaburda) expr. ‘stará, opotrebovaná vec, zbytočnosť’, ‘veľa rozprávajúci, nevážny človek’ (SSN I: 549) (w pierwszym znaczeniu
odnotowane też w gwarach południowołemkowskich галабурд’а ‘старизна, старі
шмати’ (Horb), haragaňa expr. ‘rozpustilé, zlé dievča’, haravara expr. ‘zmätok, chaos, hurhaj’ (SSN I.: 550), harhov (harhó) expr. ‘pochabý, nerozvážny človek’ (ibid.:
551), które (przynajmniej część z nich) należy najprawdopodobniej wiązać z ukr. гар
‘вигук, що передає гарчання собаки’, гар-гар podobnie jak гур-гур ‘вигук, що передає гуркіт розладнаних механізмів, торохтіння’, гаркати, гарчати ‘ричати
(про cобаку); гримати, кричати; гуркати; торохтіти’ (ESUM I: 469), z wyraźnymi
odniesieniami do prasłowiańszczyzny, por. ps. *garkati płn. ‘wydawać chrapliwe odgłosy, warczeć, szczekać, zwykle o psach’, ‘krzyczeć, wrzeszczeć, o ludziach’ (SP VII:
52; Králik: 192).
Onomatopeiczny charakter mają także rum. hâr onom. ‘(głos psa) wrr!; (zgrzyt)
chrr!’, hâră reg. ‘sprzeczka, zwada’, hârâi ‘(o przedmiotach) gruchotać, grzechotać;
trzeszczeć, skrzypieć; klekotać, stukać; (o chorym) charczeć, rzęzić; chrapać; (o psie)
warczeć’ (WSRP: 119, 357; DER: 397; MDA II: 616).
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Drugi element złożenia można, być może, identyfikować z ukr. гуц ‘вигук при
підстрибуванні’ (ESUM I: 620–630), zbliżonym do dial. гець ‘скік, гоп’, гиц ‘вигук
на позначення стрибка’, гоц ‘гоп’ (ibid.: 503, 510, 577), rum. haţ onom. ‘cap!; łap(s)!’,
hăţ, hâţ onom. ‘hyc!’, hâţa onom. ‘człap!’, huţa onom. ‘huśt!’ (WSRP: 357, 358, 368;
DER: 399)2.
Гарликати
Wyraz podał najpierw I. Werchratski, por. гарликати ‘schlecht singen’ „сьпівати
ни до чого” (W), potem notowali go P. Pyrtej: гарликати ‘погано співати, горлати’ (P1), J. Horoszczak: гарликати ‘śpiewać byle jak’ (H) i A. Pavleshin: гарликати
‘співати погано, крикливо’ (AP).
Słownik B. Hrinczenki cytuje za I. Werchratskim: гарликати ‘плохо петь’
(Hrincz I: 274). Odnotowano także w WTSSUM (s. 174): гарликати діал. ‘погано
співати’. Identyczną formę spotykamy w rosyjskim dialekcie nowogrodzkim: por.
гарлыкать ‘петь громко и плохо; слишком громко смеяться’ (SRNG VI: 142).
• ESUM (I: 474) uznaje ukr. dial. гарликати ‘погано співати’ za wynik kontaminacji czasowników горлати, dial. гарлати ‘голосно говорити, кричати або
співати на все горло; викрикувати, галасувати; голосно співати’ і курликати
‘видавати, утворювати звуки, що нагадують крик журавля’, co nie przekonuje.
Raczej jest to rozszerzony o sufiks -yk- wariant czasownika гарлати (por. także
brus. гарлаць ‘гарланіць’, ros. dial. горлать ‘ts.’ (ESBM III: 60)), być może, nie bez
wpływu гарикати ‘бурчати, покрикувати’ (ESUM I: 474).
Гыбати
Czasownik dobrze udokumentowany w źródłach łemkowskich, por. гыбати ‘gehen’,
гыбай! ‘geh!’, гыбай гев! ‘komm’ her!’, гыбай жерти ‘geh’ essen’ (W), гыбати ‘iść,
biec, „zasuwać”’ (H), гыбати ‘йти, приходити’ (P1), гыбай ‘ходи, йди’ (P), гыбай
‘ходи’ „гыбай гев” (B-H; AP). U Rusinów z Baczki гібай ‘imperat. від йти’ (Hn).
Obecny w dialekcie bojkowskim, por. гибати ‘забиратися’, ‘іти геть’ (О). Znany
w języku i gwarach słowackich, por. hybaj ‘naznačuje rýchly pohyb preč’, expr. ‘len
v rozkaze poď, choď’, hýbať ‘robiť pohyb, pohybovať (časťou tela); dávať nieco do pohybu; ponáhľať sa, utekať’ (KSSJ: 127; SSN I: 648), także w czes. hybaj ‘precz, wynoś
się’, hýbat ‘ruszać, poruszać; niepokoić, poruszać, denerwować’ (SCP: 173).
• Z ps. *gybati ‘zginać, flectere’ > ‘poruszać się, movere’, co uznaje się za iterativum do *gъ(b)nǫti ‘giąć, zginać’ (SP VIII: 331–332; ESSJ VII: 216–217; ESUM I: 503;
2

Podziękowania za konsultację rumunistyczną kierujemy pod adresem dr Anny Oczko z UJ.
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SEBor: 160; Králik: 215). Rozwój semantyczny: ‘giąć, zginać’ > ‘ruszać, chwiać, kołysać’ > ‘pochylać (się)’ > ‘iść, biec, pochylając się’ > ‘iść, biec’.
Natomiast pol. dial. (Śląsk płd., Małopolska płd.) chybać ‘iść prędko, biec, uciekać, też: skakać; rzucać’ (MSGP: 35; SGM I: 56), będące rezultatem podobnego rozwoju znaczeniowego na gruncie polskim, por. pol. daw. ‘chwiać, kołysać, poruszać’,
kontynuuje ps. *chybati ‘poruszać, trząść czymś, chwiać, kołysać’, od pie. pierwiastka *kseṷbʰ- ‘chwiać się, kołysać się’, etymologicznie sprzężonego z ps. dial. *chybiti
‘ominąć, nie trafić, popełnić błąd, pomylić się’ (SEBor: 74, zob. także: ESUM VI: 172;
Králik: 225–226; ESSJ VIII: 153–155).
Грявчати
Postać z nagłosowym h- podaje J. Horoszczak, por. грявк ‘wrzask’, грявчати
‘wrzeszczeć’. Z dźwięcznym nagłosem wyraz ten jest dziś używany na Łemkowszczyźnie w okolicach Gorlic, np. Bielanka („дітина грявчит”), Małastów, Łosie i in.
Podobnie w piosence ludowej: „Грявчит на ня кача / з загоном дітисків, / жем си
не выгуляв / жадного дівчати”. W innych słownikach łemkowskich znajdujemy
wyłącznie wariant z k-, por. кравчати ‘vom Geschrei des Adlers’ „орел кравчит”,
крявчати ‘krächzen, quacken’ „вороны, кавкы крявчат; жаба крявчит” (W),
крявчати ‘krächzen „ворон крявче”’, крявкати, „крявчит оріхар” (WU), кривчати ‘кричати’ (B-H), кравчати ‘крякати’, крявчати ‘крякати, видавати звуки
„кря-кря”, каркати’ (P1), кравчати ‘клекотати (про орла)’, крявчати ‘крякати
(від звуконаслідування „кря-кря”; каркати’ (P), крявчати ‘кричати (про курей)’ (T). Spotykane są też warianty z nagłosowym g-: ґрявчати ‘krächzen, knirren’
„по цьілих ночех, ґрявчит тот пташок”, „качка ґрявчит”; ґрянчати ‘knacken,
knirren, kwacken’ „качка ґрянчит” (WU), ґр’аўчаті (Horb).
W gwarach bojkowskich także mamy do czynienia z wariantem o bezdźwięcznym nagłosie, por. крявчати ‘сокоріти; кумкати; квакати’ (О), podobnie jak na
Zakarpaciu крявкати ‘кричати’ (Sab), na Zachodnim Polesiu, por. кравчати ‘голос (про зайця)’, кравчєти ‘подавати голос (про жаб)’ (А).
ESUM (I: 608) przy ґрявчати, грянчати odsyła do крявчати ‘каркати (про
ворону); подавати крик (про горіхівку), кравчати ‘ts.’ (?) (ESUM III: 114). Inaczej
w gwarach słowackich, por. gravčať i grevčať 1. expr. ‘veľmi kričať, vrieskať’; 2. expr.
‘hlasne plakať, nariekať, kvíliť’; 3. ‘vydávať typický zvierací zvuk, hlas (napr. bľačať,
mravčať, kvákať)’ (SSN I: 598).
• Formacja dźwiękonaśladowcza. Względy fonetyczne (dźwięczny nagłos) i semantyczne (znaczenie ‘wrzeszczeć’) mogą przemawiać za pożyczką słowacką.
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Гудры
Znane tylko z jednego źródła łemkowskiego, por. гудриска ‘byle jakie łachy,
łachmany’, гудры ‘ubranie pogardliwie, łachy’ (H).
Dokładny odpowiednik znajdujemy w gwarach wschodniosłowackich, por. hudra obyč. mn. č. ‘staré obnosené šatstvo, háby, handry’ (SSN I: 638). W gwarach
zakarpackich bez znaczenia pejoratywnego: гандры ‘подол жіночого плаття’ (Sab),
u Rusinów z Baczki гандрі ‘лахи’ (Hn), zob. ESUM (I: 467).
• Najprawdopodobniej zapożyczenie z języka słowackiego, gdzie postać hudra
współistnieje z handra (hadra) ‘kus (znehodnotenej) tkaniny, používanej obyč. na
čistenie, umývanie, leštenie ap.; pejor. zla, nekvalitná tkanina; pejor. stary oblek,
šaty’, por. także expr. handrisko (KSSJ: 112; SSN I: 547), co z niem. Hader ‘gałgan,
szmata’ (Králik: 191), podobnie jak pol. dial. hadra ‘szmata, zniszczone ubranie,
łachman’ (MSGP: 82; SGM I: 118), czes. hadr ‘szmata; gałgan; łachman, łach, ciuch’
(SCP: 148), dial. hadra, handra ‘ts.’ (Rejzek: 211; Machek: 155).
Гу(й)цкати
Odnotowane tylko u J. Horoszczaka, por. гу(й)цкати ‘szczuć psa’.
W języku i gwarach słowackich: huckať ‘dráždením popudzovať, štvať, nahuc
kávať (psa); pren. expr. podpichovať k nenávisti’ (KSSJ: 125), huckať (hučkať, huškať)
‘dráždiť, dráždením štvať; navádzať, podnecovať k nenávisti’ (SSN I: 637).
• Ľ. Králik (s. 214) uznaje za dźwiękonaśladowcze. Por. także ukr. гиджга ‘вигук,
яким нацьковують собак’, uznawane za wykrzyknik prymarny (zob. ESUM I: 505).
Гукати ся
Czasownik o szerokim zasięgu na obszarze Łemkowszczyzny i poza nią, por. свіня
гукат ся, свіню гукат корназ (WU), гукаті (с’а) ‘гукатися „порос’ачка (с’а) гукат”’ (Horb), hukaty sia ‘lochać się (o popędzie płciowym u świni)’: „swynia hukat
sia, hukat sza” (R), гукати ся, галикати ся ‘ruja u świń’ (H), гукатися ‘бути у стані
тічки (про свиню)’ (P), гукатисья ‘статевий потяг (свиней)’ (B-H; AP), гукатися
‘бути в періоді злучки (про свиней)’ (T), hukaty sia ‘popęd płciowy u świń’ (Br: 31).
W gwarach ukraińskich: bojk. гукатисє фізіол. (про свиней) ‘гукатися’, ‘палитися’ (О), huc. гукатиси ‘виявляти статеву охоту (про свиней)’ (HH), hukaty sy
‘latować się (o wieprzach, złośliwie też o człowieku)’ (J), zachodniopoleskie гукати
‘виявляти бажання паруватися (про свиню)’, гукатись ‘паруватися (про свиней)’ (А). Dobrze usytuowany na obszarze zachodniosłowiańskim, por. pol. dial.
hukać (o maciorze) ‘wydawać głos’, hukać się ‘(o świniach) kiernozić się, latować się’
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(SW II: 61), huczeć się ‘o świni: przejawiać popęd płciowy’ (MSGP: 85), słc. húkať sa
‘(o prasnici) mať čas párenia; páriť sa’, hučať sa ‘ts.’ (KSSJ: 125; SSN I: 637, 639), czes.
houkati se ‘ts.’ (Machek: 179).
• ESUM (I: 615) uznaje ukr. dial. гукати ‘запліднювати свиню’, гукатися ‘паруватися; бути в періоді тічки’ za zapożyczenie z polskiego lub czeskiego. Wyraz
bez wątpienia ma charakter onomatopeiczny, por. ps. *gukati : *gučati ‘wydawać głuche dźwięki przypominające powtarzające się gu, np. o gołębiu, maleńkim dziecku’,
*gugati ‘ts.’ (SP VIII: 299, 300–301). Najlepiej ujmuje to Ľ. Králik (212–213): „húkať (od
17. stor.). Zvukomalebného pôvodu, doslova, ‘vydavať zvuk hu’. Z odvodenín: hučať,
hukotať (od toho hukot) a i. – húkať sa ‘(o prasnici) páriť sa (od 18. stor.). Od húkať –
k páreniu zvierat podľa sprievodných zvukov’.
Ґедкати
Odnotowano w kilku źródłach łemkowskich, por. ґедкати ‘kitzeln’ (W), ґедкати > ґыдзьґати ‘łaskotać’ (H), ґыткати ‘лоскотати’ (P1; P), także ґыцкати (ся)
‘ласкотати (ся)’: „ласкоче ся або ґыцкат ся” (WU), ґидзкотливий ‘лоскітливий’,
ґидзкоти (Pryk), u Rusinów wojwodińskich ґуцкац ‘скоботати’ (Hn).
Zaliczymy tu też, najprawdopodobniej, bojk. гыдзати, ґыдзати ‘шпигати’,
‘колоти’, ‘докучати’, гидзнутися, ґидзнути ‘покотити’, гицкати ‘докоряти’ (О),
huc. ґєдзати(си), ґадзіґати(си), ґідзіґати(си) ‘лоскотати(ся)’ (HH), zachodniopoleskie ґєдзати ‘жалити кропивою’ (А), słc. dial. gickať ‘štekliť’ (SSN I: 491).
• Niezbyt jasne. Wygląda na twór onomatopeiczny. Wykazujące pewne podobieństwo formalno-semantyczne rum. gâdilá (gâdil) ‘łaskotać, łechtać’, gâdilí ‘ts.’
(WSRP: 334), nawiązuje do ps. *gъdьlъ / *gъdelъ płd. (część wsch.) ‘łaskotki, łaskotanie, titillatio’, *gъdьliti / *gъditi : *gъdliti / * gydliti płd. ‘łaskotać, łechtać; łaskotać
pobuszając do śmiechu, titillare’ (ESSJ VII: 189; SP VIII: 321, 335). Należą tu liczne polskie gwarowe czasowniki: gałdzić, giełdzić ‘łaskotać, łachotać, łechtać’ (SW I:
797), gidlić, gyglać dziec. ‘łechtać, łaskotać’ (ibid.: 821), gildzić, giłdzić ‘łechtać, łaskotać, swędzieć’ (ibid.: 828) o proweniencji dźwiękonaśladowczej, por. dial. gidli, gidli!
‘wykrzyknik przy łaskotaniu’ (ibid.: 921). Zob. też SEBań (I: 422): gidlać.
Ґеґнути
Wyraz jest dobrze reprezentowany w nowszej leksykografii łemkowskiej, por. ґєґнути > зґєґнути ‘umrzeć, zginąć marnie’ (H), ґеґнути ‘вмерти’ (B-H; AP), ґыґнути
‘тс.’ (T).
Używany w ukraińskim języku ogólnym i gwarach, por. ґиґнути вульг. ‘загинути, вмерти’ (WTSSUM: 204), ґиґнути ‘швырнуть, бросить на землю; околеть’
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(Hrincz I: 349), ґиґнути ‘умерти; здохнути; кинути на землю’, ґеґнути ‘померти; здохнути’ (ESUM I: 504), zakarp. ґыґати, ґыґнути ‘ударяти, бити ногою, копати’ (Sab), zachodniopoleskie ґіґнути знев. ‘померти’ (А). Poza obszarem ukraińskim występuje w gwarach białoruskich: гегнуць ‘памерці; забіць’ (ESBM III:
76), гекнуть ‘ударить кого-либо; ударить, шлепнуть; сильно ударить; упасть,
споткнувшись’, гекнуться ‘упасть, споткнувшись; упасть со всех ног’, гек междом., в знач. сказ. Употребляется а) по значению глагола гекнуть (в 1-м знач.),
б) по значению глагола гекнуть (во 2-м знач.) (Dahl I: 347; SRNG VI: 166), polskich: giegnąć ‘skapucić się, umrzeć’ (SW I: 821; SGP VIII/2: 300), słowackich: gegnúť
expr. ‘udriet; padnuť; hegnúť, zadunieť’, hegnuť ‘myknutím zavrátiť nazad; expr.
prudko udrieť; silno myknúť, zatriasť; expr. zaraziť, prekvapiť’ (SSN I: 488).
• Etymologia niepewna. Niewykluczone, że rację ma ESBM (III: 76), uznając wyraz za dźwiękonaśladowczy. Ľ. Králik (s. 194) słc. hegať wyprowadza od interjekcji
he!, towarzyszącej szybkiemu ruchowi. ESUM (I: 504) sprowadza do ukr. dial. кикнути ‘загинути’, кик ‘кінець, смерть, загибель’ jako kontynuacji ps. *kyk- ‘згинатися; (перен. гинути)’. Słabym punktem tej koncepcji jest to, że zakładając zmianę znaczenia ‘zginać’ > ‘ginąć’, nie bierze ona zupełnie pod uwagę znaczeń ‘rzucić
na ziemię’, ‘upaść’, ‘uderzyć’ i in., te zaś bardziej przemawiają na korzyść koncepcji
onomatopeicznej.
Ґірґы
Już I. Werchratski odnotował ґірґошник, ґірґожник ‘Hausierer’ „што носит скло,
мазь, деготь, кошикы на продай в кроснах; за то называт ся, же бере кросна
на ґірґы” (= на плечи, на коркоши) (W). W nowszych źródłach znajdujemy: ґірґошник ‘wędrowny szklarz, maziarz, dziegciarz, który nosił swój towar w krosnach
(nosidłach) na plecach, czyli „на ґірґы” (na barana), ґірґы – „на ґірґы” ‘na barana’
(H), ґырґы ‘ґорґоші, плечі’ (P1; P; T).
Słownik B. Hrinczenki (Hrincz I: 349) cytuje z I. Werchratskiego: ґірґи ‘плечи’,
ґірґожник ‘разнощик товаров’.
• Zapewne należy wiązać z ukr. dial. ґорґоші ‘плечі’, w gwarach występującym
jeszcze w kilku wariantach fonetycznych: ґарґеші, ґарґохі, ґарґоші, ґєрґоші (S),
ґирґеші (ESUM III: 26), co odpowiada ukr. zach. коркоші ‘ts.’ (WTSSUM: 455),
będącemu, według ESUM (III: 26), kontynuacją ps. *kъrkošь (*kъrkočь), *kъrkačь
(*kъrkača) (< *kъrkъ ‘szyja’). ESSJ (XIII: 218) tylko częściowo potwierdza te dane,
por. *kъrkušь (z pominięciem faktów ukraińskich).
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Ґіртувати
Znane tylko z jednego źródła łemkowskiego, por. ґіртувати ‘dusić, dławić za gard
ło’ (H).
Być może należą tu także: ukr. dial. ґірта ‘палиця, що підтримує драбинки
воза’, ґірт ‘тс.’ (ESUM I: 517) oraz słc. dial. gortovať ‘brzdiť, hamovať’, gorta ‘sponá-časť saní, krivica’ (SSN I: 503).
• ESUM (I; 517) wskazuje na niem. Gerte ‘жердина’. Rozwój znaczenia czasownika mógłby zatem przebiegać nastepująco: ‘hamować (przy użyciu żerdzi)’ > ‘dusić, ściskać za gardło’. Mniej wiarygodne jest wywodzenie od niem. gürten ‘opasać,
przypasać’ z rozwojem znaczeniowym: ‘ściskać w pasie’ > ‘ściskać za gardło’, bo nie
tłumaczy faktów słowackich.
Ґыдзьґати zob. ґедкати
Ґында
Poza słownikiem J. Horoszczaka nie występuje w innych źródłach łemkowskich,
por. ґында ‘niedojda, człowiek o nieskoordynowanych ruchach, odrobinę niedorozwinięty’, ґындави/й ‘lekko niedojdowaty’ (H).
W gwarach zakarpackich znajdujemy czasownik ґындати ‘вимовляти нечленороздільні звуки (про немовля)’ oraz liczne derywaty ґындош, ґындошка,
ґындавый (Sab).
Być może należy tu także zaliczyć pol. dial. geńda ‘niezdara’ (SW I: 816; KSGP)
oraz brus. dial. гінда ‘лаянка’ „гінда ты сьліпая”, uznane za niejasne (ESBM III: 86).
• Prawdopodobnie hungaryzm, wszakże ustalenie etymonu węgierskiego nastręcza trudności. Może to być węg. gyenge, győnge ‘słaby’, chociaż na gruncie słowiańskim jest on realizowany nieco inaczej, por. łemk. giengla, gienglawыj ‘niezdara’ (?), gienglawыj ‘człowiek mówiący niewyraźnie’, gыnglawyыj ‘słaby, słabowity’
(R), ґєнґлявий ‘wątły, słaby, marny’ (H), słc. dial. dengľavý i denglivý expr. ‘slabý,
útly, chorľavý’, dengľoš expr. ‘slabý, chorľavý chlap’ (SSN I: 305), gengľavý i genglivý
(ginglavi) 1. ‘slabý, útly, dengľavý’; 2. ‘nešikovný’, genglivieť ‘slabnúť, chúlostivieť’,
gengľoš expr. ‘slabý, chorľavý človek’ (ibid.: 489), czes. dial. déngľavý, gangavý ‘slabý,
choulostivý’, słeń., sch. gingav ‘ts.’ (Machek: 114–115; ESUM I: 493–494). Por. też rum.
gângav ‘jąkała’ (WSRP: 335).
Z metatezą spółgłosek [d] i [g]3.

3

Za konsultację hungarystyczną podziękowania kierujemy pod adresem prof. Andrása Zoltana
z Budapesztu.
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Дзірґати ся
W źródłach łemkowskich odnotowywane sporadycznie, por. дзірґаті ся ‘спинати
ся, „сінічкы по стромах дзірґают ся”’ (WU), дзірґати ся ‘wieszać się na kimś,
w sposób dla niego uciążliwy, lub na czymś, np. na gałęzi, płocie itp.’ (H), дзірґати
(сья) ‘причіплювати (ся), вішати (ся) до когось, на щось’ („не дзіргайся по нім;
дзірґнувсья на бантині”) (B-H; AP).
Z identycznym znaczeniem występuje w gwarach słowackich: dzirgať expr.
‘vešať’, dzirgať sa expr. ‘vešať sa, liezť’ (SSN I: 424) oraz polskich: dziergać kogo ‘wieszać’, dziergać się ‘wieszać się; zadłużać się, zamieniać się, przybierać różne postacie’
(SW I: 645), dial. dziergać się m.in. ‘chwytać się czegoś i zwisać na tym; wieszać się’
(SGP VII/2: 215).
• Argumenty semantyczne przemawiają za zapożyczeniem z gwar słowackich lub
polskich. Bogate co do znaczenia słc. dzirgat (sa) i pol. dziergać (się) kontynuują ps.
*dьrgati ‘targać, szarpać, drzeć, zrywać, obrywać; trzeć, rozcierać; robić pętle, węzły’
(ESSJ V: 221; SP V: 43, SEBor: 141), *dьrgati sę zach. i płd. ‘trzeć się o coś, ocierać się,
np. o zwierzęciu czochrającym się o drzewo’, wsch. ‘szarpać się, targać się’ (SP V: 43).
Дзьвандати, дзьвяндати
Odnotowane w nowszych źródłach łemkowskich, por. дзьвандати ‘ględzić’ (H),
дзьвяндати ‘буркотіти’; невиразно, незрозуміло говорити’ (P1; P), дзьвандати
‘бубоніти, невиразно, незрозуміло говорити; базікати, говорити багато, беззмістовно про щось неістотне, не варте уваги’ (Т). Tu też zapewne zaliczymy:
жвяндати ‘murren, nörgeln’ (W), жвяндати ‘marudzić, ględzić’ (H), жвандати
‘говорити собі, швидко під носом’ (P1).
W gwarach ukraińskich roi się od różnorodnych wariantów formalnych tego
czasownika, por. ukr. dial. джвиндати ‘неясно говорити, гугнявити’, жвиндати, жвиндіти ‘тс.’, живиндіти ‘лепетати’ (про немовля); нарікати; сваритись’,
жвинґіти, жванґіти ‘тс.’, (д)жвиньґіти ‘нарікати; сваритись’ (ESUM II: 47),
дзвяньґати ‘плаксиво говорити’ (ibid.: 57), huc. джвиндіти (жвиндіти) ‘безперервно дорікати; сваритися; базікати’ (HH), dżwyndity ‘paplać, bajdurzyć’ (J),
buk. джвиньґіти, жвинґіти, живинґіти, жвинґіти, жванґіти, живиндіти
‘лепетати (про немовлят); плакати, скиглити; нарікати, дорікати, сваритись’,
жвандати знев. ‘бубоніти’, жвандіти ‘вести несерйозні розмови’, жвандякати фам., знев. ‘теревенити, патякати’, жвинґіти ‘говорити багато, всякого’
(SBH). Podobne formacje znajdujemy w gwarach słowackich: džvangať expr. ‘mľaskať’, džváchať expr. ‘hlasno jesť, mľaskať’ (SSN I: 428). Por. też pol. dial. dźwiędać
‘marudzić, gderać, narzekać’ (SGP VII/3: 334), czes. žvaniť ekspr. ‘gadać, paplać,
pleść, ględzić’, žvástať ekspr. ‘ts.’, žvatlať ‘gaworzyć; ekspr. szczebiotać, paplać, gadać’
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(SCP: 1056), žvatlati, žvátořit, žvadoliť, švádoliť, žvacholiť, žvachtať, žvandať, žvaniť
‘tlachati’ (Machek: 732).
• Ekspresywne formacje o charakterze dźwiękonaśladowczym. Inne próby etymologizowania, np. łączenie z łot. vatalãt, vatelẽt, vatarẽt ‘mnoho nebo nesrozumitelně mluviti, žvaniti’ (ibid.: 732) nie przekonują. Ostatecznie trudno wszakże wykluczyć związek z ps. *žьvati, *žujǫ, co postuluje SP (V: 121) i J. Rejzek (s. 823), por.
także ukr. жвакати, жвакувати, dial. жвахтати, жвякати, жнякати, джвакати, джвякати ‘чавкати; жувати’ (ps. *žьvakati, *žvękati (< *žьvati ‘жувати’)
(ESUM II: 190), pol. dial. dźwiękać, dźwiękować ‘o krowie, owcy: przeżuwać ponownie pokarm’ (SGP VI/3: 336; MSGP: 61; SGM I: 94), słc. žviakať, czes. žvýkať ‘żuć’, ps.
*dvęčiti (*dvečiti) : *dvękati (*dvekati) : *dvękovati : płd. *dvǫkati ‘żuć, przeżuwać’ (SP
V: 119–121).
Дзьопа 1
W znaczeniu ‘dziewczyna’ znane dość dobrze na Łemkowszczyźnie, por. дзьопа
‘Mädchen’ (W), дзьопа ‘Mädchen, „ішла дзьопа за дрыґом і нашла цвак”’ (ibid.),
дзьопа ‘żartobliwie dziewczyna lub kobieta’ (H), дзьопа ‘дівчина’ (P1).
W tej samej postaci i znaczeniu występuje w gwarach Małopolski płd.: dziopa
‘dziewczyna, niekiedy też córka’ (SGP VII/2: 275; MSGP: 60; SGM I: 92) oraz w gwarach wschodniosłowackich: džopa expr. ‘žena al. dospievajúca dievka’, džopka dem.
(SSN I: 427).
• Etymologia niepewna. ESUM (II: 63) uznaje ukr. dial. дзьопа ‘дівчина’ za polonizm, jednocześnie przywołując koncepcję O. Trubaczowa o albańskim pochodzeniu wyrazu, por. alb. çupё ‘тc.’, bułg., mac. dial. чупа ‘тс.; дочка’. Z powodów geograficznych trudno poważnie traktować tę propozycję. Być może należy tu widzieć
efekt rozwoju semantycznego: ‘dziura po ospie’ > ‘dziewczyna z twarzą pokrytą ospą
(podziobana)’ > ‘dziewczyna’, por. np. ukr. dial. дзюба ‘дівчина з обличчям, покритим віспою’, дзюба ‘дівчина’ (ibid.: 61). Na korzyść takiego podejścia z pewnością przemawiają: łemk. дзьобка ‘Tupfen, цятка’ (W), дзьопка ‘пятно, пляма,
цятка’ (P1; P), дзябка ‘цятка; колючка’ (T), bojk. дзюпка ‘цятка; плямка’, дзяпка
‘цятка’ (О), naddniestrz. дзьобкі ‘ямки на обличчі після віспи’ (S), słc. dial. ďobka
(džopka, džupka, ďupka) ‘maličká farebná plôška na niečom, bodka’ (SSN I: 325–326).
Z tego wynika, że дзьопа byłaby derywatem wstecznym od дзьопка.
Ostatecznie nie sposób wykluczyć, że może pozostawać w ścisłym związku
z дзьопа 2 z rozwojem znaczenia: ‘chustka’ > ‘dziewczyna w chustce’ > ‘dziewczyna’.
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Дзьопа 2
Charakterystyczne głównie dla Łemkowszczyzny, por. дзьопа ‘хустка стара,
преходіўа, завивают в ню сіль’, дзьопа ‘хустка, Tuch’, синя дзьопа ‘blaues Tuch’
(W), дзьопа ‘chustka na głowę’ (H), дзьопа ‘стара хустина для солі, хустка’ (P1).
Ponadto pol. dial. dziopa, dziopka ‘szmata, chustka na głowę’ (SW I: 657; SGP
VII/2: 275; SGM I: 92).
• Niejasne. ESUM (II: 63) traktuje ukr. dial. дзьопа ‘стара хустка’ jako zapożyczenie z pol. dial. dziopa ‘хустка’. Wydaje się, że ma związek z дзьопа 1 (chustki
nosiły dziewczyny). Możliwy także paralelny rozwój znaczeniowy: ‘plamka, cętka’ >
> ‘chustka w cętki, plamki’ > ‘chustka’.
Долобриш, долобріш
Przysłówek odnotowany tylko w jednym źródle łemkowskim, por. долобриш, долобріш ‘brzuchem na dół’ (H).
W gwarach słowackich: dolubruchy, dolubrušky (dolubruchí, dolubruškí) ‘dole
bruchom’ (SSN I: 346).
• Złożenie: доло(в) ‘w dół’ + брих, бріх ‘brzuch’ (H). Analogiczne do ukr. долілиць ‘обличчям до землі, вниз’, dial. долініж ‘ногами вниз’. Przykład odzwierciedlający sposób tworzenia adverbiów za pomocą sufiksu -ь (zob. ESUM I: 566,
II: 106).
Допрах
Przysłówek udokumentowany w starszych źródłach łemkowskich, por. допрах ‘ganz
und gar’, „гавран (крук) чорный допрах” ‘der Rabe ist ganz schwarz’ (W), błędnie
odczytany przez J. Horoszczaka jako допрах ‘kruk’ (H).
• Adverbium utworzone za pomocą przyrostka -ъ od połączenia до прахy, por.
słc. prachové perie ‘jemné husté perie pod vrchným perím dravých a vodných vtákov’
(SSJ), czes. prach ‘pierze, puch’ (SCP: 561), czyli dosłownie ‘do puchu’, zatem w przykładzie podanym przez I. Werchratskiego chodzi o to, że kruk jest czarny do puchu,
który tworzy spodnią warstwę upierzenia, a więc ‘całkowicie, zupełnie’.
Por. o podobnym znaczeniu ukr. dial. напрах ‘цілком, до решти, ущент’ (ESUM
IV: 557), powiązane z прах ‘порох, пил; щось нецінне, минуще; тіло померлої
людини’ cerkiewnosłowiańskiego pochodzenia (ibid.), pol. (zetrzeć) w proch, na
proch ‘zupełnie, całkowicie’, od proch ‘drobne cząstki, pył, kurz’ < ps. *porchъ ‘ts.’
(SEBor: 483). Może więc jednak należy przyjąć wyjściowe znaczenie ‘do (najmniejszego) prochu, pyłu’? Zob. też доцяп.
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Доцяп
Przysłówek całkiem dobrze widoczny w leksykografii łemkowskiej, por. доцяп ‘ganz
und gar, до капкы’, „кін выпас траву доцяп” ‘das Pferd hat das Gras ganz abgeweidet’ (W), dociap ‘całkowicie’ (R), доцяп ‘całkiem’ (H), доцяп ‘цілком, зовсім,
дорешти’ (P1).
• Derywowane sufiksalnie (-ъ) od до цяпки, por. łemk. цяпка ‘краплина; трошечки, дуже мала кількість чого-небудь’ (T), ukr. dial. цяпка ‘плямка; крапелька’, дзяпка ‘тс.’, цьопка ‘дещиця’, formacja ekspresywna o pochodzeniu dźwiękonaśladowczym (ESUM VI: 271). Zob. допрах.
Дрылити, дрыляти
Już u I. Werchratskiego znajdujemy дріліти ‘stossen’, східногал. друлити, дріліў
мя ‘er stiess mich’ (W), potem w różnych wariantach fonetyczno-morfologicznych:
дрылиті ‘штовхнути, трунути’ (Horb), дрылити ‘pchnąć kogoś, przewrócić’ (H),
дриляти ся ‘штовхатися, штовхати кого-небудь дуже сильно’ (P1), дрылятися
‘штовхатися, збивати когось із ніг’ (P), дрыляти ‘штовхати’ (B-H), дрилити
‘штовхнути’ (AP), dryliti ‘shodit, svalit, povalit, převrhrocit’ (Sis), drylnuty ‘popchnąć’ (Bar).
Znane u Bojków: дриляти, дрилити ‘штовхати’, друляти, друлити ‘тс.’ (О),
Hucułów: друлити ‘тс.’ (HH), na Zakarpaciu: дрыляти, дрылити ‘тс., кидати’
(Sab). Por. także ukr. dial. друляти, друлити ‘тс.’ (Hrincz I: 449–450; ESUM II:
135). W gwarach słowackich: driľať ‘sácať, drgať do niekoho’, ‘tlačiť, tisnúť niečo’,
‘s námahou ťahať’, driľať sa ‘strkať sa, sácať sa’; driliť (dreľic) ‘sotiť, drgnúť’, drúľať
expr. ‘sácať, strkať’, drúľať sa expr. ‘sácať sa’ (SSN I: 390, 398), w polskich: drylać
‘trącać, szturchać, popychac kogoś’, drylać się ‘potrącać się, popychać się wzajemnie’
(SGP VI/4: 375).
• ESUM (II: 135) zestawia ukr. dial. друлити, друляти, дрилити, дриляти
‘штовхати, кидати’ z dial. труляти ‘тс.’, które z kolei uznaje za efekt kontaminacji
dial. трутити (тручати) ‘штовхнути, пхнути’ і турляти ‘сильно штовхати,
кидати, ганяти, переміщати’ (ESUM V: 656). Pol. dial. drulić ‘штовхати’ і słc. dial.
drúliť ‘штовхнути, вдарити’ traktuje przy tym jako zapożyczenia z ukr. Rozległość
i różnorodność faktów słowackich zdaje się przeczyć takiemu stanowisku.
SP (IV: 273–274) rekonstruuje ps. postać *druľati ‘szarpać; potrząsać, trząść,
czymś; szturchać, popychać’, uwzględniając obok znanych już faktów ukr. i słc.
także serb. dial. drúljati ‘kiwać, kołysać’, ‘gnieść, miażdżyć’, drúljati se ‘huśtać się,
kołysać się’, bułg. dial. друл’ям ‘powiewać (szatami)’, ‘trząść, potrząsać’, друлъм
‘potrząsać drzewem lub gałęzią drzewa w celu strącenia owoców’, друлям ‘drzeć,
niszczyć ubranie przez znoszenie’. Tadeusz Szymański (autor hasła w SP) pisze:
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„Czasownik ekspresywny najprawdopodobniej od tej samej podstawy derti dьrǫ co
dr-oliti, dьr-liti (zob.) z suf. -ul-. Zróżnicowanie semantyki nierzadkie przy czasownikach ekspresywnych, stąd może oboczność typu ‘kiwać, kołysać’ : ‘szturchać, popychać’ : ‘drzeć’” (ibid.). Podobnie: ESSJ (V: 132–133).
Дудрати
W słowniku I. Werchratskiego nie znajdujemy osobnego hasła dla tego czasownika,
jedynie pod przymiotnikiem дудравый ‘mürrisch, nörgeln, schlecht machen, pfuschen’ czytamy: пр. дудроче „як сьпіват, а тому порядку не є”. Jako osobne hasło
widnieje дудра, дудрак, дудравец ‘Knauser, Keifer, Nörgeler, Murrkopf; Pfuscher’.
W innych źródłach łemkowskich: дудраті ‘воркотіти’ (Horb), дудра/к, дудравец
‘maruda, co gdera, ględzi, mamrocze coś’, дудрави/й ‘lekko marudny, mamroczący,
ględzący’ (H), дудра ‘бурмило, скиглій’, дудравец ‘бормотун’, дудрак ‘причепа,
базіка’ (P1), дудравец ‘буркотун’, дудрати ‘бурмотіти, говорити незрозуміло’ (Р), дудрати ‘жебоніти’ (AP), dudrati ‘hundrať, šomrať; expr. kričať, doprávať’
(AH), дудрош ‘який утворює одноманітні, приглушені, схожі на булькання
звуки’ (Čiž). U Rusinów z Baczki дудрец ‘воркотіти’ (Hn).
Dość nieoczekiwanie w gwarach bukowińskich pojawia się дудратиси ‘водитися, повільно і неякісно виконувати якусь роботу’. Zbieżność semantyczna
z pol. dial. dudrać ‘robić coś długo, powoli, bez widocznego efektu, często nieumiejętnie, niezdarnie’ (SGP VI/4: 446; MAGP: 55; SGM I: 84) wskazywałaby na polskie pochodzenie formy bukowińskiej. Cytowane przez ESUM (II: 141) formy dial.
дудрати ‘бурчати, сваритися; погано працювати’, дудра ‘буркотун; шарлатан,
нечесний працівник’, дудрак, дудрик, дудрош ‘тс.’ pochodzą wyłącznie z gwary
tzw. Zamieszańców, opracowanej przez I. Werchratskiego, i uznano je za polonizmy bądź słowacyzmy. W gwarach słowackich notujemy: dudrať 1. expr. ‘hundrať,
šomrať’, 2. expr. ‘kričať, dovrávať’, dudrávať niedok. opak. ‘dudrať, šomrať’, dudra
‘dudravá žena’, dudrák, dudráč expr. ‘dudravý človek’, dudravý expr. ‘hundravý’,
dudroň ‘hundravý človek’, dudroš i dudriš expr. ‘dudravý človek’ (SSN I: 405). Znaczenie ‘wyrażać swoje niezadowolenie, narzekać, utyskiwać, zrzędzić’ widoczne
także w gwarach polskich (SGP VI/4: 447).
• Prawdopodobnie jest to kontynuacja ps. zach. i płd. *dudrati (ESSJ V: 150; Králik:
137), co z kolei wywodzi się od dźwiękonaśladowczego zach. i płd. *dudati ‘wydawać
niski, huczący, dudniący głos’, ‘grać na dudach’, opartego na interjekcji du! du! (SP
V: 74–75). Fakty łemkowskie wykazują dużą zależność od słowackich.
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Дулити ся
Obecne tylko w jednym źródle łemkowskim, por. дулити ся ‘wybrzuszać się, paczyć’, оддулити ся ‘wybrzuszyć się’ (H).
Paralelne znaczeniowo są słc. dial. duliťsa ‘надуваться’ i słeń. duliti se ‘то же’
(ESSJ: 148). Por. też czes. odulý ‘odęty, nabrzmiały, opuchły, expr. gruby’ (SCP: 438),
ros. одутловатый ‘припухший, кажущийся отекшим’ (Ożegow 447).
• Zapewne zapożyczenie z języka słowackiego. Według ESSJ (V: 148–149) forma
słowacka kontynuuje ps. *dud(ь)liti, pochodne od *dud(ь)lo, a to od *duti.
Дуранкы
Odnotowane już przez I. Werchratskiego, por. дуранкы, nom. sg. дуранка „круглы
білы сливкы” ‘eine Abart Pflaumen’ (W), a następnie: дуранкы ‘okrągłe białe
śliwki’ (H), дуранка ‘кругла біла слива’ (P1; P).
Liczne paralele znajdujemy na gruncie języka słowackiego: durandza i durandzka
(burandza), durandzia i duranzia (ďurandzija, ďuranzija, durancija, burandzija, gurandzija), duránga i durangia (duránka, ďuranga, durianga) ‘sorta neskorých sliviek’
(SSN I: 411). Por. także pol. dorancja, durancja bot. ‘odmiana śliwy zwyczajnej; owoc
tej śliwy’ (SW I: 518), dial. durancja ‘gatunek śliwek’ (SGP VI/4: 479), czes. dial. durancie, dorancie ‘švestky’ (Machek: 135).
• Według V. Machka, pochodzi z węg. duránci, ew. z niem. dial. durantsch. Obie
formy sprowadzają się do śrłac. dūracinus ‘mający twardą skórkę’.
Дурбак
Wyraz poświadczony na znacznym obszarze Łemkowszczyzny, por. durbak ‘kamień
(osełka) do ostrzenia kosy’ (R), дурбак ‘osełka do ostrzenia kosy, żart. tępy człowiek’, дурбакувати/й ‘tępawy’ (H), дурбак ‘камінь для гострення коси; людина
не способна до чого-небудь’ (P1), дурбак ‘брусок для коси; перен. тупа, нездібна
людина’ (P), дурбак ‘брусок для гостріння кіс’ (B-H; AP), durbak, drubak ‘brousek
na kosu’ (Sis), дурбак ‘мантачка, брусок для коси; перен. лайл. дурень, тупа, нездібна людина’ (Т).
W gwarach bojkowskich występuje wyłącznie w znaczeniu sekundarnym ‘дурень’ (O), wszakże na pograniczu bojkowsko-łemkowskim: durbak ‘osełka do ostrzenia kosy’ (R-Z: 235). W znaczeniu ‘dureń’ znany też w gwarach Równieńszczyzny
дурбало, Dolnego Naddnieprza дурбило ‘велика, але нетямуща людина’ (SON).
W gwarach czeskich: durba ‘člověk neotesaný, nepodajný’ (Machek: 135), w polskich
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durbak występuje w obu znaczeniach (SGP VI/4: 480). Być może należy tu także słc.
dial. durbakovať expr. ‘rozmyšľať’ (SSN I: 411).
• Całkiem ciemne. Nie można tu chyba brać pod uwagę rum. durbacă, reg. durbac, gdyż jest to nazwa różnych naczyń, np. do kwaszenia mleka czy zbierania deszczówki, więc żadną miarą nie da się tego odnieść do osełki. Znaczenie sekundarne
‘dureń’ rozwinęło się analogicznie do ukr. брус ‘точильний камінь’ oraz dial. ‘грубіян, нахаба’, na wzór pol. brus ‘kamień do ostrzenia, wecowania, osełka’ і ‘przen.
człowiek niezgrabny, nieokrzesany, drągal’ (ESUM I: 268; SW I: 213).
Дурнувати
Znane tylko z jednego źródła leksykografii łemkowskiej, por. дурнувати ‘mocno
stukać, łomotać do drzwi, dobijać się uparcie’ (H).
• Być może należy zestawiać z ukr. dial. дурнувати ‘дурачиться, шалить’
(Hrincz I: 458; ESUM II: 147) oraz pol. dial. durnować ‘wygłupiać się, wariować’
(SGP VI/4: 487) i dopatrywać się efektu zwężenia znaczenia: ‘szaleć, wygłupiać się’ >
> ‘łomotać do drzwi (jako jeden z przejawów zabaw i szaleństw)’.
Etymologicznie nawiązuje do ps. *durovati płn. ‘być wzburzonym, nie przy zdrowych zmysłach; szaleć, wydziwiać’, *durьnъ ‘burzący się, wzburzony’ (> ‘gniewny,
wściekły, pobudliwy; zamroczony, otumaniony gniewem’, ‘szalony; nieokiełznany,
dziki’ > ‘głupi’), *durъ ‘bojaźliwy, płochliwy, dziki’, ‘szalony, głupi’ (SP V: 106–107).
Дуткувати
Odnotowano wyłącznie w słowniku J. Horoszczaka, por. дуткувати ‘grzebać koło
czegoś lub w czymś, majstrować, kombinować’ (H).
Prawdopodobnie pozostaje w związku z pol. dudkować ‘grać na dudach; żarty
stroić, błaznować, głupstwa robić; nadskakiwać, płaszczyć się, pochlebiać, podlizywać się; głupieć ze strachu’, dial. też dutkować ‘obiecywać’ (SW I: 580; SGP VI/4: 442),
dudkować się ‘zwlekać z czymś, ociągać się ze zrobieniem czegoś’ (SGP VI/4: 442),
słc. dial. dudkovať si expr. ‘potichu sa rozprávať’ (dutkuvať) (SSN I: 404).
• Dźwiękonaśladowcze: du! du!, por. np. pol. ani dudu pot. ‘ani słowa, nic nie słychać’. Na gruncie łemkowskim rozwój znaczenia w stronę ‘majstrować, kombinować’.
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Skróty
alb. – albański; bojk. – bojkowski; brus. – białoruski; buk. – bukowiński; bułg. – bułgarski;
czes. – czeski; daw. – dawny; dial. – dialektalny; głuż. – górnołużycki; hebr. – hebrajski;
huc. – huculski; ie. – indoeuropejski; łac. – łaciński; łemk. – łemkowski; łot. – łotewski; mac. –
macedoński; naddniestrz. – naddniestrzański; niem. – niemiecki; pie. – praindoeuropejski;
pol. – polski; ps. – prasłowiański; reg. – regionalny; ros. – rosyjski; rum. – rumuński; sch. –
serbochorwacki; serb. – serbski; słc. – słowacki; słeń. – słoweński; śrłac. – średniołaciński;
stczes. – staroczeski; ukr. – ukraiński; węg. – węgierski; zakarp. – środkowozakarpacki
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Lemko Etymologies. Part II
Summary
The present paper is the second part in a series devoted to Lemko etymology. Authors focus their
attention on selected lexemes which have not been hitherto subjected to etymological analysis – or
have been decided to be etymologically unclear – and those which etymology can be supplemented
or corrected in view of the newest findings. This paper discusses words beginnings with letters Г–Д:
гаджыпирка, галикати ся, галякати, гарагуц, гарликати, гыбати, грявчати, гудры, гу(й)цкати, гукати ся, ґедкати, ґеґнути, ґірґы, ґіртувати, ґыдзьґати, ґында, дзірґати ся, дзьвандати
(дзьвяндати), дзьопа, долобриш (долобріш), допрах, доцяп, дрылити (дрыляти), дудрати, дулити ся, дуранкы, дурбак, дурнувати, дуткувати.
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1. Badania w zakresie stylistyki oraz pokrewnych dyscyplin naukowych: retoryki,
pragmatyki, lingwistyki tekstu, genologii, krytycznej analizy dyskursu i in., których przedmiotem jest sfera zachowań językowych, jak wskazują dane bibliometryczne, dominują w systemie współczesnej wiedzy lingwistycznej. Z prowadzonej
przeze mnie analizy rosyjskiej bazy bibliograficznej INION wynika, że na badania
tego pola tematycznego przypada ok. 26% wszystkich indeksowanych publikacji
(Kiklewicz 2015c: 40). W bazie Instytutu Języka Niemieckiego (IDS) Uniwersytetu
w Mannheimie ta liczba jest jeszcze większa – prawie 32%, czyli jedna trzecia wszystkich publikacji.
Jest czymś naturalnym i nawet oczekiwanym, że tak duża intensywność badań
powoduje dywersyfikację w obrębie dziedziny naukowej. Dziś sfera zachowań językowych stanowi przedmiot dociekań kilku (m.in. wymienionych wyżej) dyscyplin
i kierunków lingwistycznych. Z jednej strony przyczynia się to do wzbogacenia wiedzy o performacyjnych, komunikacyjnych, pragmatycznych aspektach języka, ale
1
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i pomoc w jego realizacji.
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z drugiej strony tworzy pewne teoretyczne i praktyczne komplikacje: istnienie wielu
alternatywnych koncepcji, modeli, systemów terminologicznych powoduje, że nie
zawsze jesteśmy w stanie określić, czy mamy do czynienia z różnymi pojęciami, czy
z różnymi nazwami tych samych pojęć, czy może z różnymi lingwistycznymi obiektami – różnymi zjawiskami działalności językowej. Dlatego dziś szczególnie ważne i potrzebne są badania metalingwistyczne, których zadaniem jest swego rodzaju
inwentaryzacja lingwistycznego instrumentarium wykorzystywanego w naukach
o mowie, wyraźna (na ile jest to możliwe) delimitacja poszczególnych formacji, ujęcie lingwistyki mowy jako systemu funkcjonalnego2.
Takiej delimitacji szczególnie wymagają nowe kierunki badawcze, jak np. teoria
dyskursu. Z jednej strony na tle innych kierunków wyodrębniają się one za sprawą
właściwego im wyselekcjonowania obiektów badawczych oraz sposobu ich kategoryzacji; z drugiej jednak strony mają one do czynienia w zasadzie z tym samym
obszarem rzeczywistości – sferą performancji językowej. Powoduje to, że leżące
u podstaw różnych kierunków badawczych systemy konceptualne częściowo się
dublują i krzyżują. Poza tym te same terminy i pojęcia są rozumiane na wiele sposobów – w zależności od przynależności do określonej społeczności (formacji) naukowej (zjawisko ambisemii), co powoduje zniekształcenia w procesie przekazywania
informacji, utrudnia porozumienie w środowisku badaczy.
Można wyodrębnić dwa odmienne stanowiska badaczy w kwestii współistnienia
różnych kierunków lingwistyki komunikacyjnej: ekskluzywne (krytyczne) i inkluzywne (afirmacyjne). Znany językoznawca Branko Tošović (2014: 19 i n.) uważa, że
istnienie kilku pokrewnych dyscyplin naukowych powoduje dublowanie i rozmycie terminów: według niego notoryczne posługiwanie się terminem dyskurs zamiast
tekst czy styl (funkcjonalny) prowadzi do wypaczenia teorii dyskursu, a jej centralne
pojęcie ulega zatarciu. Dyskurs w publikacjach lingwistycznych jest dziś tak często
używanym, pojemnym i nawet ambiwalentnym pojęciem, że – jak pisze Tošović
(wydaje się – z odrobiną ironii) – nie jest już istotne, co jest dyskursem, lecz co nim
nie jest (ibid.: 20).
Wyodrębniając cztery pokrewne teorie: 1) teorię komunikacji, 2) teorię stylów,
3) teorię tekstu oraz 4) teorię dyskursu, serbsko-austriacki językoznawca zwraca
uwagę na to, że podstawowe pojęcia lingwistyczne: język, mowa, styl funkcjonalny,
kontekst, dyskurs i in. są używane (i interpretowane) w sposób niekonsekwentny, co
powoduje chaos terminologiczny.
Inne stanowisko zajmuje rosyjska badaczka Elena Bażenowa (2014: 9 i n.), która
podkreśla możliwość integracji stylistyki funkcjonalnej i teorii dyskursu. Autor2

Zaprezentowana perspektywa teoretyczna nie stoi w sprzeczności z wieloparadygmatową naturą
badań naukowych. Nie chodzi tu o wprowadzenie sztucznego porządku, lecz o ujednolicenie pojęć w zakresie lingwistyki komunikacyjnej w ramach całościowej koncepcji komunikacji językowej. Chodzi o naturalną spójność teoretyczną poszczególnych dyscyplin mających do czynienia
ze wspólnym obiektem – mową (parole).
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ka pisze, że wymóg uwzględnienia kontekstu działalności językowej nie jest prerogatywą dyskursologii, gdyż – poczynając od lat 60. XX w. – teza o konieczności
opisu tzw. czynników ekstralingwistycznych stała się jednym z obowiązujących
elementów stylistyki funkcjonalnej. Bażenowa nie tylko uznaje strefy przejściowe
między teorią dyskursu a stylistyką, lecz pisze także o zintegrowanym u j ę c i u
d y s k u r s y w n o - s t y l i s t y c z n y m:
Badanie tekstu w jego postaci autentycznej zakłada zasadniczą wieloaspektowość
analizy, tzn. zastosowanie ujęcia kompleksowego, zgodnie z którym lingwistyczna
i stylistyczna ontologia tekstu jest rozpatrywana jako pochodna od różnego rodzaju
czynników ekstralingwistycznych – społecznych i kulturowych warunków jego funkcjonowania. […] Faktycznie przedmiotem badawczym stylistyki funkcjonalnej był
i pozostaje właśnie dyskurs, działalność dyskursywna, zamanifestowana […] w tekście i rozumiana jako działalność werbalno-myślowa, realizowana za pośrednict wem
środków językowych […] (ibid.: 10; tłum. – A.K.).

Ujęcie dyskursywno-stylistyczne, w rozumieniu rosyjskiej badaczki, polega na
ustaleniu, w jaki sposób procesy poznawczo-komunikacyjne realizują się w formalnej i semantycznej organizacji tekstów, przy uwzględnieniu szerokiego kontekstu
pozajęzykowego (ibid.: 13).
Nie można nie zgodzić się z Bażenową, że istnieje wspólna podstawa komunikacyjna stylu i dyskursu, jednakże twierdzenie o „ujęciu dyskursywno-stylistycznym” wydaje się niewystarczająco uzasadnione. Należy raczej przyznać słuszność
innej badaczce, Walerii E. Czerniawskiej (2003: 70), która pisze, że analiza dyskursu w pewnym stopniu znajduje się w opozycji do tradycyjnej analizy tekstu (w jej
lingwistycznym rozumieniu). Różnica obydwu kierunków, jak czytamy w artykule
Czerniawskiej, dotyczy postawienia akcentów. Badacze dyskursu zwracają uwagę na
fragment praktyki społecznej (interpersonalnej), zapośredniczonej przez wyselekcjonowane środki językowe, zwłaszcza takie, jak typ i gatunek tekstu, typy nominacji
(typy jednostek nazwowych), typy struktur składniowych, szczególnie takich, które
są uwarunkowane osobowością nadawców, ich nastawieniem pragmatycznym, statusem społecznym itd. (zob.: Foucault 1974: 49; Gruber 2012: 25; Januschek, Redder,
Resigl 2012: 8; Warnke, Spitzmüller 2008: 22 i in.). Innymi słowy, językowa forma
i struktura wypowiedzi jest interpretowana jako sposób czy też instrument interakcji społecznej, a w niektórych koncepcjach (np. socjologii dialogu) obecność aspektu
werbalnego jest zasadniczo zminimalizowana (zob. Kaczmarczyk 2009: 32 i n.). Podstawowe zasady analizy dyskursu, np. jak przedstawia je Ruth Wodak (2011: 287 i n.):
priorytetowe uwzględnienie problematyki społeczno-politycznej; kontekstowa rekonstrukcja sensów; tło historyczne opisanych w tekście zdarzeń; atrybucja praktyki społeczno-politycznej, zwłaszcza ze względu na adresatów wypowiedzi i in., jak
widzimy, mają przeważnie treść społeczno-krytyczną.
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Waleria E. Czerniawska (2003: 71 i n.) przytacza przykład z pracy niemieckiego
badacza Utza Maasa (1984: 27) – niemiecki tekst propagandowy (ulotkę) 1937 r., zawierający apel partii narodowosocjalistycznej w czasie kampanii „walki z niedbałym wykorzystaniem produktów”. Poniżej jest przytoczona oryginalna wersja tekstu
oraz jej polskie tłumaczenie:
An alle Hausfrauen!
Es ist festgestellt worden, dass noch immer ein ganz erheblicher Teil Küchenabfälle
in die Müllkästen – bzw. Tonnen geworfen wird und so dem Ernährungshilfswerk
im Rahmen des Vierjahresplanes verloren geht. Deshalb wird darauf aufmerksam
gemacht, dass alle als Viehfutter verwertbaren Küchenabfälle in die Hausgefäße der
NSV zu werfen sind. Wer weiterhin Abfälle, die der Fütterung von vielen tausend
Schweinen dienen, in den Müll wirft, schädigt Volksgut und macht sich strafbar.
Darum Hausfrauen: bringt Eure Küchenabfälle täglich zu den Sammelgefäßen der
NSV. Haltet die Küchenabfälle nicht tagelang zurück! Eure geringen Bemühungen
sichern einen großen Erfolg. Einen Erfolg für Alle!
NSDAP. Gauleitung Berlin.
[Do wszystkich gospodyń domowych!
Ujawniono, że bardzo duża część odpadów żywnościowych wciąż jest wyrzucana
do śmieci, a zatem nie może być wykorzystana przez komitet dystrybucji żywności
w ramach planu 4-letniego. Dlatego prosimy pamiętać, że wszystkie odpady żywnościowe, nadające się do karmienia zwierząt, muszą być wysyłane do specjalnych
zbiorników. Kto wyrzuca śmieci, które nadają się, by nakarmić wiele tysięcy świń,
szkodzi dobru ludzi i łamie prawo. Dlatego zwracamy się do gospodyń domowych:
codziennie wyrzucajcie swoje odpady żywnościowe do specjalnych zbiorników. Nie
gromadźcie odpadów przez kilka dni! Twoje małe wysiłki zapewnią wielki sukces.
Sukces dla wszystkich! NSDAP. Gauleitung Berlin (tłum. – A.K.)].

Analiza tego tekstu jako elementu dyskursu wymaga zwrócenia uwagi przede
wszystkim na społeczno-polityczną sytuację jego kultywowania. Czerniawska (2003:
72) pisze w związku z tym, że treść tekstu należy zinterpretować pod względem tego,
jak semantyka ideologiczna przenika do sfery bytowej – wykorzystania produktów
spożywczych. Inny ważny problem społeczny, którego dotyka ten tekst, to status
kobiet w Niemczech w latach 30. XX w. W okresie Republiki Weimarskiej kobiety
odczuły swoje powołanie społeczne i zaczęły rościć sobie prawa do odgrywania pewnych ról społecznych. W świetle tego ulotkę należy rozumieć jako uznanie przez partię narodowosocjalistyczną, że „małe czyny” kobiet mają duże znaczenie państwowe.
Z tego fragmentu analizy widać, że zacytowanej treści nie bada się w aspekcie
funkcji semantycznej, przysługującej jednostkom (formom) językowym (tworzącym pierwotny system modelujący – w terminologii semiotycznej), lecz w aspekcie
zabezpieczenia relacji społecznych, zamierzeń i czynności podmiotów politycznych
w stosunku do i pod adresem grup społecznych. W związku z tym można odwołać
się do znanej t e o r i i k o n o t a c j i Rolanda Barthes’a (1957: 222 i n.).
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Inaczej sprawa wygląda w przypadku stylistyki funkcjonalnej, a także popularnej w Europie gramatyki komunikacyjnej (zob. Awdiejew, Habrajska 2006: 190
i n.): zewnętrzne warunki działalności językowej są rozpatrywane jako niezbędne
do rozumienia specyfiki stylu, który w zasadzie jest zjawiskiem akomodacyjnym.
W związku z tym Bażenowa pisze o różnych sferach ludzkiej działalności, w których
obrębie
kształtują się szczególne zasady selekcji i kombinacji środków językowych, a rezultat
oddziaływania tych zasad jest reprezentowany w tekście, na skutek czego jest kreowany specyficzny, nacechowany charakter jego organizacji językowej (Bażenowa
2014: 10; tłum. – A.K.).

Z powyższych rozważań wynika, że analiza dyskursu i analiza stylistyczna stanowią dwie odmienne procedury lingwistyczne, różniące się przede wszystkim pod
względem epistemologicznym, ale także ontologicznym. Wymaga ustalenia, jak oba
ujęcia mogą zostać skonfigurowane, tak by informacja uzyskana w jeden sposób
uzupełniała informację uzyskaną w inny sposób. Zajmę się tym w kolejnych punktach artykułu.
2. Branko Tošović słusznie pisze o konieczności uwzględnienia ogólnej komunikacyjnej podstawy teorii dyskursu i stylistyki. Z analizy literatury socjologicznej
i pragmalingwistycznej (zob. Kiklewicz 2015a: 18 i n.) wynika, że taki podstawowy
model komunikacji, za sprawą występowania jednostek i kategorii różnego stopnia
złożoności, ma charakter stratyfikacyjny, tzn. jest zorganizowany według zasady hierarchiczności3. W literaturze naukowej można napotkać różne rozwiązania
kwestii liczebności i zawartości poszczególnych poziomów. Tak więc Piotr Sztompka (2010: 29 i n.) rozróżnia siedem (reprezentowanych przez podstawowe kategorie
analizy socjologicznej) poziomów organizacji systemu społecznego: 1) populacja; 2)
wspólnota/grupa; 3) pozycja/system; 4) relacja/struktura; 5) działanie; 6) reguła/kultura; 7) zdarzenie/pole zdarzeń. Poza „aspektami społeczeństwa” Sztompka rozpatruje także „k o n t e k s t y s p o ł e c z n e”, „wyróżniane ze względu na cel, specyfikę
działań, swoisty styl postępowania itp. dziedziny aktywności życiowej ludzi” (ibid.:
41), i wyodrębnia następujące konteksty: rodzinę, edukację, pracę, religię i politykę.
Niemiecki badacz Helmut Gruber (2012: 25) także jest przekonany, że komunikacja społeczna jest zorganizowana hierarchicznie, przy czym wyodrębnia jej sześć
poziomów: 1) globalne relacje społeczne; 2) instytucje; 3) wzory zachowań; 4) czynności językowe; 5) akty; 6) procedury.
U podstaw stratyfikacyjnego modelu działalności językowej w ujęciu lingwistycznym powinna leżeć idea społecznego uwarunkowania zachowań językowych
oraz wykorzystywanych w tym celu środków. Najbardziej bezpośrednim i istotnym
3

Filozofowie piszą np. o wielopoziomowej organizacji życia (zob. Grawe 1981: 163 i n.).

248

Aleksander Kiklewicz

czynnikiem takiego uwarunkowania są g r u p o w e lub i n s t y t u c j o n a l n e
w z o r y z a c h o w a ń i n t e r p e r s o n a l n y c h. Zarówno w przypadku stylu, jak
i w przypadku dyskursu oznacza to, że badania lingwistyczne tego rodzaju powinny
nawiązywać do schematów skonwencjonalizowanych praktyk społecznych4.
Jako jeden z pierwszych koncepcję społecznego uwarunkowania działalności językowej stworzył Michaił M. Bachtin, udział w tym mieli także przedstawiciele „kręgu
Bachtina”. Tak więc Walentin N. Wołoszynow w latach 20. XX w. pisał o stratyfikacji
form działalności społecznej, które tworzą zintegrowany system życia danej populacji
lub danej wspólnoty. Wołoszynow (2010: 188 i n.) wyodrębnił pięć takich poziomów:
1) gospodarcza organizacja społeczeństwa; 2) komunikacja społeczna; 3) interakcje,
międzyludzkie kontakty językowe; 4) wypowiedzi; 5) gramatyczne formy języka.
Model Bachtina–Wołoszynowa został rozwinięty przez Galinę P. Nieszczimienko,
autorkę „komunikacyjnego modelu języka etnicznego”. Rosyjska badaczka rozróżnia trzy poziomy funkcjonowania języka: 1) obszary; 2) sfery i 3) sytuacje komunikacyjne (Nieszczimienko 1999: 34 i n.)5. O b s z a r y k o m u n i k a c y j n e są ufundowane na funkcjach społecznych działalności językowej, rodzajach interakcji, relacjach
międzyludzkich itd. U podstaw dychotomii areałów komunikacyjnych, według
Nieszczimienko, leżą dwa rodzaje zachowań społecznych: publiczne i prywatne6.
S f e r a k o m u n i k a c j i (jako pojęcie niższego poziomu abstrakcji) jest uwarunkowana rodzajem działalności i rodzajem kontaktów międzyludzkich. Sfery komunikacji kształtują się w zależności od stosunków ogólnopaństwowych, regionalnych,
miejscowych, familijnych, obyczajowych, rytualnych, profesjonalnych i in. Wśród
badaczy nie ma zgody co do stopnia ogólności tej kategorii i granic jej odmienności:
w rejestrze sfer można znaleźć np. komunikację medialną, komunikację w rodzinie,
twórczość literacką, korespondencję epistolarną, komunikację międzygatunkową
(ze zwierzętami, z automatami) itd.
Pojęcie sfery komunikacji koresponduje ze wspomnianym pojęciem kontekstu
społecznego. W teorii komunikacji Michaela Fleischera sfera komunikacji odpowiada pojęciu systemu funkcyjnego – chodzi o takie podzespoły komunikacji społecznej, jak gospodarka, religia, wojsko, media i in. (ogólnie Fleischer wyodrębnił
czternaście takich systemów). Realizują one określone programy komunikacji –
w zależności od rodzaju działalności i sposobów zastosowania komunikacji (Flei
scher 2007: 57).
4
5
6

Oczywiście nie wyklucza to problematyki formalno-lingwistycznej, tzn. rozpatrywania tekstu/dyskursu jako „zjawiska, któremu są właściwe wszystkie podstawowe cechy języka” (Kotin 2009: 55).
Podobną koncepcję, nie powołując się jednak na książkę Nieszczimienko, przedstawił Stanisław
Gajda (2000).
W socjologii dychotomia sfery publicznej i prywatnej „oznacza […] oddzielenie sfer domu i zatrudnienia, traktowane jako podstawa tradycyjnego podziału pracy, opartego na rolach związanych z płcią” (Marshall 2004: 306). O dychotomii interakcji prywatnych i oficjalnych/służbowych
zob. także Bell 1980: 141.
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S y t u a c j a k o m u n i k a c y j n a stanowi w koncepcji Nieszczimienko najniższy
poziom działalności językowej, a mianowicie wydarzenie komunikacyjne, realizujące się przy współdziałaniu różnych parametrów, takich jak interakcja językowa,
relacje społeczne i nastawienia interlokutorów, ich role i statusy, scena działań i atrybuty, obserwatorzy i in. (więcej o tych parametrach zob. Nęcki 2000: 94; Hymes
2003; Sawicka 2006: 218 i n.). Wyodrębnia się takie sytuacje komunikacyjne, jak
spotkanie towarzyskie, wizyta u lekarza, rozmowa ze sprzedawcą, rozmowa telefoniczna, wyznanie miłości, wykład akademicki, spot reklamowy i in.
Skupiając się na tzw. idiomach językowych (jako odmianach społecznych języka
narodowego), Nieszczimienko zupełnie zlekceważyła problem stylów funkcjonalnych, choć jest oczywiste, że styl, o czym była mowa w pierwszym punkcie, nie tylko
stanowi podzbiór jednostek językowych i reguł ich konfiguracji, lecz także wykazuje cechy pochodności od otoczenia społecznego i obszaru ludzkiej działalności,
na skutek czego zróżnicowanie stylów rzutuje na zróżnicowanie w obrębie systemu
społecznego. Dlatego zaproponowany przez Nieszczimienko model nie może zostać
uznany za wyczerpujący – potrzebne jest zastosowanie szerszego aparatu kategorialnego, m.in. z uwzględnieniem ogólnej teorii komunikacji, socjologii języka, etnografii mowy i in.
W pierwszej kolejności w systemie działalności językowej należy wyodrębnić
dwa moduły: KOMUNIKACJĘ (działalność komunikacyjną) oraz JĘZYK (zaopatrzenie językowe). W obrębie każdego modułu występują cztery poziomy wzajemnie
przyporządkowanych sobie zjawisk (każdemu poziomowi działalności komunikacyjnej odpowiada określony poziom zaopatrzenia językowego). Ukazuje to następujący schemat:
Rys. 1. Stratyfikacyjny system działalności językowej
KOMUNIKACJA

JĘZYK

obszar

interstyl

sfera

styl funkcjonalny

wydarzenie/dyskurs

tekst (monologowy/dialogowy)

akt mowy/
czynność komunikacyjna

wypowiedzenie

Źródło: opracowanie własne.
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Powyższy schemat prawie nie zawiera nowych pojęć, nowość proponowanego
ujęcia polega na ich strukturalizacji. Niektóre elementy wymagają jednak komentarzy. Przede wszystkim należy podkreślić, że każdemu poziomowi przysługuje inna
tożsamość czy też inna jakość kategorii bazowych. Dlatego fakt, że wyodrębniono
cztery poziomy, a nie pięć, sześć czy dziesięć, jest merytorycznie zdeterminowany.
Z drugiej jednak strony granice między poziomami są raczej rozmyte, w każdym
razie kategorie bazowe przewidują możliwość alternatywnych realizacji, które można interpretować jako kategorie podbazowe. Idea ta (o podłożu kognitywistycznym)
w odniesieniu do komunikacji językowej została zrealizowana w publikacji Tęcza
nad potokiem… (Kiklewicz 2010b: 91 i n.). Zaproponowano w niej stratyfikacyjny
model aktów mowy, w którym wszystkie czynności językowe przyporządkowano
trzem poziomom: 1) nadbazowemu (akty dyrektywne, werdyktywne, deklaratywne,
komisywne itd.); 2) bazowemu (prośba, żądanie, propozycja, rada itd.) oraz 3) podbazowemu (prośba o jałmużnę, prośba o dofinansowanie, prośba o ciszę, prośba
o przedłużenie umowy o pracę i in.).
Zjawisko to obserwujemy na każdym z wyodrębnionych poziomów. Tak więc
choć dychotomia areałów komunikacyjnych nie budzi zastrzeżeń, to jednak istnieją zjawiska „mieszane”, np. areał komunikacji medialnej, w którym dziś obecne są
elementy zachowań publicznych oraz zachowań potocznych, familijnych, środowiskowych. Można to potraktować jako kolejny element w opozycji areałów, jednakże
możliwe jest też inne rozwiązanie: ujęcie tych zachowań jako swego rodzaju p o d 
a r e a ł u, tzn. odmiany areału oficjalnych zachowań komunikacyjnych.
Dotyczy to także pojęcia stylu. Kategoria stylu funkcjonalnego ma charakter
bazowy, jednak istnieją jej rozszerzenia: zarówno generalizacje, jak i specyfikacje.
Tak więc pojęcie interstylu (więcej o tym zob. Kiklewicz 2010a: 18) oznacza zespół
stylów funkcjonalnych, realizowanych w obrębie tego samego obszaru komunikacji.
Obszarowi komunikacji oficjalnej jest przyporządkowana norma literacka (czy też
norma wzorcowa), a obszarowi komunikacji nieoficjalnej – język potoczny. Mamy
do czynienia z opozycją, której w terminologii angielskiej odpowiadają pojęcia: formal language i public language.
Istnieją także podbazowe specyfikacje stylów funkcjonalnych. Jak wiadomo,
w teorii stylistyki oraz poetyki literatury artystycznej występują pojęcia: styl epoki, styl autora, styl tekstu (Handke 2008: 55). Wszystkie te pojęcia są pochodne od
stylu funkcjonalnego. Na przykład w obrębie stylu artystycznego istnieją podstyle
historyczne: manieryzm, romantyzm, sentymentalizm, realizm, pozytywizm, modernizm, postmodernizm i in. Poszczególne idiostyle (czyli style autorskie) także
należą do określonego stylu funkcjonalnego – zwykle tego rodzaju odmienność jest
rozpatrywana w odniesieniu do stylu artystycznego, ale występuje (w mniejszym
stopniu) także w innych stylach, np. naukowym7.
7

Np. Bogusław Żyłko (2017: 27) pisze o różnych idiostylach naukowych dwóch wybitnych semiotyków: Jurija M. Łotmana i Umberta Eco.
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Istnieją ponadto kulturowo uwarunkowane podstyle funkcjonalne (więcej o tym
zob. Kiklewicz 2015b: 17 i n.). Na przykład styl naukowy w tradycji rosyjskiej – w porównaniu z polską tradycją piśmienniczą – w większym stopniu różni się od stylu
komunikacji potocznej, jest bardziej wyspecyfikowany (np. pod względem częstości
występowania wyrazów obcych).
3. Dyskurs w swej istocie jest pojęciem ambiwalentnym, nawiązującym zarówno do
relacji i interakcji społecznych, jak i do zastosowania wyrażonej w znakach informacji. Stanisław Gajda pisze na ten temat, że dyskurs to „bardzo złożony, wielowymiarowy fenomen poznawczo-językowo-komunikacyjno-kulturowy”, co – zdaniem
badacza – otwiera „możliwości badania różnych jego aspektów i stawia problem integracji uzyskanych wyników” (Gajda 2007: 13). Integracja, o której pisze Gajda, jest
jednak utrudniona z uwagi na fakt spotęgowanej dywersyfikacji tego pojęcia, na co
niejednokrotnie zwracano uwagę w literaturze (Uchwanowa-Szmygowa 2000: 457,
2014; Grzmil-Tylutki 2007; Małyska 2012: 38–44; Galieva 2011: 172; Karpiński 2013:
187; Tošović 2014: 20). Na łamach publikacji lingwistycznych dyskurs jest rozumiany jako wszelki proces użycia języka; jako strumień mowy; jako każda jednostka
mowy, dłuższa od zdania; jako wypowiedź mówiona w opozycji do tekstu pisanego;
jako proces komunikacji; jako pragmatyczny wymiar tekstu; jako zbiór norm, zasad,
reguł zachowań komunikacyjnych (stosowanych w procesie tworzenia tekstu); jako
strumień tekstów połączonych ze sobą wspólnym mianownikiem (celem/funkcją,
sferą występowania, tematyką, rodzajem używanego medium); jako rodzaj realizacji
kodu kulturowego i ideowego itd.
W zaproponowanym w poprzednim punkcie modelu zadbano o to, żeby skategoryzować dyskurs w taki sposób, by nie dublował on innych kategorii. Pojęcie
dyskursu należy do modułu komunikacyjnego – na tym polega jego zasadnicza różnica w porównaniu ze stylem funkcjonalnym jako pojęciem stricte lingwistycznym.
Inna różnica polega na tym, że są to pojęcia różnych stopni uogólnienia: style funkcjonalne są przyporządkowane sferom komunikacyjnym, podczas gdy dyskurs jest
równoważny z pojęciem zdarzenia komunikacyjnego.
W tym przypadku można odnieść się do kategorii gatunku. W genologii gatunek
jest traktowany jako „zespół cech […] przypisywanych pewnym typom tekstów”
(Witosz 2005: 117), z tym że gatunek może zostać określony także w oparciu o egzemplarze prototypowe jako jego wzorce. Pewne konwencje oraz schematy istnieją
także w zakresie dyskursów – za ich pomocą dyskursy są identyfikowane, różnicowane i klasyfikowane. Innymi słowy, tu także mamy do czynienia z gatunkami,
z tym że zespoły cech i wzorce mają tu inny charakter – dotyczą zdarzeń komunikacyjnych. Wobec tego np. w sferze komunikacji politycznej można wyodrębnić takie
dyskursy, jak konferencja prasowa (z udziałem polityków); wystąpienie publiczne
polityka; debata polityczna w telewizji; manifestacja polityczna; strona internetowa
partii politycznej; portret wyborczy; wypowiedź polityka na portalu społecznościowym i in. – są to różne gatunki komunikacji politycznej.
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Dyskursy realizują się w obrębie poszczególnych sfer komunikacji. Jednocześnie
dyskurs jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do pojęcia aktu mowy – pojedynczej
czynności komunikacyjnej. W związku z tym dyskurs odpowiada pojęciu speech
acts set używanemu w a n a l i z i e k o n w e r s a c y j n e j (zob. Murphy, Neu 1996;
Válková 2013)8. W podobny sposób dyskurs definiuje Stanisław Grabias:
Dyskursem nazwijmy ciąg zachowań językowych, których postać zależy od tego, kto
mówi, do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim celu. Tak pojęty dyskurs jest rodzajem interakcji społecznej dokonującej się przy udziale języka (Grabias 2003: 264 i n.).

W zaproponowanym w punkcie 2 modelu tożsamość dyskursu jako kategorii poznawczej jest oparta na dwóch opozycjach: 1) „pionowej”, czyli sfera komunikacyjna – zdarzenie komunikacyjne (dyskurs) – czynność komunikacyjna; 2) „poziomej”:
dyskurs – tekst. Analiza literatury lingwistycznej, jak również innych źródeł (np.
tekstów dziennikarskich) wykazuje brak konsekwencji w użyciu terminu dyskurs,
który oznacza zarówno tekst, jak i sferę komunikacji. Można to obserwować np.
w rozdziale Cele komunikacyjne a typologia gatunkowa polskich tekstów monografii
Aleksego Awdiejewa i Grażyny Habrajskiej (2006: 190 i n.): pokazano tu stylistyczne
zróżnicowanie tekstów na skutek dostosowania środków językowych do typu komunikacji i przysługujących jej celów. Autorzy słusznie podkreślają, że stylistyczny opis
polszczyzny nie może sprowadzać się jedynie do formalnego zróżnicowania tekstów,
lecz musi uwzględniać ich aspekt „zewnętrzny”, funkcjonalny. Pojęcia stylu i gatunku są przy tym stosowane w szczególny sposób: na styl wskazują określone wykładniki formalne, gatunek zaś jest definiowany ze względu na cel komunikacyjny, przy
tym choć „gatunek i styl w różny sposób wskazują na ten sam tekst”, jednocześnie
„w tym zakresie można je utożsamiać” (ibid.: 191). We wspomnianym rozdziale chodzi o „t y p o l o g i ę g a t u n k o w ą polskich tekstów”, aczkolwiek autorzy opisują
pięć s t y l ó w f u n k c j o n a l n y c h: potoczny, naukowy, urzędowy, publicystyczny
i literacki. Zamiennie traktuje się nie tylko terminy gatunek i styl, lecz także terminy
język (czytamy o „języku potocznym”) i dyskurs: czytamy np. o dyskursie naukowym oraz dyskursie urzędowym.
Na LXXII Zjeździe PTJ w Krakowie (2014) lubelska badaczka Małgorzata
Rzeszutko-Iwan mówiła o dyskursie naukowym w znaczeniu ‘nauka jako dyskurs’.
8

Metoda analizy konwersacyjnej polega na wyeksponowaniu reguł wzajemnego powiązania poszczególnych „kroków” konwersacyjnych, jak również warunkujących je czynników (Hutchby,
Wooffitt 2001: 38). Jak piszą wspomniani wyżej autorzy, konwersacja składa się z przylegających
i powiązanych ze sobą par replik/kroków (adjacency pairs), które tworzą pewien układ (talk inter
action). Choć w odróżnieniu od klasycznej teorii aktów mowy analiza konwersacyjna w dużym
stopniu bierze pod uwagę kontekst i warunki interakcji: kto, z kim, gdzie itd. prowadzi konwersację (ibid.: 21), jednak konwersację rozpatruje się w świetle obowiązujących w jej obrębie reguł,
a nie z punktu widzenia ogólnych zasad i norm relacji społecznych. Dlatego w porównaniu z analizą dyskursu analiza konwersacyjna ma charakter bardziej proceduralny, zlokalizowany, koncentruje się na wzajemnym skonfigurowaniu i uwarunkowaniu czynności („kroków”).
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Takie – rodzajowe, a nie gatunkowe – rozumienie dyskursu jest powszechne. W podobny sposób funkcjonują liczne terminy: dyskurs polityczny, dyskurs publiczny,
dyskurs medialny, dyskurs prawniczy, dyskurs wojskowy, dyskurs filozoficzny, dyskurs
medyczny, dyskurs reklamowy itd. w znaczeniu: polityka jako dyskurs, media jako
dyskurs, prawo jako dyskurs, filozofia jako dyskurs itd. W pracy czeskiego lingwisty
Mariána Slobody (2013: 286 i n.) dyskurs jest pojmowany bardzo szeroko i w sposób dość rozmyty – jako pewien komunikacyjny atrybut funkcjonowania wspólnoty
etnicznej.
Utożsamienie dyskursu ze sferą komunikacyjną (kontekstem społecznym czy systemem funkcyjnym), tzn. z polityką, nauką, mediami, techniką, religią, edukacją,
medycyną, wojskiem itd., jest naganne nie tylko ze względu na dublowanie pojęć,
lecz także dlatego, że dyskurs przede wszystkim przewiduje pewnego rodzaju dynamiczność oraz organizację liniową, sekwencyjną – ograniczony w czasie i przestrzeni ciąg czy też tok czynności, realizowanych w formie znakowej. Sfera komunikacyjna, np. polityka, nie zakłada lokalizacji w czasie ani przestrzeni, dlatego gdy czytamy
u Gajdy (2007) o polskim dyskursie komicznym (bez konkretyzacji gatunkowej, czy
chodzi o dowcip, fraszkę, komedię itd.), rozumiemy, że autor ma na myśli komizm
(tzn. sferę zachowań o nacechowaniu żartobliwym) jako dyskurs, ale wówczas pozostaje problem kategoryzacji poszczególnych gatunków komicznych.
Gatunkowa interpretacja dyskursu oznacza, że w ramach sfery komunikacji (jako
rodzaju) istnieje pewna liczba konwencji dyskursywnych. Innymi słowy, poprawne
użycie terminu dyskurs oznacza, że może on występować w l i c z b i e m n o g i e j:
dyskurs polityczny – dyskursy polityczne (jako alternatywne gatunki zdarzeń w obrębie jednej sfery komunikacyjnej). Przy rodzajowym pojmowaniu dyskursu nie jest
to możliwe.
Ujęcie rodzajowe dyskursu, jak można sądzić, jest oparte na błędzie logicznym:
skoro w strukturze terminu, np. dyskurs polityczny, przymiotnik, odnoszący do
określonej sfery komunikacyjnej, zajmuje pozycję członu modyfikującego, zawiera
specyfikację rzeczownika dyskurs, to dyskurs utożsamia się ze sferą komunikacyjną,
która realizuje się w swoich odmianach, takich jak m.in. polityka.
Taki ambiwalentny, dyssypacyjny status dyskursu można wytłumaczyć, odwołując się do ogólnej teorii poznania. Rosyjski filozof Michaił M. Nowosiołow (1978: 197)
pisze, że istnieją dwie zasadniczo odmienne i niezupełnie symetryczne formy rzeczywistości: o n t o l o g i c z n a (empiryczna) i g n o s e o l o g i c z n a. Obiektywne
stany rzeczy niekoniecznie w sposób adekwatny zostają odzwierciedlone w modelach umysłu. Na przykład z ontologicznego punktu widzenia nakreślony na kartce
papieru odcinek to dyskretny, sukcesywny zbiór kropek, podczas gdy z gnoseologicznego, czyli perceptywnego, punktu widzenia to linia nieprzerwana.
Podobnie jest z dyskursem: choć z gnoseologicznego punktu widzenia polityce
przysługuje status swego rodzaju differentia specifica w strukturze terminów typu
dyskurs polityczny, dyskurs rozrywkowy, dyskurs kulinarny, dyskurs rasowy, dyskurs
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feministyczny, dyskurs handlowy itd., to jednak z ontologicznego (czy empirycznego) punktu widzenia przymiotnik jest nazwą pojęcia szerszego formatu, czyli
wyższego poziomu ogólności: poszczególne dyskursy występują w obrębie sfery
komunikacyjnej.
Rys. 2. Alternatywne dyskursy w obrębie sfery komunikacyjnej POLITYKA

dyskurs
konferencji
prasowej

dyskurs
portretu
wyborczego

dyskurs
witryny
internetowej

Sfera
komunikacyjna
POLITYKA

dyskurs
debaty politycznej
w telewizji

dyskurs
spotu
wyborczego

Na błędny charakter utożsamienia dyskursu i sfery komunikacji społecznej wskazuje dotychczasowa praktyka a n a l i z y d y s k u r s u: nie dotyczy ona obszarów
ludzkiej działalności, takich jak polityka, ekonomia, oświata, medycyna, technika,
religia i in., lecz zdarzeń komunikacyjnych jako realnych, postrzeganych obiektów;
np. w polityce są to komunikaty prasowe, wywiady, wystąpienia polityków, strony
internetowe, spoty, plakaty wyborcze, posty w dyskusjach internetowych, komentarze, posty na portalach społecznościowych, blogi, eventy itd.
***
Można konkludować, że teoria dyskursu i stylistyka funkcjonalna z jednej strony
wykazują pewne podobieństwa – jako dyscypliny pokrewne, mające do czynienia
z badaniem działalności językowej i jej powiązań z otoczeniem społecznym; z drugiej zaś strony każdy kierunek badawczy preferuje własny przedmiot, tzn. inne uję-
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cie języka. Gdyby z przytoczonego w punkcie 2 schematu wyodrębnić środkowy
fragment, będzie on wyraźnie pokazywał, że tym elementem, który łączy dyskurs
i styl, jest tekst.
styl funkcjonalny

zdarzenie/dyskurs

TEKST

Styl funkcjonalny stanowi odmianę (subkod) języka narodowego, która realizuje się w tekstach. Innymi słowy, styl to resurs czy też zasób językowego kształtowania tekstu zgodnie z określoną sferą komunikacji jako otoczeniem działalności
werbalnej.
Dyskurs znajduje się w innej, „poziomej” relacji z tekstem: jest to aktywne, dynamiczne środowisko, w którym tekst jest potrzebny i realizowany oraz które jest niezbędne dla autentycznego rozumienia jego funkcji semantycznych i pragmatycznych.
Można więc konstatować, że mamy tu do czynienia z działaniem znanej filozoficznej zasady komplementarności: teoria dyskursu i stylistyka funkcjonalna jednocześnie wzajemnie się wykluczają i uzupełniają. Teoria dyskursu, wbrew obawom
wielu „tradycyjnych” lingwistów, nie zagraża stylistyce – źródłem zagrożenia natomiast jest nierozumienie specyfiki każdej dyscypliny, swoista eskalacja terminologii dyskursologicznej, „wszystkoizm” dyskursu oraz brak systemowego ujęcia pojęć
w oparciu o ogólną teorię komunikacji.
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Theory of Discourse and Stylistics
Summary
The subject of this article is the structure of modern scientific knowledge in the field of communicative linguistics, including such fields and disciplines as stylistics, pragmatics (functional pragmatics),
text linguistics, (new) rhetoric, discoursology, genology, etc. The author focuses on the problem of
delimitation of functional stylistics and the theory of discourse, in the perspective of their subjects
and thematic fields. The theoretical problem is that the multiplication of concepts, models, and terminological systems makes it unclear whether we are dealing with different concepts, with different
names for the same concepts, with different linguistic objects, or with different phenomena/facts of
verbal behaviour. The author offers a unified communicative basis for research in the field of style
and discourse, while considering these categories within the stratification model of verbal behaviour.
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1. Cywilizacje europejskie jako obiekt dyskursu
Przedmiotem niniejszej refleksji jest dyskurs na temat cywilizacji europejskiej/europejskich ukonstytuowany we francuskich tekstach Zygmunta Krasińskiego, obejmujących okres od roku 1831 do 18582. Ten to segment rzeczywistego świata uczynił
Krasiński obiektem działań językowych poprzez teksty, do których napisania wybrał, ze względu na odbiorców, drugi język swojego pisarstwa – francuski.
Cywilizacja w przestrzeni społecznej zaludnionej wieloma wspólnotami kultu
rowo-językowymi jest obiektem szczególnym: stanowi mianowicie punkt odnie1
2

Artykuł ten jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego na konferencji „Reprezentacje świata
w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”, Brenna, 25–27 października 2017 r., zorganizowanej przez
Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego.
Temat, inaczej odniesienia przedmiotowe, jako kryterium typologii dyskursu wyróżnia Bożena
Witosz (2016).
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sienia, ze względu na który wspólnoty językowo-kulturowe konstruują swoją tożsamość i określają swoje relacje z innymi wspólnotami, wartościując i same siebie,
i inne, kiedy się z nimi konfrontują. Cywilizacja pełni wtedy funkcję swoistego tertium comparationis – płaszczyzny porównania z innymi wspólnotami, zawsze aksjologicznie ukierunkowanej. Jest to przy tym obiekt rzeczywistości pozajęzykowej
niefizyczny, bo psychiczny i społeczny, choć również materialno-kulturowy, którego referencja jest, z racji jego natury, nie ostensywna, a konstruowana (Laurendeau
1998: 95–100, za Antoine’em Culiolim)3. Jest nadto konstruowana w jedynym możliwym miejscu: w wypowiedziach/tekstach rozumianych jako materialna manifestacja dyskursu (Awdiejew 2016: 323). Dyskurs, który wyłonił właśnie cywilizację jako
swoje odniesienie przedmiotowe, nazywam dalej dyskursem cywilizacyjnym 4.
Dyskurs rozumiem jako sytuującą się na poziomie idealizacji strukturę modelującą działania językowe dokonywane w interakcji społecznej (Foucault 1969/1977,
1971/2002; Charaudeau, Maingueneau 2002: 185–190; Rasiński 2009; Grzmil-Tylutki
2010; Czachur 2011; Witosz 2012: 65–66). A ponieważ opis dyskursu jest możliwy
tylko poprzez manifestujące go teksty, analizuję dyskurs cywilizacyjny w ścisłym
związku z jego tekstowością (Foucault 1969/1977: 44–55, 138–151; Labocha 2008: 184;
Czachur 2011: 81), a przedmiotowe wypowiedzi/teksty – z uwarunkowaniami narzuconymi przez kontekst ich ukształtowania (Duszak 1998: 247–249; Adam 1999:
34–42; Charaudeau, Maingueneau 2002: 135–136; Dąmbska-Prokop 2010: 64–68,
128–130; Gajda 2016: 17). Używam dalej wymiennie terminów „tekst”/„dyskurs”,
rozumiejąc ten pierwszy nie jako zjawisko autonomiczne, ale jako skrót myślowy
określenia „tekst jako materialna manifestacja dyskursu”.
Manifestujące dyskurs cywilizacyjny francuskie teksty Krasińskiego to listy
prywatne (z lat 1831–1838) skierowane do Henry’ego Reeve’a, przedstawiciela angielskiej wspólnoty językowo-kulturowej, następnie memoriały polityczne napisane do
ówczesnych autorytetów politycznych: francuskich polityków, premiera François
Guizota (1847) i cesarza Napoleona III (1854) oraz do najwyższego autorytetu religijnego – papieża Piusa IX (1848), dalej polityczne listy otwarte: do deputowanego Charles’a Forbes’a de Montalemberta (1847), do autorytetu w dziedzinie historii
Alphonse’a de Lamartine’a (1847), listy do politycznych przyjaciół: le Comte Louis
Mastai (1849) i Stephanie la Grande-Duchesse de Baden (1854) oraz dwie audiencje udzielone Krasińskiemu przez cesarza Napoleona III (1857 i 1858), zapamiętane
i w dużej części przetłumaczone przez Krasińskiego na polski mimo klauzuli poufności, jaką Napoleon III wymógł na swoim rozmówcy.
3

4

O rozróżnieniu referencji ostensywnej i konstruowanej pisze Paul Laurendeau (1998: 95–100),
opierając się na teorii aktu wypowiadania (fr. énonciation) autorstwa Antoine’a Culiolego, który
podkreśla, że w konkretnym akcie wypowiadania istotny staje się sposób odsyłania przez mówiącego do obiektu (w świecie), czyli właśnie konstrukcja jakiejś jego referencji.
O zagadnieniu wyłaniania się przedmiotów dyskursu pisze Michel Foucault (1969/1977: 66–76).

Dyskurs cywilizacyjny Zygmunta Krasińskiego w przestrzeni międzykulturowej

261

Dyskursowy wymiar powyższych tekstów tworzą: ich zdarzeniowość, poddawanie się normom gatunkowym, kształtowanie się w interakcji z odbiorcami oraz
fakt, że były miejscem tworzenia przedmiotowej wiedzy (Foucault 1969/1977: 83–91,
220–225).
I tak, odnoszące się do cywilizacji wypowiedzi/teksty Krasińskiego są zdarzeniami komunikacyjnymi (dyskursywnymi), zaistniałymi w określonych historycznie
ramach czasowych. Są rozproszone czasowo i tekstowo, a równocześnie tworzą jako
ogół pole dyskursu, w którym wchodzą między sobą w relacje „współzależności sytuujących je wobec innych wypowiedzi, z którymi się wiążą” (ibid.: 50–52; por. też
Rasiński 2009: 18), co wykaże dalsza analiza.
Z kolei wypowiedzi-zdarzenia są osadzone w tekstach aktualizujących reguły
gatunków, w których realizuje się z jednej strony dyskurs prywatności, jak listy do
przyjaciela (Zaśko-Zielińska 2016), z drugiej – dyskurs polityczny, a więc publiczny
(Siciuk 2016), jak listy otwarte, memoriały polityczne oraz audiencje.
A gatunki te wymagają interakcji podmiotów uczestniczących w zdarzeniach komunikacyjnych: ich odbiorcami były wyżej przedstawione osobistości, reprezentujące określone instytucje (Foucault 1971/2002: 26–27), nadawca zaś tworzył i kierował
do nich swoje teksty z pozycji „zastępczo” również instytucjonalnej. Krasiński był
bowiem przedstawicielem polskiej wspólnoty komunikatywnej szczególnie kulturowo wyposażonym ze względu na własną twórczość w dwóch językach, społeczną
warstwę kulturotwórczą i opiniotwórczą, z której pochodził, posiadaną wiedzę historyczną i historiozoficzną opartą na gruntownym wykształceniu uniwersyteckim
i indywidualnym, i wreszcie swoje uczestnictwo w dyskursie filozoficznym oraz historiozoficznym z wybitnymi umysłami epoki (Ligara 2015).
Natomiast działania wiedzotwórcze dyskursu cywilizacyjnego upatruję w tym,
iż stanowił on locus skonstruowania reprezentacji poszczególnych cywilizacji mających, w założeniu nadawcy, oddziaływać argumentacyjnie na odbiorców.
2. Przestrzeń międzykulturowa dyskursu cywilizacyjnego w tekstach Zygmunta Krasińskiego
Jednocześnie, co istotne, badane wypowiedzi/teksty powstały w przestrzeni międzykulturowej, w sytuacji komunikacji międzykulturowej, a ta implikowała przyjęcie przez autora pewnych strategii w procesie ich tworzenia (Duszak 1998: 242–288).
Wynikały one z konieczności uwzględnienia, a nawet podporządkowania się przez
Krasińskiego regułom, normom społecznym i kulturowym przyjętym we wspólnotach, do jakich należeli odbiorcy jego tekstów, których nadawca był wprawdzie twórcą dwujęzycznym, ale reprezentował punkt widzenia innej niż ich własna wspólnoty
komunikatywnej.
Z jednej więc strony impuls do tworzenia wypowiedzi manifestujących dyskurs
cywilizacyjny dawała Krasińskiemu ówczesna wiedza – Foucaultiańskie historyczne
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a priori kierujące dyskursem (Foucault 1969/1977: 161–164; zob. pkt 5), której Krasiński był świadomym i znamienitym uczestnikiem. Z drugiej natomiast działania
językowe Krasińskiego ten dyskurs tworzyły: on był ich konkretnym podmiotem
(Czachur 2011: 83–89), i to podmiotem wybitnym, zakorzenionym w określonym systemie społecznym, kulturowym oraz w określonym systemie wartości, ale i poruszającym się doskonale także w odnośnych systemach innych wspólnot jako twórczy
bilingwista i – szerzej – Europejczyk. Równocześnie w przestrzeni międzykulturowej Krasiński, jako podmiot mówiący, reprezentował kolektywny punkt widzenia
(ibid.: 86) polskiej wspólnoty społeczno-kulturowej wobec innych wspólnot narodowych i państwowych: angielskiej/brytyjskiej, francuskiej oraz (głowy) wspólnoty kościelnej (katolickiej), a także członków swoistej wspólnoty, jaką były ówczesne
elity europejskie, ponadnarodowe.
Dającą się implicytnie odczytać z tekstów intencją wykreowania przez podmiot
dyskursu z cywilizacją jako odniesieniem przedmiotowym w sytuacji komunikacji międzykulturowej było wykonanie określonej roboty poznawczej na odbiorcach.
Robota ta zasadzała się na transferze z przestrzeni języka polskiego/kultury polskiej
do przestrzeni języka/kultury odbiorców określonej wiedzy, dotychczas odbiorcom
nieznanej, a dotyczącej cywilizacji w przestrzeni europejskiej.
Celem dyskursu wykreowanego przez poetę w jego drugim języku – języku odbiorców – było zatem działanie poznawcze na umysłach tych ostatnich: działanie to
stało się możliwe dzięki aktywnemu bilingwizmowi Zygmunta Krasińskiego. Jest
to hipoteza badawcza przyświecająca temu artykułowi.
3. Działanie poznawcze dyskursu cywilizacyjnego: poznanie poprzez reprezentacje prowadzące
do wiedzy
Poznanie obiektów rzeczywistego świata przebiega poprzez ich reprezentacje, wytworzone w tekście – materialnej manifestacji dyskursu. Konstruuje je jego podmiot/nadawca, dokonując operacji dyskursywnych przenoszenia na płaszczyźnie wypowiadania, aktualizowanej zawsze w konkretnym języku naturalnym,
wybranych przez siebie obiektów osadzonych w rzeczywistości zewnętrznej do
uniwersum swojego dyskursu. Georges Vignaux (1988: 155–231) w związku z tym
podkreśla, że operacje dyskursywne łączą w sobie nierozdzielnie operacje językowe i operacje poznawcze, ponieważ to działania poznawcze, mające miejsce tylko
w dyskursie, motywują i fundują język dyskursu, tj. dobieranie do nich przez autora takich a nie innych form językowych, w analizowanym przypadku form języka
francuskiego.
Udział języka w wytwarzaniu przez dyskurs reprezentacji obiektów, które do
niego wchodzą, François Rastier (2010: 110–112) interpretuje następująco: w językach, które nie są formalne, referencja bezpośrednia „znak językowy: obiekt znaku
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językowego, tj. jego desygnat w świecie” nie zachodzi5, znaki (wyrażenia) językowe
mają bowiem znaczenie/signifié różne od ich referencji, tak że wyrażenia językowe i obiekty świata łączy pośredniczący między nimi poziom semantyczny, właściwy każdemu językowi. To dlatego języki przekazują i wzbudzają w ich użyciu, tj.
w dyskursie manifestującym się w wypowiedziach/tekstach, reprezentacje mentalne – korelaty psychiczne signifié/treści wyrażeń językowych, rzutując na ich wytworzenie właściwe sobie przymusy czy ograniczenia semantyczne.
Cywilizacja jako obiekt rzeczywistego świata – w czasie, w którym Krasiński formułował swoje wypowiedzi – była już rozpoznana, np. przez historyka F. Guizota
w wydanej w 1828 r. historii cywilizacji w Europie. Guizot stwierdza w niej status istnienia (pewnej) cywilizacji europejskiej jako faktu ogólnego podlegającego opisowi
na gruncie obejmującej go dziedziny:
La civilisation […] est [le] fait général, caché, complexe, très difficile […] à décrire,
à raconter, mais qui nʼen existe pas moins, qui nʼen a pas moins droit à être décrit et
raconté (Guizot 1828: 7).
[= Cywilizacja jest faktem ogólnym, ukrytym, złożonym, bardzo trudnym do opisania, do opowiedzenia, ale który niemniej istnieje, który niemniej ma prawo, by być
opisany i opowiedziany (tłum. i wyróżnienie – B.L.)].

Jako fakt ogólny cywilizacja europejska objawia się poprzez pewną jedność w cywilizacji różnych państw Europy („une certaine unité éclate dans la civilisation
des divers États de ľEurope” (ibid.: 3)) i wypływa z faktów mniej więcej podobnych
mimo dużych różnic co do czasu, miejsc, okoliczności („elle découle de faits à peu
près semblables, malgré de grandes diversités de temps, de lieux, de circonstances”
(ibid.)). Na pojęcie cywilizacji składają się, zdaniem Guizota, dwa nierozdzielne elementy: idea postępu, rozwoju społeczeństwa („ľidée du progrès, du développement
de ľétat social”) i ściśle z nim związany rozwój moralny człowieka indywidualnego
(„développement moral, de ľhomme individuel”), następnie te same zasady („[les]
mêmes principes”): sprawiedliwość („justice”), praworządność („légalité”), jawność
(„publicité”), wolność („liberté”) (ibid.: 3, 15–22, 34) oraz twórcze przejawy: dzieła
literackie, nauki, sztuki, które na gruncie cywilizacji najpełniej ukazują cały swój
blask („Les lettres, les sciences, les arts déploient tout leur éclat” (ibid.: 18)). I, być
może, takie m.in. ówcześnie krążące w europejskich umysłach rozumienie cywilizacji było dla dyskursu Krasińskiego implicytnym punktem odniesienia.
Przenosząc bowiem cywilizacje mające umocowanie ontologiczne w przestrzeni geograficznej i politycznej lat 1831–1858 do uniwersum swojego dyskursu,
5

Referencja bezpośrednia zachodzi natomiast w językach formalnych, w których symbole są czystymi signifiants obiektów; referencja bezpośrednia neguje fakt istnienia poziomu semantycznego
właściwego językowi (Rastier 2010: 111).
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Krasiński kierował się stosunkiem „dyskurs : rzeczywistość zewnętrzna”, wytwarzającym dystans między obiektami świata a obiektami dyskursu (Vignaux 1988: 15–16,
217–231). Leżał on u podstaw operacji poznawczych dokonywanych przez autora na
cywilizacjach – obiektach świata, a prowadzących do wytworzenia poprzez znaki
językowe – słowa ich reprezentacji w dyskursie. Operacje te to nowa kategoryzacja
cywilizacji poprzez określenie ich daną nazwą oraz zaklasyfikowanie, pod względem przypisanych im właściwości (charakterystyk, cech), do kategorii obiektów podobnych, różnych, kompatybilnych bądź niekompatybilnych z przyjętymi w danej
wspólnocie regułami (normami, konwencjami, wartościami). Dalszą operacją – na
planie poznawczym ściśle związanym z planem językowym – było poddanie reprezentacji schematyzacji, tj. uogólnieniu takich a nie innych cech uznanych dla nich za
istotne, poprzez modus asercji, każąc myśleć, że „tak rzeczywiście jest”. Uogólnienie
zaś prowadziło do wytworzenia przez dyskurs nowego schematu poznawczego: reprezentacji (danej reprezentacji) s e l e k t y w n e j, gdyż podyktowanej pewną strategią w przedstawianiu odnośnej rzeczywistości (ibid.: 206–218; Adam 1999: 101–108;
Charaudeau, Maingueneau 2002: 518–520).
Skonstruowane przez Krasińskiego w wyniku wyżej przedstawionych działań
poznawczych, opartych na języku francuskim, dyskursowe reprezentacje wybranych
cywilizacji budowały w przestrzeni języka/kultury odbiorców wiedzę o miejscu, jakie cywilizacja polska winna w ich świadomości zajmować – wiedzę dla nich nową,
bo implikującą objęcie odnośnego fragmentu świata informacją oraz wywołanie refleksji krytycznej wobec stanu wiedzy na jego temat, jaką przed dyskursem posiadali.
4. Rekonstrukcja reprezentacji cywilizacji w dyskursie Zygmunta Krasińskiego i ich konfiguracja
Cywilizacje – obiekty świata, stając się obiektami dyskursu ukonstytuowanego
przez Krasińskiego, tworzą w przestrzeni jego wypowiedzi/tekstów dynamiczną,
bo kształtującą się w czasie, konfigurację. Jej centrum stanowi cywilizacja polska
przedstawiana w relacjach z jednej strony z cywilizacją angielską i w dalszej kolejności z cywilizacją Zachodu, a z drugiej – z rosyjską. Autor lokalizował w przestrzeni
dyskursu jedne cywilizacje wobec drugich, ustanawiając między nimi odpowiednie
relacje – takie, by dyskurs wytworzył pewien sens mający działać argumentacyjnie
na odbiorcę z innego niż polski kręgu językowego i państwowego (Vignaux 1988:
185–187, 226–227). Służyła temu przyjęta przez Krasińskiego strategia budowania
reprezentacji poszczególnych cywilizacji we wzajemnym kontraście. Zostanie teraz
dokonana rekonstrukcja dyskursowych reprezentacji cywilizacji, począwszy od ich
korelatów językowych, dających się wydobyć z eksplorowanych tekstów. Korelaty te
obejmują ujęzykowione charakterystyki, jakie Krasiński, kierując się pewnym punktem widzenia, wyselekcjonował z odnośnego fragmentu rzeczywistości, dobierając
je ze względu na wskazane wyżej (por. pkt 3) kategorie poznawcze: obiekt dyskur-
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su jest podobny vs. jest różny, jest zgodny vs. jest niezgodny z przyjętymi
regułami (ibid.: 14–19), oraz sądy wartościujące je aksjologicznie.
4.1. Cywilizacja polska a cywilizacja angielska
Pierwszą składową reprezentacji poszczególnych cywilizacji jest nieodłączna od kategoryzacji nazwa nadana jej przez autora. W listach do Henry’ego Reeve’a (Listy)
c y w i l i z a c j ę p o l s k ą Krasiński nazywa, wartościując ją w zderzeniu kulturowym z cywilizacją angielską: niewiele zaawansowaną (w rozwoju) – „une civilisation peu avancée” (1831: 535)6, która „nie osiągnęła tego stopnia rozwoju, co cywilizacja Francji czy Anglii” (A.O.-F.: 607) – „Notre civilisation nʼa pas atteint le degré de
celle de la France et de ľAnglettere” (1831: 601).
C y w i l i z a c j ę a n g i e l s k ą natomiast, której przedstawicielem był odbiorca listów, Krasiński czyni punktem odniesienia dla oceniania innej cywilizacji, określając ją po prostu jako cywilizację, i przypisuje jej rozwój: „Vous, vous êtes homme de
la civilisation, homme du développement” (1831: 535) – „Jesteś człowiekiem cywilizacji, człowiekiem rozwoju”; nadzieję: „Vous en avez de grandes [espérances], de pures,
de belles” (1831: 536) – „Masz wielkie nadzieje, czyste, piękne”; wszystkie możliwości
doskonalenia jednostki: „Quand vous arrivez, tout un monde de perfectionnements
est à vos ordres” (1831: 535) – „Kiedy potrafisz, cały świat [możliwości] doskonalenia
się jest na Twoje rozkazy”.
Wyróżniającym się składnikiem reprezentacji cywilizacji polskiej i angielskiej są
eksplicytne reprezentacje społeczne7 Anglika i Polaka jako przedstawicieli odnośnych wspólnot; Krasiński skonstruował je poprzez skonfrontowanie siebie w swojej
własnej inności w stosunku do drugiego – Anglika, postrzeganego również w jego
inności. Reprezentacje społeczne obejmują ogół przekonań, wiedzy i opinii, wytworzonych i podzielanych przez osoby należące do tej samej grupy względem danego
obiektu społecznego (Ligara 2016: 18–20). I tak, w mniemaniu Polaka, Anglik jest
wytworem umysłowym:
–– rozwiniętej cywilizacji Północy:
Vous, vous êtes homme de la civilisation, homme du développement, et, ajoutez-y,
homme du Nord. À vous la force, ľénergie du barbare, et la lumière et les connaissances
du Midi, sans la nonchalance, la mollesse du Midi (1831: 535).

6
7

Oryginały francuskie z adnotacją roku napisania listu i strony zaopatruję we własne tłumaczenie
filologiczne bądź tłumaczenie – przeformułowanie na język polski. W wypadku gdy korzystam
z przekładu A. Olędzkiej-Frybesowej, podaję go ze skrótem A.O.-F. i numerem strony.
Są częścią dyskursu, gdyż odsyłają do systemów myślowych, systemów wartości, doktryn, ideologii (Charaudeau, Maingueneau 2002: 502–503).
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[= Jesteś człowiekiem cywilizacji, człowiekiem rozwoju, i, dodaj, człowiekiem Północy. Do Ciebie należy siła, energia barbarzyńcy i światłość i wiedza Południa, ale bez
jego nonszalancji i miękkości];

–– demokracji liberalnej, której najważniejszym składnikiem jest wolność jednostki: „Homme libre, homme né libre” (1831: 547) [= Ty(ś) człowiek wolny, urodzony jako wolny”], dająca mu wszystkie możliwości: „Tout est à vous” (1831: 535)
[= „Wszystko jest dla ciebie”], i ich wybór: „Vous pouvez choisir pêle-mêle” (1831:
535) [= „Możesz wybierać, jak popadnie”];
–– kultury kompromisu wobec adwersarza (oponenta):
homme né libre, tu ne comprends point les sentiments ďun homme dont les ancêtres furent aussi libres que toi, mais qui, lui, est un esclave opprimé. […] Tu nʼas
pas suivi sur la carte la désolation de ton pays, comment il est allé se rétrécissant,
sʼappauvrissant, comment enfin il sʼest abîmé sous les poids des oppresseurs. Rien de
tout cela nʼest jamais venu se mêler ni à votre réalité, ni à vos rêves. […] Voilà pourquoi la haine vous paraît si odieuse (1831: 547–548).
[= Tyś człowiek urodzony jako wolny, ty nie możesz zrozumieć uczuć człowieka,
którego przodkowie jak Ty byli wolni, a on jest dziś uciemiężonym niewolnikiem.
[…] Nie śledziłeś na mapie spustoszeń swego kraju, jak coraz się kurczył, ubożał,
jak wreszcie upadł pod jarzmem ciemiężców. Nic podobnego nigdy nie zakłóciło ani
Twojego życia, ani Twoich snów. […] Oto dlaczego nienawiść wydaje Ci się czymś tak
odrażającym (A.O.-F.: 553–554)].

Ta ostatnia charakterystyka, będąca równocześnie sądem, wskazuje, iż cywilizacja niosła w przestrzeni europejskiej pewne zobowiązania moralne, jak wykluczenie
nienawiści do drugiego.
Reprezentację społeczną Polaka, tzn. własną tożsamość, konstruuje Krasiński
w relacji do reprezentacji Anglika jako jej negatyw i w tej optyce wybiera następujące
jej charakterystyki będące odwrotnością tej drugiej:
–– cywilizacja mało zaawansowana w rozwoju („peu avancée”), młodsza w stosunku do europejskiej, tak że cywilizacja europejska nie była Krasińskiemu po
prostu dana, był on wobec niej niejako zewnętrzny, musiał ją dopiero podbić,
wejść w nią, studiować ją dniem i nocą:
Je suis héritier ďune civilisation peu avancée, et moi-même jʼai conquis la civilisation
européenne, je suis entré dans elle, je ľ ai étudiée jour et nuit (1831: 548);

–– ucisk, uciemiężenie, tyrania, zniewolenie jednostki (i całego narodu):
Et moi, resserré, comprimé, au milieu ďune civilisation peu avancée, gémissante sous
le joug ďune civilisation commencée hier, que puis-je faire? où sont mes espérances?
(1831: 535–536).
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[= A cóż ja, uciskany, gnębiony, w środowisku o cywilizacji niezbyt zaawansowanej,
a jęczącej pod jarzmem cywilizacji, co się zrodziła dopiero wczoraj, cóż mogę zrobić?
gdzie są moje nadzieje?].

Na planie osobistym Krasiński nazywa siebie „[jak wyżej] un esclave opprimé” (1831:
547) [= uciemiężonym niewolnikiem], i to przez cywilizację, która, w domyśle, ‘wyszła co dopiero ze stanu pierwotnego’ – „[jak wyżej] commencée hier” [zrodziła się
dopiero wczoraj];
–– uczucie nienawiści usprawiedliwione nawet w przypadku chrześcijanina, gdyż
żywione względem wroga gnębiącego naród:
Et tel fut mon destin que, dès le berceau, jʼai sucé la haine dans le lait de ma nourrice
[…]. La haine est une compagne ďenfance […]. Cʼest un élément […] qui est devenu
une partie de mon tout; et force est à moi de le conserver, puisque les circonstances
ne font que ľaggraver et le changent en un devoir. […] et voilà pourquoi moi […] profondément chrétien, je ne recule pas tant devant la haine et la vengeance que peut-être
je devrais le faire (1831: 546–548).
[= A moim przeznaczeniem było, żem już w kołysce z mlekiem piastunki wyssał nienawiść […]. Nienawiść to dla mnie towarzyszka dzieciństwa […]. To pierwiastek, co
[…] stał się częścią mojej istoty; i jakże nie mam go pielęgnować, skoro okoliczności
tylko go pogłębiają, czynią z niego obowiązek. […] I oto dlaczego ja, […] chrześcijanin do głębi, nie cofam się przed nienawiścią i zemstą, jak bym może powinien
(A.O.-F.: 553–554)];

–– ideały honoru, niezawisłości narodowej, prymatu ojczyzny nad szczęściem
płynącym z materialnego posiadania:
[…] et chez nous il y a encore des sentiments poétiques ďhonneur, de foi, ďindépendance nationale, tandis quʼici on ne pense plus quʼau bien-être, quʼà la liberté intérieure, quʼà des institutions devant assurer le bonheur matériel […]. Chez nous au
contraire, […] nous ne visons point aux jouissances matérielles, mais à une gloire
morale; point à un bien-être intérieur, mais à une indépendance nationale (1831: 601).
[= u nas istnieją jeszcze poetyczne wyobrażenia honoru, wiary, niepodległości narodowej, gdy tutaj myśli się już tylko o dobrobycie, o wolności obywatelskiej [dosł.
wewnętrznej], o instytucjach, które mają zapewnić szczęście materialne […]. U nas
inaczej, […] nie gonimy za rozkoszami materialnymi, ale za chwałą moralną; nie za
dobrobytem wewnętrznym, ale za niepodległością narodu (A.O.-F.: 607–608)].

Tę ostatnią charakterystykę Krasiński wartościuje jako szlachetne uczucia („tous
ces sentiments nobles”, 1831: 601), które zaginęły już w Europie zastąpione szczęściem
materialnym („le bonheur matériel est tout”, ibid.). Obie zaś reprezentacje: innego,
członka społeczności angielskiej/brytyjskiej, i samego siebie jako Polaka są u autora
listów bliskie stereotypom wyrosłym z odmiennego doświadczenia i różnej kultury;
stanowią wiedzę społeczną epoki, którą dyskurs Krasińskiego ze sobą niósł.
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4.2. Cywilizacja polska jako należąca do kręgu cywilizacji Zachodu a (anty)cywilizacja rosyjska
Odmienne charakterystyki otrzymuje cywilizacja polska w tekstach politycznych
(Pisma), których odbiorcami byli ówcześni najbardziej wpływowi politycy (zachodnio)europejscy oraz papież Pius IX. Krasiński skonstruował dyskursowy obraz cywilizacji polskiej w zderzeniu kulturowym tym razem z cywilizacją rosyjską. Dobierając w tym celu środki językowe ze swojej kompetencji dwujęzycznej, uwypuklił
pojęciowo wybrane cechy obu obiektów dyskursu, które – dla zbudowania ich reprezentacji – wybrał ze względu na pewną wizję tego segmentu rzeczywistego świata
(Vignaux 1988: 194, 207). I tak, c y w i l i z a c j a p o l s k a:
–– jest cywilizacją łacińską wylaną na słowiańską rasę – „la civilisation latine déversée sur la race slave” (do Piusa IX, 1848: 141)8; owładniętą tradycjami starożytności rzymskiej i w stałych kontaktach z Włochami i Francją – „éprise […] des
traditions de ľantiquité romaine, en constants rapports avec ľItalie et la France” (do
Napoleona III, 1854: 209); reprezentuje katolicyzm i cywilizację pośród słowiańskiej rasy: „en représentant le catholicisme et la civilisation dans la race slave” (do
Montalemberta, 1847: 108); wypełniając swoją misję słowiańską, wypełniła inną
misję, która jest powszechna – „en accomplissant sa mission slave, en accomplit
une autre qui est universelle” (ibid.: 109); panuje w niej ten sam duch cywilizacji – „le même esprit de civilisation”, to jest identycznie ta sama idea, ta sama
zasada – „cʼest identiquement la même idée, le même principe” na jednym krańcu
Europy (jak Francja) i na drugim (tj. Polska) – „à une extrémité de ľEurope [et] à
ľautre” (do Guizota, 1847: 85);
–– miała zawsze i ma nadal misję polityczną: odepchnąć Azję w imię Europy
i objawić Europę Azji – „le devoir, en repoussant ľAsie, au nom de ľEurope, de
révéler ľEurope à ľAsie” (do Piusa IX, 1848: 153); odpycha jeszcze Azję gotową
runąć na Europę – „repousse encore ľAsie prête à fondre sur ľEurope” (do Lamartine’a, 1847: 124), poświęca się niestrudzenie sprawie Zachodu – „ce dévouement
infatigable à la cause de ľOccident” (do Guizota, 1847: 77);
–– doszła do idei (pewnej) demokracji – „ľesprit polonais arrive à ľidée ďune
démocratie” (do Montalemberta, 1847: 105); istniało już w Polsce wszystko to,
co dotyczy teorii godności ludzkiej czy systemu konstytucyjnego – „(en fait) de
théorie, de dignité humaine ou de système constitutionnel” (ibid.: 106); jej cechą
charakterystyczną, w opozycji do Rosji, jest stała tendencja do postępu moralnego – „le trait caractéristique […]: cʼest une tendance continuelle vers le progrès
moral” (ibid.: 108).

8

Oryginały francuskie z adnotacją adresata, roku i lokalizacji zaopatruję we własne tłumaczenie
filologiczne bądź tłumaczenie – przeformułowanie na język polski.
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Między cywilizacją polską a rosyjską istnieje zasadnicze przeciwieństwo, także
co do istotnych reguł, norm, konwencji oraz wartości społecznych i kulturowych,
przez cywilizację rosyjską niepodzielanych:
Wszystko dzieli te dwa narody, wszystko w nich walczy przeciwko sobie: religia, język, przeszłość cała, wszystkie wyobrażenia, nawet wyobrażenia o honorze (do Napoleona III, 1857: 273)9;

sformułowane zaś w kategoriach metafizycznych/moralnych absolutne przeciwieństwo między historią Polski a historią Rosji to tajemnicze działanie dwóch przeciwnych zasad: dobra i zła – „ľaction mystérieuse de deux principes opposés, du bien et
du mal” (do Montalemberta, 1847: 102).
R o s j a została nazwana wschodnim barbarzyństwem, które próbuje utorować sobie przejście, aby ruszyć przeciwko cywilizacji łacińskiej – „barbarie orientale essayant de se frayer un passage pour marcher contre la civilisation latine” (do
Guizota, 1847: 77), reprezentuje barbarzyństwo azjatyckie – „la barbarie asiatique”
(do Montalemberta, 1847: 102), panuje w niej stary duch wschodni – „le vieil esprit
oriental” (ibid.: 108), duch bizantyjski – „ľesprit byzantin” (do Piusa IX, 1848: 145),
despotyzm wyniesiony do rangi prawdy absolutnej – „le despotisme élevé à la hauteur ďune vérité absolu” (ibid.); wypełniając cele prowadzonej przez siebie polityki
zewnętrznej, dokonywała najazdów na cywilizację – „[dans leurs] envahissements
sur la civilisation” (do Napoleona III, 1854: 208), jej marzeniem jest móc rzucić się na
Zachód – „elle nʼa quʼun rêve – cʼest de pouvoir se ruer sur ľOccident” (do Guizota,
1847: 76),
–– w sferze życia politycznego, społecznego i instytucji rząd rosyjski pozostał głęboko wschodni i barbarzyński – „il est resté profondément oriental et barbare” (do
Piusa IX, 1848: 145), stosował bezprzykładny terroryzm – „un terrorisme inouï”
(do Guizota, 1847: 77), stara się cofać każdą (daną) cywilizację wyższą od swojej –
„faire rétrograder une civilisation plus avancée que la sienne” (ibid.: 78), zastąpił
kodeks Napoleona barbarzyństwem prawodawstwa rosyjskiego – „il a chassé le
code Napoléon pour la remplacer soit par la barbarie de la législation russe” (ibid.:
77), kieruje się zasadą opresyjną i zbrodniczą – „le principe oppressif et homicide”
(do Montalemberta, 1847: 108), próbował wszystko zniszczyć, nie mogąc ani nie
mając zamiaru nic zbudować ani nic ulepszyć – „il a essayé de tout détruire sans
avoir la puissance ni ľintention de rien édifier, ni de rien améliorer” (do Guizota,
1847: 77); jego działanie jest antycywilizacyjne – „cʼest cette action anti-civilisatrice du gouvernement [russe]” (ibid.: 78).
Przeciwieństw porządku absolutnego nie sposób sprowadzić tylko do różnic,
jak to miało miejsce w przypadku różnic między cywilizacją polską a angielską:
9

Por. pkt 1: jest to dokonane przez Krasińskiego autotłumaczenie jego własnej wypowiedzi skierowanej po francusku do Napoleona III podczas pierwszego posłuchania.
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dyskurs manifestujący się w tekstach Krasińskiego przedstawia cywilizację Rosji
jako całkowicie niezgodną z pojęciem cywilizacji w ogóle i tę to poznawczą kategorię
niekompatybilności na nią nakłada.
5. Wnioski: działanie argumentacyjne dyskursowych reprezentacji cywilizacji na odbiór świata
Przedstawiona analiza dyskursu cywilizacyjnego pokazała, że wykreowane w nim
reprezentacje poszczególnych cywilizacji zostały wprawdzie zbudowane przez odniesienie do tego samego segmentu rzeczywistości, ale – tworząc je – autor wyprofilował różne jego aspekty: ich relewancję zdeterminował sam dyskurs, który
uwidocznił w dyskursowych obrazach wybranych fragmentów rzeczywistości pozajęzykowej – cywilizacji – swoją moc działania argumentacyjnego na odbiór świata
i na innych.
I tak reprezentacje cywilizacji polskiej vs. angielskiej, skonstruowane przez poszukiwanie w zderzeniu kulturowym różnic ze względu na stopień oraz odmienne
okoliczności rozwoju obu cywilizacji, stały się w dyskursie epistolarnym argumentem antropologicznym na rzecz akceptacji przez świat zachodni – w osobie odbiorcy
Henry’ego Reeve’a – inności polskiej tożsamości. Ta bowiem okazuje się wytworem
politycznym, społecznym i ekonomicznym uwarunkowanym historią. I leży u źródeł konfliktu moralnego co do wartości uznawanych w tych cywilizacjach za priorytetowe: dobrobyt, wolność obywatelska, szczęście materialne w świecie angielskim
vs. honor, niepodległość narodowa, chwała moralna w świecie polskim. Jednak odnośne reprezentacje zbudował Krasiński tak, że obie cywilizacje stały się obiektami
całkowicie porównywalnymi, gdyż różnice nie stawiały cywilizacji polskiej poza
europejską przestrzenią.
Z kolei w dyskursie politycznym Zygmunta Krasińskiego cywilizacja polska została skonstruowana w kategorii z jednej strony podobieństwa do innych cywilizacji
zachodnich, z drugiej zaś – w kategorii c a ł k o w i t e j n i e k o m p a t y b i l n o ś c i ze
wschodnią cywilizacją rosyjską. W tej konfiguracji cywilizacja polska, choć z perspektywy Zachodu usytuowana na drugim krańcu Europy, otrzymała reprezentację
ufundowaną na kategorii poznawczej jest taka sama jak inne cywilizacje zachodnie, np. francuska, pod względem podzielania przez polską wspólnotę narodową tych samych zasad: demokracji, rozumienia godności ludzkiej, systemu konstytucyjnego i postępu moralnego oraz wartości ideowych i moralnych. Natomiast
rosyjska cywilizacja – pod względem powyższych stanowiących cywilizację reguł,
norm, konwencji i wartości – fundamentalnie nie dawała się pogodzić z cywilizacją
w ogóle i dlatego Krasiński nazwał ją antycywilizacją, która, podbiwszy politycznie
swojego zachodniego sąsiada – Polskę, nie tylko niszczy go, ale równocześnie dąży
do podbicia i zniszczenia całego pozostałego świata zachodniego. Przynależność
cywilizacyjna Polski do świata zachodniego przez podobieństwo, a nawet identycz-
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ność cech z poziomu kulturowego, moralnego i ideowego staje się w analizowanym
dyskursie politycznym toczonym w latach 1831–1858 argumentem na rzecz tego, by
świat zachodni uznał tzw. „la cause polonaise” – sprawę polską za sprawę całej Europy w swoim własnym interesie: tym interesem była konieczność obrony, poprzez
pomoc Polsce, przed antycywilizacją – konieczność przez ówczesne autorytety polityczne prawie nieuświadamiana10.
Przenosząc natomiast reprezentacje cywilizacji zbudowane z punktu widzenia
wspólnoty polskiej do wspólnot swoich niepolskich odbiorców, Krasiński zakwestionował i zdestabilizował ich dotychczasowe reprezentacje odnośnych obiektów
świata (Vignaux 1988: 189). Warto przy tym pamiętać, że reprezentacje cywilizacji
polskiej bywały w świadomości europejskiej aksjologicznie negatywne z punktu widzenia polskiej wspólnoty narodowej: tak np. Charles-F. du Périer Dumouriez, generał i polityk, wyraził się o Polsce „nation asiatique de ľEurope” – azjatycki naród
Europy (Pisma: 124), sąd ten powtórzył Alfons de Lamartine w swojej monumentalnej ĽHistoire de Girondins (1847). Nadto, system polityczny Rosji był wprawdzie
Europejczykom znany dzięki dziełu Astolpheʼa de Custineʼa La Russie en 1839 (wydanemu w 1843 r.), ale, niestety, nie był on jednak przedstawiony z punktu widzenia
polskiej opinii publicznej (za: Chlebowski 2001).
Wykreowane zatem przez teksty Krasińskiego konstrukty – reprezentacje cywilizacji – wnosiły do europejskiej przestrzeni politycznej nową wiedzę o niej samej.
Przekraczając zaś granice języka polskiego, dyskurs cywilizacyjny manifestujący się
w omawianych francuskich tekstach stał się dyskursem transkulturowym: miejscem
transferu i wymiany sensów, treści, pojęć wytworzonych w obszarze jednej wspólnoty językowo-kulturowej (polskiej) do drugiej (francuskojęzycznej), co było możliwe dzięki temu, że narzędziem transferu był język tej ostatniej.
Badany dyskurs stanowi pewien fakt ściśle wyznaczony czasowo i wykreowany
przez konkretnego nadawcę – Zygmunta Krasińskiego – w materialnej postaci skończonego zespołu tekstów. Ale, co ciekawe, dyskurs wyodrębniający się tematycznie
jako cywilizacyjny także obecnie objawia pewną żywotność. Jego reaktywacja daje
się bowiem zaobserwować w dzisiejszej polskiej przestrzeni społecznej w tym sensie, że problem tożsamościowy i polityczny opowiedzenia się za przynależnością do
określonej cywilizacji wyłania się jako przedmiot dyskursu w kontekście miejsca
współczesnego państwa polskiego w przestrzeni cywilizacji europejskiej XXI w.
Punktem wspólnym z dyskursem z lat 1831–1858 okazuje się postrzeganie, na nowo
aktualne, cywilizacji – nie kultury! – polskiej wspólnoty narodowej w takich samych relacjach względem cywilizacji Zachodu i Wschodu jak dyskurs historycznie
zrealizowany przed 160 laty. Z tym że obecnie argumentacyjnie idzie o suwerenne
10 Podczas pierwszego posłuchania udzielonego Krasińskiemu Napoleon III ujął dobitnie stanowisko Francji wobec Rosji w słowach „nous sommes plutôt en coquetterie avec la Russie – my się
raczej teraz umizgamy do siebie” (autotłumaczenie Krasińskiego) (Pisma: 274).
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usytuowanie cywilizacyjne Polski w obrębie tej pierwszej, europejskiej, albo tej drugiej cywilizacji. Tak więc dyskurs mający cywilizację za swój przedmiot rysuje się
jako ogólniejszy problem badawczy wart podjęcia przez lingwistykę polonistyczną,
a w jej ramach przez analizę dyskursu.
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Zygmunt Krasiński’s Civilization Discourse in an Intercultural Space
Summary
Constituted in Zygmunt Krasiński’s French texts, discourse about civilization arose within intercultural communication with authorities representing political institutions and the religious institution
of Western Europe (among others, François Guizot, Napoleon III, or Pius IX) in years 1831–1858. Its
aim was cognitive: to transfer knowledge, hitherto unknown to receivers, about the place occupied
by Polish civilization in the European space. This goal was accomplished through the creation in the
discourse, of representations of individual civilizations which were composed of its characteristic
features selected from the respective fragment of reality as seen from the perspective of Polish communication community, and of opinions which evaluated them axiologically. Polish civilization has
been presented in a cultural clash: from one side, with English civilization and in a further perspective
with the civilization of the West, and from the other side with Russian civilization. The characterstics
of individual civilizations were selected by Krasiński with respect to epistemic categories of similarity
vs difference, compatibility vs incompatibility with rules, norms and values shared in the space of European civilization. As a result of the argumentative action of discourse, arose a representation of
Polish civilization as comparable or even similar to other Western civilizations, and entirely incompatible with the eastern civilization of Russia. Russian civilization was portrayed as fundamentally
irreconcilable with civilization at large with respect to those values on which the latter is built, such
as justice, rule of law, transparency, and freedom; it appeared indeed to be anti-civilization. Krasiński
created representations of civilizations which introduced to European political space new knowledge
about itself. Transgressing the borders of the Polish language, civilization discourse became intercultural, the place where transfer and exchange of senses, meanings, and notions took place, from Polish
language-culture where they were created to other linguistic-cultural spaces.
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Discours sur la civilisation de Zygmunt Krasinski dans un espace interculturel
Résumé
Le discours au sujet de la civilisation, constitué dans les textes de Zygmunt Krasinski, prit naissance
au cours d’une communication interculturelle de l’auteur avec de hautes autorités politiques et religieuses de l’Europe de l’Ouest (entre autres avec F. Guizot, Napoléon III ou Pie IX) dans les années
1831–1858. Ce discours avait pour but une activité cognitive : le transfert de connaissances inconnues
jusqu’alors des destinataires, à savoir la place qu’occupe la civilisation polonaise au sein de l’espace
européen. C’est l’émetteur qui le réalise dans le discours grâce à la construction des représentations
de différentes civilisations comportant des caractéristiques choisies en fonction de la réalité présentée
du point de vue de la communauté polonaise ainsi que de ses jugements axiologiques. La civilisation polonaise fut présentée, d’une part, en tant que choc culturel avec la civilisation anglaise et, au
sens plus large, avec la civilisation de l’Europe de l’Ouest et, d’autre part, avec la civilisation russe.
Krasinski a choisi les caractéristiques des différentes civilisations selon les catégories épistémiques
ressemblance vs différence, compatibilité vs incompatibilité en fonction des règles, des normes, des
valeurs partagées dans l’espace de civilisation européen. Comme résultat de ľargumentation du discours surgit une représentation de la civilisation polonaise comparable et même semblable aux autres
civilisations de l’Europe de l’Ouest et tout à fait incompatible avec celle de l’Est, la civilisation russe.
Ainsi cette dernière s’opposait fondamentalement à la civilisation « en général » régie par les principes de justice, légalité, transparence, liberté et se présentait donc comme une anti-civilisation. Les
représentations de la civilisation, créées par Krasinski, apportaient un nouveau savoir sur la civilisation elle-même dans l’espace politique européen. Son discours dépassait les limites de la langue polonaise et devenait un discours transculturel, le lieu du transfert et des échanges de significations, de
contenu et de concepts développés dans l’espace de la langue-culture polonaise vers d’autres espaces
de langues-cultures.
Trad. Anna Masiewicz
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W praktyce nauczyciela akademickiego i w niektórych kontaktach towarzyskich
spotykam się co jakiś czas z twierdzeniem o absolutnie nieuniknionej konieczności
odróżniania sufiksu od końcówki, ponieważ terminu „sufiks” wolno używać jedynie dla wykładników słowotwórczych, a terminu „końcówka” tylko dla fleksyjnych.
Jako że niejednokrotnie przychodziło mi w tej kwestii oponować, gdyż twierdziłem,
że takie rozróżnienie nie ma podstaw rozumowych i można je co najwyżej w pewnym ograniczonym zakresie mocą tradycji dopuszczać, ale na pewno nie wolno go
narzucać ani uznawać za przejaw fachowości (a kilkakrotnie byłem nawet obiektem niedowierzająco-depresyjnych westchnień i zrezygnowanych załamywań rąk),
zdecydowałem się wreszcie przedstawić swoją opinię pokrótce na piśmie (pokrótce – ponieważ rzecz wydaje mi się zbyt czasochłonna, żeby zadawać sobie teraz trud
przeczesywania wszystkich gramatyk polskich pod tym kątem, a wszak dobrze by
było uwzględnić również słowniki terminologii językoznawczej w innych językach),
aby ci, którzy pragną bronić konieczności takiego rozróżnienia, zechcieli najpierw
odnieść się do przedstawionych poniżej zastrzeżeń i wyjść w dyskusji poza argument typu „a ja jednak nadal uważam…”.
***
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Rozpocząć chciałbym te uwagi od słownika terminologicznego, który dla mojego pokolenia był podstawowym źródłem polskojęzycznych definicji w językoznawstwie,
tzn. od STJ. Otóż mamy tu dwa odrębne hasła: „Końcówka” i „Sufiks”. I może słusznie nie ma w nich odsyłaczy krzyżowych, bo gdyby były, czytelnik aż nazbyt łatwo
by się zorientował, że podane w nich treści, oględnie mówiąc, niezbyt się pokrywają.
Dla osób (nazwijmy je na użytek niniejszego artykułu dyferencjalistami) powtarzających twierdzenie o konieczności ścisłego rozróżniania obu terminów, o których
tu mowa, niedogodnością będzie już samo brzmienie wyrazu hasłowego: „Sufiks
(przyrostek)”, jako że przyrostek w ogóle nie mieści się w opozycji „sufiks vs. końcówka”, a nie ma powodu twierdzić, że końcówka nie jest przyrostkiem. Pierwsze
słowa definicji też nie podniosą na duchu, bowiem ów „Sufiks (przyrostek)” rozumiany tu jest jako
Morfem słowotwórczy lub fleksyjny [a więc jednak fleksyjny też… – M.S.].

Dalej:
Sufiksy służące do odmiany wyrazu, doczepione do tematu, nazywają się fleksyjnymi (końcówki przypadkowe i osobowe) […].

Pomijam tu fakt, że cecha „doczepione do tematu” nie informuje, z której strony
tematu. Ważniejsze jest to, że z takiego sformułowania wynika, iż końcówka jest
sufiksem fleksyjnym, a tym samym pewnym rodzajem sufiksu, czyli nie ma opozycji „sufiks vs. końcówka”, tylko jest stosunek zawierania się zbiorów. Stąd przeciwstawianie końcówki sufiksowi jest tak samo bezzasadne jak przeciwstawianie kolibra ptakowi. Trudno by było, jak widać, uznać, że uchodzący za normę definicyjną
w Polsce STJ potwierdza zasadność poglądu dyferencjalistów.
Nieomal identycznie rzecz się przedstawia w innym kompendium, mianowicie
w Słowniku przypomnień gramatycznych, gdzie znajdujemy następujące hasło:
sufiks (przyrostek) – morfem gramatyczny ( słowotwórczy lub  fleksyjny) występujący po  morfemie rdzennym, np. bud-k-a, prze-rys-ow-ywa-ć (Skarżyński 2000).

Tu przynajmniej zaznaczona jest wyraźnie pozycja dołączonego morfemu gramatycznego. Natomiast samego terminu „końcówka” Słownik… ten nie definiuje,
jedynie różne jego odmiany, zawsze fleksyjne; są to mianowicie następujące hasła:
„końcówka fleksyjna”, „końcówka fleksyjna osobowa”, „końcówka fleksyjna ruchoma”, „końcówka zerowa”, „końcówki równoległe” (ibid. s.v.). W świetle tego Słownika… można by więc zdecydować, że poprawnie jest używać terminu „końcówka”
tylko do fleksji, a termin „sufiks” wolno stosować i do słowotwórstwa, i do fleksji.
Rozgraniczenie takie – czy się je pochwali czy nie – nie znajduje niestety potwierdzenia w STJ (o czym zob. niżej).
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Inne źródło definicji, jakim jest słownik Aleksandra Szulca (1984), spod „Sufiks”
odsyła do „Afiks” i „Morfem”, a hasła „Końcówka” nie ma w ogóle, mimo że pod
„Morfem” czytamy m.in.: „W funkcji gramatycznej […] [morfemy] występują jako
fleksemy (końcówki fleksyjne […]) lub jako derywanty (↑ afiksy derywacyjne […])”.
W dalszym ciągu przejdę teraz do hasła „Końcówka” w STJ. Początek definicji
brzmi tak: „Końcowy morfem (afiks) fleksyjny […]”. Zwolennicy dyferencjalizmu
mogą tu – przymknąwszy oko na sens zapisu „końcowy morfem (afiks)”, skoro afiks
dopuszcza prefiksy, infiksy i circumfiksy – zatriumfować. Aliści na krótko, bowiem
w zakończeniu tego samego artykułu hasłowego czytamy coś, co naszą opozycję
przestawia na zupełnie inne tory:
Od sufiksów różnią się końcówki tym, że są maksymalnie regularne i przedstawiają globalny znak dla kilku kategorii gramatycznych równocześnie, np. końcówka -ę
w formie id-ę wyraża 1) pierwszą osobę, 2) liczbę pojedynczą, 3) czas teraźniejszy,
podczas gdy sufiks jest w zasadzie jednofunkcyjny, np. w tur. gel-iyor-um ‘idę’ sufiks
-iyor wyraża praesens, a sufiks -um pierwszą osobę (STJ: 301).

Tak zwany „uważny czytelnik” zauważył zapewne, że w objaśnieniu przykładu
tureckiego zniknęło jedno znaczenie gramatyczne, mianowicie: liczba pojedyncza.
A to mianowicie dlatego, że tur. -um w rzeczywistości wyraża: 1) pierwszą osobę,
2) liczbę pojedynczą. Ta smutna okoliczność w istotny sposób zaburza twierdzenie,
że sufiks (w odróżnieniu od końcówki) jest „w zasadzie jednofunkcyjny”. Co oznacza owo w zasadzie, nie wyjaśniono, choć widać z tego, że czasem może nie być jednofunkcyjny, tyle że wówczas różnica między sufiksem a końcówką znów traci sens,
co wydaje mi się w zasadzie dość ważne.
Jaki to ma związek z regularnością w ogóle, a z regularnością końcówki -ę
w szczególe, która to końcówka, jak można się z kontekstu domyślać, zdecydowanie
góruje swą nienaganną regularnością nad sufiksami tureckimi, nie powiedziano,
a ja się domyślić nie potrafię. Jeśli bowiem przypisywać którejś z gramatyk cechę
chwalebnej regularności, to na pewno turecka zwycięży pod tym względem polską.
Twierdzenie to nie wynika z mojego ułomnego patriotyzmu, tylko ze znajomości
gramatyki tureckiej.
Najciekawsze jest tutaj to, że opozycja w tym ujęciu przenosi się ze słowotwórstwa i fleksji w zupełnie inne światy, a mianowicie w typologię fleksji i aglutynacji. Takie podejście nie odpowiada trzem rzeczom: początkowi artykułu hasłowego
„Końcówka”, całemu artykułowi hasłowemu „Sufiks” i niektórym faktom języka tureckiego. To dość sporo jak na zaledwie jedną definicję. Dodatkowego – poza tym,
że -um wyraża dwie treści gramatyczne, a nie jedną – wyjaśnienia wymaga jeszcze
posługiwanie się językiem tureckim jako źródłem przykładów. Zaklasyfikowanie
typologiczne „język aglutynacyjny” zawsze ma charakter jedynie orientacyjno-konwencjonalny. Należy je rozumieć tak, że w języku tureckim cechy aglutynacyjne dominują, a nie, że są jedynymi. I tak na przykład forma tur. evleri (< ev ‘dom’) oznacza:
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‘1. jego domy; 2. ich dom; 3. ich domy’ (w razie konieczności można znaczenie bez
trudu doprecyzować, ale nie robi się tego, jeśli kontekst jest sam z siebie wystarczająco jasny; podobnie polska fraza do stacji wydaje się w pełni zrozumiała, choć nie
informuje, o ilu stacjach mowa, co w razie potrzeby można łatwo doprecyzować).
W dwóch pierwszych znaczeniach sytuacja jest łatwa: evler-i ‘jego domy’, ev-leri ‘ich
dom’, ale dla znaczenia ‘ich domy’ takiego podziału nie da się przeprowadzić (historycznie zlały się tu trzy przyrostki). Czy w takim razie współczesny przyrostek -leri
jest w świetle przytoczonego cytatu z artykułu hasłowego „Końcówka” w STJ sufiksem czy końcówką, gdy wyraża dwie treści: zarówno plural zaimka (posiadacza)
jak i plural rzeczownika (rzeczy posiadanej), choć w znaczeniu ‘ich dom’ wyrażał
tylko jedną?
Można z radością odnotować, że w EJP pod hasłem „Afiks” nie ma takich wyraźnych sprzeczności, ale nie ma tam też w ogóle omówionego stosunku terminu „sufiks” do „końcówka”. Z równą radością można podkreślić, że w EJO sub „afiks” jest
wręcz powiedziane, że „końcówka” jest „afiksem fleksyjnym”, choć trudno dojść,
czemu akurat „afiksem”, a nie „sufiksem” (przez co dla naszej dyskusji takie sformułowanie nie ma wielkiej wagi), choć jako żywo „końcówka” nie może być ani
„prefiksem”, ani „infiksem”. Nie będzie też zaspokojona ciekawość czytelnika, który
chciałby wiedzieć, skąd taka zmiana, skoro Kazimierz Polański był współautorem
STJ i redaktorem naczelnym EJO, a każde z tych kompendiów i tak odmiennie definiuje nasze terminy. Można oczywiście przytoczyć tu jeszcze i dalsze definicje, ale
to niczemu nie służy. Obraz pojęć i terminów będzie się z każdą nową definicją tylko
jeszcze bardziej zamazywał. Klarowną sytuacją byłaby wyłącznie taka, że istnieje
jedna powszechnie akceptowana definicja, która jednoznacznie i zasadnie rozróżnia
zakres użycia terminów „sufiks” i „końcówka” i jest przez wszystkich konsekwent
nie stosowana. Wówczas schyliłbym głowę z pokorą i pogodził się z sytuacją, ponieważ definicja taka regulowałaby chaos, co jest cechą nawet ważniejszą niż kwestia
redundancji i zbędnych bytów. Ale tak nie jest. I nie ma znaczenia, czy brak takiej
definicji wykażę na pięciu, piętnastu czy pięćdziesięciu przykładach, bowiem wystarczą dwie i tylko dwie odmienne definicje bądź jedna i tylko jedna wewnętrznie
niespójna definicja, żeby chaos był nie do uniknięcia. Tym samym mnożenie przykładów i dyskutowanie coraz to innych definicji jest de facto przelewaniem z pustego
w próżne.
Niestety nie wiem, kto jako pierwszy – ustnie czy pisemnie – wprowadził do terminologii polskiej obowiązek ograniczenia sufiksu do słowotwórstwa, a końcówki
do fleksji. W świecie anglojęzycznym ograniczenie użycia terminu desinence, termination czy ending do ‘końcówki fleksyjnej’ jest nieoczywiste, ale dopuszczalne,
natomiast nie słyszałem o innym niż polski języku, w którym głoszono by obligatoryjność takiego rozróżnienia (o kwestiach związanych z językami obcymi będzie
jeszcze mowa poniżej). Musiało się to w każdym razie stać przed wydaniem STJ,
w którym znajdujemy jeszcze jedno hasło, o którym dotąd nie mówiłem:
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Postfiks = Morfem (afiks) [znów! – M.S.] występujący w wyrazie po pierwiastku. […]
Postf iksy dzielą się na sufiksy i końcówki (STJ: 437).

Tu każdy z dyferencjalistów może zaklaskać w dłonie – wreszcie wszystko się
zgadza. Przynajmniej tutaj. Bo z definicją „Sufiksu” i z definicją „Końcówki” w tym
samym słowniku się nie zgadza.
Tak oto przedstawia się obraz definicji w słowniku, który kiedyś miał (czy nadal ma?) status normatywnego dla polskiej terminologii z zakresu językoznawstwa
ogólnego. Pozostałe moje uwagi ułożą się w trzy grupy problemów. Bezpośrednią
kontynuacją części powyższej będzie stosunek terminów „sufiks” i „końcówka” do
innych terminów gramatycznych z tego zakresu. Odrębne ujęcie będzie dotyczyło
przystawalności terminologii polskiej do systemów obcych. Oba te wątki są sobie
bliskie i niejednokrotnie się przeplatają. Wreszcie na koniec powrócę do języka polskiego, aby pochylić się nieco nad miejscownikiem w kontekście jego wykładników.
***
Obok „sufiksu” i „końcówki” mamy po polsku jeszcze terminy takie jak „morfem”,
„wykładnik”, „marker”, „przyrostek”, a wreszcie i „afiks”, ale żaden z nich nie jest
mocą definicji (aczkolwiek po powyższych uwagach wiara w moc definicji może być
nieco mniejsza) ograniczony ani do słowotwórstwa, ani do fleksji.
Wniosek 1: Mamy w tym zakresie zupełnie niesymetryczny system terminologiczny, w którym kryterium dystynktywne „słowotwórstwo czy fleksja” pojawia
się tylko raz, wymuszając wprowadzenie dwóch osobnych terminów będących jedynymi nacechowanymi tym kryterium. W dodatku kryterium to zastąpione zostało
(w artykule hasłowym „Końcówka” w STJ) przez kryterium typologiczne, co tylko
powiększa asymetrię systemu.
Ponieważ zwykle nasze terminy są jakoś doprecyzowywane i występują w trakcie wywodów w syntagmach (np. końcówka dopełniacza, sufiks deminutywów itd.),
przynależność danego wykładnika bądź to do słowotwórstwa, bądź to do fleksji wynika dla odbiorcy w sposób oczywisty z owej atrybucji właśnie. Dlatego nie powstają
nieporozumienia, jeśli się używa terminu nienacechowanego i mówi np. przyrostek
dopełniacza i przyrostek deminutywny czy wręcz, jak to uczynił Szober przed wojną:
przyrostki fleksyjne (Skarżyński 2001: 112). Jeśli więc „końcówka” = „sufiks fleksyjny”, to „końcówka dopełniacza” = „sufiks fleksyjny dopełniacza” itd., nie mówiąc
już o tym, że „końcówka fleksyjna” = „fleksyjny sufiks fleksyjny”.
Wniosek 2: Postawa dyferencjalistyczna prowadzi w większości wypadków do
niepotrzebnej redundancji terminologicznej.
Wykładniki słowotwórcze i fleksyjne nie są ponadto zupełnie rozróżniane w pozycji przed rdzeniem. Ponieważ języki słowiańskie nie znają deklinacji czy koniugacji prefiksalnej, termin „prefiks” pojawia się tylko w kontekstach słowotwórczych.
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System terminologiczny jest jednak naprawdę sprawny tylko wtedy, gdy obsługuje
wszelkie, w tym również obce fakty językowe, a nie wyłącznie własne. Tymczasem
polski wymóg dyferencjalistyczny właściwie uniemożliwia sensowne opisanie języków niektórych innych rodzin bądź areałów językowych. Przykładem takiego zwartego areału jest Australia, w której mamy, jak chodzi o struktury fleksyjne, oprócz
języków sufiksalnych także prefiksalne i mieszane prefiksalno-sufiksalne. Do tej
ostatniej grupy należy wegetujący język nungali na terenie Terytorium Północnego
w Australii. Tu tylko jeden przykład odmiany masculinów: nom. ti-, dat. ki-, tzn. np.
nom. tikal ‘woda’, dat. kikal (Yallop 1982: 86). Ale ten sam język nungali tworzy od
innych grup rzeczowników formę datiwu sufiksalnie, np. nom. mangarra ‘pokarm,
pożywienie’, dat. mangarra-wu (ibid.).
Wniosek 3: Skoro mamy po polsku dla elementu -wu termin „końcówka”, musimy koniecznie mieć jego nagłosowy odpowiednik dla ki- albo uznać nasz system
terminologiczny za niedoskonały, bo niewydolny w kontakcie z językami o fleksji
prefiksalnej.
Co najmniej równie, choć w inny sposób skomplikowana jest sytuacja z turecką
konstrukcją fraz nominalnych, zwaną izafetem, zwłaszcza typu II. Zbudowana jest
ona według wzoru „rzeczownik + rzeczownik z przyrostkiem posesywnym 3.os.”,
np. yemek ‘jedzenie, pożywienie’ + oda ‘pokój’ + -sı ‘jego’ (poses. 3.sg.) > yemek odası
‘jadalnia’. Wprawdzie podstawowym zadaniem owego -sı jest wyrażenie posesywności, a więc treści fleksyjnej, ale w konstrukcjach izafetowych pełni on rolę wyraźnie
słowotwórczą: spajając dwa rzeczowniki yemek i oda w jedną całość słowotwórczą,
zachowuje się de facto jak sufiks słowotwórczy. Pisownia rozłączna nie powinna czytelnika zmylić, gdyż w języku tureckim obowiązują inne reguły ortograficzne i na
przykład mające identyczną strukturę formalną słowa dilbilimi ‘językoznawstwo’
(< dil ‘język’ + bilim ‘nauka’ + poses. -i) czy dilbilgisi (< dil + bilgi ‘wiedza’ + poses.
-si) były jako nazwy nauk przez lata pisane łącznie, a od kilku lat są pisane rozłącznie
jak pozostałe izafety. Innymi słowy, pisownia się zmienia, ale nawet rozłączna nie
zmienia tego faktu, że derywaty izafetowe należą do słowotwórstwa, choć tworzący
je przyrostek posesywny należy do fleksji.
Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w części niemieckich złożeń nominalnych. W tych mianowicie, których pierwszy człon jest rzeczownikiem męskim
albo nijakim, pojawiał się początkowo przyrostek dopełniacza -(e)s, np. Mann-es-alter ‘wiek męski’, Leben-s-mittel ‘artykuł spożywczy’. Z czasem jednak przyrostek
ten, fleksyjny przecież z natury, utracił swe znaczenie dopełniacza i zaczął pojawiać
się nawet po femininach jako zwykły element spajający dwa rzeczowniki, a więc
element słowotwórczy, i to tworzący złożenia, czyli najbardziej rozpowszechniony
typ derywatów w języku niemieckim, np. Arbeit-s-amt ‘urząd pracy’, Bibliothek-s-direktor ‘dyrektor biblioteki’. Jego spajający, tj. słowotwórczy charakter uwidacznia
się nawet w jego nazwie Binde-s albo Fugenlaut.
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W wypadku tak tureckich, jak i niemieckich złożeń tego rodzaju każdorazowe
rozróżnianie fleksyjnego i słowotwórczego charakteru danego morfemu gramatycznego bardzo komplikuje opis. O ile na przykład w wypadku Bibliotheksdirektor
można być pewnym słowotwórczego charakteru -s, o tyle wykazanie, że i od kiedy
konkretnie owo -(e)s w rzeczownikach Mannesalter i Lebensmittel nie jest już końcówką dopełniacza, lecz elementem słowotwórstwa, nie jest właściwie możliwe.
Porównanie rozróżnienia na „sufiks” i „końcówkę” z systemami terminologicznymi innych języków raczej obraz mąci niż rozjaśnia. W języku niemieckim rodzime Endung i międzynarodowe Suffix używane są jako synonimy, z tym że Endung
jest w pracach naukowych rzadsze niż Suffix. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że
terminy typu Kasussuffix czy Genitivsuffix są w powszechnym użyciu. Również
w wypadku terminologii niemieckiej niewiele wnosi skonsultowanie słowników
specjalistycznych. Przytoczę tu trzy próbki w układzie chronologicznym:
1975: „Endung: grammatisches Morphem, in den flektierenden Sprachen gewöhnlich
das letzte Suffix einer Wortform […]” (Conrad 1975).

Innymi słowy, końcówka jest rodzajem sufiksu, który (przynajmniej w językach
fleksyjnych) stoi na końcu. To nie zapewnia w sposób uniwersalny jej fleksyjnego
charakteru, ale takowy sugeruje, nie tłumacząc jednak, co zrobić z językami innych
rodzin, a już w geograficznie nieodległym języku fińskim przyrostek posesywności
stoi po wykładniku przypadka. Trzymając się konsekwentnie tej definicji (innej ten
słownik nam nie daje), również w odniesieniu do języka fińskiego należałoby właściwie nazwać wykładnik deklinacyjny sufiksem, a posesywny końcówką.
Przejdźmy do drugiego terminu:
Suffix, auch Nachsilbe <Schulgr.>: an das Ende des Wortstammes bzw. Wortes tretendes Morphem, das Flexionsformen (Flexionssuffix) oder Wörter (Ableitungssuffix, -silbe) bildet […] (ibid.).

Czyli nazywanie końcówki przypadkowej sufiksem jest w pełni normalne.
1990: Hasła Endung nie ma w ogóle. Pod Suffix czytamy m.in. o funkcjach morfologiczno-syntaktycznych, gdzie „wird unterschieden zwischen Flexionssuffixen
(→ Flexion) und Ableitungssuffixen (→ Wortbildung)” (Bußmann 1990).

Termin „Endung” jest tu pominięty jako zupełnie zbędny. Termin „Suffix” i tutaj
stosowany jest do fleksji.
1993: Pod Endung czytelnik jest odesłany do Suffix, gdzie na pierwszym miejscu powiedziane jest: „Auch: Endung, Nachsilbe, Postfix”, następnie, że sufiks występuje
we fleksji i słowotwórstwie (w obu wypadkach z przykładami), a na zakończenie:
„Ableitungssuffixe gehen im Dt. Flexionssuffixen voraus, z.B. gelb-lich-e, trag-bar-es” (Glück 1993).
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Jak widać, i tu termin Endung jest w pełni synonimiczny do Suffix, a tym samym
można go używać najwyżej jako wymiennika stylistycznego.
Wspomniano powyżej, że w nomenklaturze angielskiej dopuszczalne jest ograniczenie terminu desinence czy ending do fleksji. Mimo ubóstwa przyrostków fleksyjnych we współczesnym angielskim nawet tu pojawia się problem, a mianowicie
z przyrostkiem -ing, który w writing ‘piszący’ tworzy formę fleksyjną, a w writing
‘1. pisanie; 2. pismo, dukt; 3. pismo, utwór’ słowotwórczą. Przykładów takich przyrostków nie ma wiele, ale akurat każdy derywat z -ing może być imiesłowem albo
odrębnym rzeczownikiem. Jak ten przyrostek w takim razie zaklasyfikować według
polskiej terminologii?1
Jak widać, nadzieja na skorelowanie polskiego rozróżnienia „końcówek” i „sufiksów” nawet z pobliską terminologią niemiecką jest prawdziwie płonna. A im dalej
od polskiego i tradycji europejskich, tym bardziej korelacja taka staje się nierealna.
Turecki termin ek, który najlepiej w kontekstach gramatycznych oddać przez ‘przyrostek’, doskonale nadaje się do opisu wspomnianego powyżej izafetu, ale czy opisując gramatykę polską po turecku, mamy i sufiksy, i końcówki oddać przez ek? Jeśli
tak, to czemu właściwie służy polskie rozróżnienie? A czy pisząc o gramatyce turec
kiej po polsku, mamy stanąć na stanowisku konsekwentnie dyferencjalistycznym
i wprowadzić polskie terminy do gramatyki, która takich rozróżnień nie czyni i którą będzie trudniej opisać z nimi niż bez nich? Bo jeśli mamy ich nie wprowadzać, to
tym bardziej nie wiadomo, po co nam one. To nie są przykłady wzięte z powietrza,
o czym łatwo się przekona każdy, kto czytuje gramatyki nieindoeuropejskie (a żal
byłoby zrezygnować z posiadania takich gramatyk po polsku tylko dlatego, że terminologię mamy regionalną). Innym przykładem niech będzie przygotowany przez Joannę Białek polski przekład gramatyki tybetańskiej, w której partykuły deklinacyjne ze względu na ich podobieństwo funkcjonalne zostały określone jako „przyrostki
(sufiksy) przypadków” (Hahn 2009: 134). Zabawnym zbiegiem okoliczności jest tu
kombinacja – wprawdzie podana w odwrotnej kolejności, ale jednak ta sama – jaką
mamy w STJ: „Sufiks (przyrostek)”. Ale ani tu, ani tam nie ma „końcówki”.
Można oczywiście powiedzieć „A co nas obchodzi jakiś turecki, fiński, tybetański czy angielski!”. Można, ale na tym też polega prowincjonalizm myślenia o językoznawstwie. Na domiar złego nawet ci, którzy pragną zajmować się tylko gramatyką polską, muszą używać terminu „języki sufiksalne” (nigdy *„końcówkowe” czy
*„końcówkujące”) i „sufiksacja” (nigdy *„końcówkowanie” czy *„końcówkacja”), gdy
mają na myśli odmianę rzeczownika przez przypadki za pomocą przyrostków, a nie
1

Dawniej gramatyki angielskie skrupulatnie rozróżniały pomiędzy imiesłowem a rzeczownikiem,
toteż tłumaczenie wyrażenia dancing evening na polski jako ‘wieczorek tańcujący’ słusznie uznawano za błąd w sztuce. Dziś to wprawdzie nadal jest błąd, ale współczesne gramatyki angielskie
zdają się preferować używanie ogólnego terminu gerund w obu funkcjach, co nie pozwala odróżnić a beating boy od beating a boy. Niemniej różnica między tymi formacjami nie przestaje istnieć
tylko dlatego, że się ją zasłoniło terminem gerund.
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na przykład przedrostków. Konsekwentne rozróżnianie pomiędzy „końcówkami”
i „sufiksami” ma, jak widać, doprawdy bardzo ograniczony zakres.
***
I wreszcie chciałbym zwrócić uwagę, że do współczesnego tzw. miejscownika wyraz
„końcówka” w ogóle nie pasuje. Czy to będzie rzeczywiście treść lokatywna (mieszkać w mieście) czy jakakolwiek inna (rozmawiać o mieście, kochać się w dziewczynie),
nie jest ona we współczesnym języku polskim nigdy wyrażana za pomocą końcówki,
tylko zawsze za pomocą prepozycji. To, że pewne prepozycje wymagają osobnego
przypadka, który sam w sobie nie niesie żadnej treści gramatycznej, jest prawdą,
ale nie można też w takim razie nazwać wykładnika takiego przypadka „końcówką miejscownika”. Toteż przypadek ów słusznie nazywa się po ros. предложный
(падеж), a w językach zachodnioeuropejskich pr(a)epositiv(e) ~ pr(a)epositional itp.
Wprawdzie kiedyś ów prepozitiv2 w funkcji lokatywnej funkcjonował rzeczywiście
sam bez prepozycji, ale dziś już bez niej nie pojawia się nigdy. Jeśli chcemy więc
mówić o stronie formalnej, powinniśmy raczej posłużyć się pojęciem „morfem nieciągły” albo „klamra morfologiczna” czy „circumfix” (= prepozycja + wykładnik
prepozitiwu) niż terminem „końcówka”.
***
Na zakończenie: Nie jestem przeciwnikiem terminu „końcówka” jako takiego. Ale
przyznaję mu jedynie status synonimu do „sufiksu” czy „przyrostka” i jednocześnie jestem zdecydowanym przeciwnikiem obstawania przy (rzekomej) sensowności
czy (jeszcze bardziej rzekomej) konieczności obowiązkowego odróżniania „(słowotwórczego) sufiksu” od „(fleksyjnej) końcówki”, ponieważ w tej roli nie wnosi on do
rozmowy nic oprócz redundancji i tworzy nie do pokonania problemy przekładowe,
a wręcz nie sposób byłoby pokazać choćby jedną korzyść płynącą z jego użycia.
2

Przyjmuję tu taką pisownię (a nie całkiem spolszczoną: prepozytyw) ze względu na tradycyjną
pisownię innych przypadków, jak dativ, genetiv itd., aczkolwiek dobrą stronę wariantu całkowicie
spolszczonego widzę w tym, że łatwo można od niego utworzyć derywaty, np. akuzatywny, co
wydaje mi się pisownią lepszą, bo mniej udziwnioną niż accusatiwny, toteż życzliwym okiem
patrzę na zapisy datyw czy genetyw (choć sam wymawiam je realnie przez -iw, ale jest to moja
cecha osobnicza). Oczywiście wszędzie zdecydowanie opowiadam się za odmianą bez łac. -us
i z wymianą ‹v› na ‹w›, tzn. np. dativ(us) ‖ datyw → datiwu ‖ datywu (Kempf 1978: passim stosuje
tradycyjny system mieszany: dativ, datiwu), a przeciwko hybrydom przyrostkowym typu formy
allativusa (Bielecki 2009: 180), łączący się z partitivusem (ibid.: 181) czy paralelnie: partitiwy, a nie
partitivusy, w których polski wykładnik przypadka zależnego l.poj. albo l.mn. bądź mianownika
l.mn. został nałożony na łaciński wykładnik mianownika l.poj. Z tych samych powodów powinno
być instrumental(is) → instrumentalu, nie instrumentalisa itd.
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Natomiast ciekawą i poznawczo zdecydowanie wartościowszą rzeczą byłoby
prześledzenie historii terminu „końcówka” w ewolucji europejskiej terminologii
gramatycznej. Pojawia się bowiem ten termin tu i ówdzie – w różnych krajach, czasach i kontekstach (widmo „końcówki” krąży po Europie) – i choć, jak się zdaje,
nigdzie nie zrobił takiej kariery jak w Polsce, to jednak jeśli się pojawia, to rzeczywiście w odniesieniu do fleksji, a nie słowotwórstwa. Kto go więc zaczął wprowadzać,
kiedy, w którym języku i po co? Dlaczego ta próba rozszerzała się na inne języki, ale
nigdzie nie została do końca zaakceptowana? Jest to niewątpliwie byt zbędny, ale
okoliczność ta nie tłumaczy jeszcze wszystkiego. Myślę, że nie warto bronić niezawisłości „końcówki”, ale warto poznać jej dzieje.
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The Terms “Suffix” and “Desinence” among Polish Grammatical Terms
Summary
The Polish grammatical tradition seems unique in that the strict limiting of the use of the term “desinence, ending” to inflection and that of “suffix” to word formation is observed. This author argues
against an obligatory status of that differentiation. His opinion is that both terms should interchangeably be used because a special term for an inflectional suffix (= “ending”) generally only produces
redundant syntagms as is, for instance, the case with “genitive ending” = “inflectional genitive suffix”. A special problem concerns the English suffix -ing that forms both inflectional forms (a beating
boy) and gerunds (beating a boy) and cannot actually be classified as either “suffix” or “desinence”
(the fact that the term “gerund” is used for both functions in modern grammars does not eliminate
the distinctness of the functions).
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Zagadnienia podejmowane w tekście nawiązują do badań ewolucji opisów fleksji
jako części „nauki o wyrazie” (obecnie: morfologii) w gramatykach języka polskiego
XIX i XX w. (Czelakowska 2010). Opisywany wówczas na marginesie wpływ owych
gramatyk1 na ukształtowanie się istotnej części kanonu terminologicznego fleksji
wart jest jednak potraktowania głębszego, również dlatego, że w językoznawstwie
polonistycznym pewien zasób pojęć ma utrwalony status i współcześnie już rzadko
jest dyskutowany. Rzecz wydaje się zatem warta oglądu nie tylko dla poznania historii własnej dyscypliny naukowej, lecz także ze względu na możliwość rozważenia, czy
wiedza o tym, co i z jakich przyczyn zmieniało się w zakresie terminologii w okresie,
w którym nie można było jeszcze mówić o naukowym językoznawstwie, a następnie
utrwalało w tradycji, może przyczynić się do wniosków szerszych, mających znaczenie także dla doprecyzowywania terminologii lingwistycznej w XXI stuleciu.
1

Analizę oparłam przede wszystkim na materiale podręczników, primo: gdyż długo były głównym
gatunkiem wnoszącym wiedzę o języku, secundo: zakładam bowiem, że gramatyka zawiera pewną całość refleksji nad językiem danego autora, zaś w artykułach i innych publikacjach łatwiej
o wnioski podlegające dalszej ewolucji. Podobnie w wypadku terminologii, podręcznik powinien
rejestrować terminy utrwalone, chyba że potrzebę wprowadzenia nowych uzasadnia niewystarczająca adekwatność lub nieścisłość już istniejących.
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1. Podstawowy zasób terminologii gramatycznej, do którego należą dziś takie terminy, jak fleksja, słowotwórstwo, morfologia, odmiana, wyraz, temat, końcówka, rodzaj,
liczba, przypadek (i nazwy poszczególnych przypadków), deklinacja, koniugacja oraz
rdzeń, przyrostek, sufiks, prefiks i in. ustalony został w znakomitej większości w XIX
i na początku XX w. Można mówić o trzech głównych źródłach owego kanonu:
1) gramatykach łacińskich, będących podstawą tłumaczenia części terminów, oraz
tradycji europejskich gramatyk i teorii, 2) gramatykach Onufrego Kopczyńskiego,
a także 3) gramatykach późniejszych – głównie drugiej połowy XIX w. – powstających w kontakcie z językoznawstwem europejskim i metodą historyczno-porównawczą, zwłaszcza pracach Henryka Sucheckiego (1848, 1859), Antoniego Małec
kiego (1863a, 1863b), Franciszka Ksawerego Malinowskiego (1869–1870) i Adama
Antoniego Kryńskiego (1897), a w XX w. także gramatykach opisowych: Ignacego
Steina i Romana Zawilińskiego (1907), Stanisława Szobera (1914–1916, 1923), Henryka
Gaertnera (1931–1938) i Zenona Klemensiewicza (1939).
Dla naszych wstępnych ustaleń należy odnotować jeszcze jedną datę, rok 1921,
kiedy to na zjeździe polskich gramatyków ustalono kanon polskiej terminologii
gramatycznej, w tym fleksyjnej i słowotwórczej. Po pierwsze, oznaczało to bilans
polskiej nauki o języku, po drugie, miało na celu umożliwienie w miarę jednolitego nauczania w odrodzonej Polsce. Ustalenia zjazdu zostały więc przedstawione
na łamach „Języka Polskiego” (Polska terminologia), jako organu docierającego m.in. do nauczycieli. Dalszoplanowym następstwem zjazdu było jednak przede
wszystkim usankcjonowanie pewnego zasobu pojęć i terminów, który – choć przez
kolejne sto lat w jakimś stopniu modyfikowany, uzupełniany i po wielokroć doprecyzowywany – jest używany do dziś w dydaktyce szkolnej i pozostaje w tle gramatyk
akademickich (GWJP 1998; Nagórko 1998; Wróbel 2001). Oznacza to, że współczesne
ustalenia terminologiczne nakładają się na tradycję, która wykształcała się – w bardzo różnych warunkach naukowych (i nienaukowych) – przez ponad dwieście lat,
z czego konsekwencjami musimy się liczyć zarówno w stosowaniu tego odziedziczonego zasobu, jak i w dydaktyce.
1.1. Początek pierwszego okresu tworzenia polskiej terminologii był związany z zaleceniem Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla Stanu Akademickiego i na szkoły
w Krajach Rzeczypospolitej przepisanych z roku 1783, zgodnie z którym dominująca
dotychczas łacina miała zostać wycofana ze szkół parafialnych, w średnich zaś nauczana obok polszczyzny. Wpłynęło to na konieczność opracowania w rodzimym
języku różnych podręczników, w tym języka polskiego. Tego ostatniego zadania
podjął się pijar Onufry Kopczyński. Rezultatem było ukazanie się Grammatyki dla
szkół narodowych wraz z Przypisami do grammatyki… (1778–1883) – pierwszego
podręcznika (a raczej serii podręczników) języka polskiego z jednej strony opartego
na oddziałujących wówczas europejskich założeniach teoretycznych i metodycznych, z drugiej – na analizie danych z kilku tysięcy tablic zawierających odmiany
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wyrazów. W konsekwencji, niezależnie od wszelkich niedociągnięć, była ona pierwszą względnie dobrą gramatyką napisaną w języku narodowym i przeznaczoną dla
rodzimego odbiorcy (Skarżyński 2001: 24–25; więcej np. Stasiewicz-Jasiukowa 1987).
Szczególną rolę odegrała jednak przede wszystkim w zakresie tworzenia polskiej
terminologii gramatycznej oraz ugruntowania już istniejącej. Kopczyński przyjął
część polskich terminów wykorzystywanych w gramatykach wcześniejszych (głównie innych języków oraz w polskiej gramatyce Szylarskiego), np.: liczba i rodzaj
(męski), dodatkowo stworzył wiele własnych – w interesującym nas zakresie m.in.
terminy rodzaju żeńskiego i nijakiego, przypadka (przekształconego wobec wcześniejszego określenia spadek) oraz wszystkich polskich nazw przypadków, tematu,
trybu, imiesłowu, słów (‘czasowników’) dokonanych i niedokonanych i in. (por. Koronczewski 1961: 42–43).
Nomenklatura gramatyczna wprowadzona przez Kopczyńskiego przyjęła się
w dużej części w podręcznikach XIX w. mimo sprzeciwu, jaki wzbudziła początkowo u nauczycieli, nawykłych do terminów łacińskich2. Stało się tak – przynajmniej
w zakresie zjawisk, które Kopczyński opisał wystarczająco – pod wpływem wielokrotnych wydań jego podręczników szkolnych3, a później także Gramatyki języka
polskiego, tzw. pozgonnej, z 1817 r. (która w zamierzeniu autora miała być uporządkowanym przekazem wiedzy z podręczników napisanych w układzie koncentrycznym) oraz rosnącego autorytetu Kopczyńskiego. Oczywiście część przyjętych przez
niego terminów uległa zmianie pod wpływem gramatyk drugiej połowy XIX w., jak
np. łacińskie pojęcie „terminatio”, które Kopczyński określał jako zakończenie/terminacja, oraz łacińskie „declinatio” – przypadkowanie i „coniugatio” – czasowanie4
(Koronczewski 1961: 42–43), mimo że dwa ostatnie były używane właściwie jako jedyne aż do 1863 r.
1.2. Gramatyki pierwszej połowy XIX w. w znacznym stopniu przyczyniły się do
utrwalenia terminologii Kopczyńskiego. Zagadnienia gramatyczne w tym okresie
były podejmowane przez amatorów, którym nierzadko obce były nawet prace, z których czerpał Kopczyński, nie mówiąc już o aktualnych teoriach lingwistycznych
(Skarżyński 2001: 16). Choć w tym czasie ukazało się wiele nowych podręczników
(Stanisław Urbańczyk (1968) wyliczył ich około 40), po wielokroć wznawianych,
ich wartość naukowa i poznawcza była ograniczona, co w owych okolicznościach
2

3
4

Warto wspomnieć, że Kopczyński, przewidując zarzuty, jakie sprowadzi na niego używanie tak
licznej nowej terminologii, bronił się przed nimi, odwołując się nie tylko do praktyczności i prostoty polskich określeń, ale nawet do reguł horacjańskich. Dodawał przy tym, że część terminologii łacińskiej zachowuje obok polskiej, by nie utrudniać nauki tym, którzy znali już system
dawniejszy (Koronczewski 1961: 44 i n.).
Grammatyki dla szkół narodowych były wznawiane ponad 70 razy w wielotysięcznym nakładzie
(zob. Rospond 1971: 9).
Wprowadzone obok deklinacyja i koniugacyja.
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politycznych można nawet w jakimś stopniu wytłumaczyć5. Jednak zwłaszcza w zakresie opisów morfologicznych prace tego okresu wniosły stosunkowo mało.
2. O zmianach możemy mówić dopiero około połowy XIX w., kiedy pod wpływem
rozwijającego się wówczas w Europie językoznawstwa naukowego (zwłaszcza źródeł
niemieckich) stopniowo był modyfikowany opis podstawowych zagadnień „nauki
o wyrazie”, a w następstwie także część terminologii. Nie znaczyło to jeszcze końca
okresu gramatyk amatorskich, przeciwnie, autorzy pierwszych gramatyk, w których
widoczne są wpływy językoznawstwa historyczno-porównawczego, byli również
amatorami. Przez cały ten okres nadal zresztą pojawiały się opracowania gramatyczne o niewielkiej wartości naukowej, czasem przynoszące wyjątkowo wymyślne
twierdzenia i terminy (zob. Skarżyński 2001).
2.1. Sprawą pierwszą były zmiany w pojmowaniu tzw. nauki o wyrazie. Począwszy
od gramatyk łacińskich, w zakres tego działu wchodziła przede wszystkim nauka
o częściach mowy, w mniejszym stopniu słowotwórstwo. W nierzadkich wypadkach
dział ten nie był nazywany, oddzielano go jedynie od nauki o zdaniu (myśli) – tak
u Kopczyńskiego (1817) oraz licznej grupy autorów do lat 60. XIX w. Czasem mianowano go źródłosłowem i (nieraz zamiennie) pochodzącym jeszcze z gramatyk
łacińskich terminem etymologia (zob. Jefimow 1970: 24), jak w gramatykach Józefa Muczkowskiego (1836, 1849) oraz u kilku pomniejszych gramatyków, głównie
drugiej połowy XIX w. Jedynie kilku autorów pisało osobno o częściach mowy i ich
odmianie (Łazowski 1848; Żmudziński 1851; Czajkowski 1851/1853) bądź o odmienni
(Szumski 1809; Kudasiewicz 1861, 1862), w opozycji do rozdziałów o tworzeniu nowych słów (zwanych słoworodem lub słoworodnią).
Używany do dziś termin fleksja (w znaczeniu „nauki o odmianach”6 czy „nauki
o formach”, dla odróżnienia od „słoworodu, czyli etymologii”) został wprowadzony
przez A. Małeckiego w tzw. gramatyce większej (1863a). Zaproponowany kilka lat
później przez F.K. Malinowskiego termin słowotwórstwo (1869–1870) również został
upowszechniony przez Małeckiego – w nowszych wydaniach jego gramatyki szkolnej7, np. z 1906 r. Notabene nazwa ta została przez Małeckiego użyta dla objaśnienia
wyrazu etymologia (por.: etymologia, czyli teorya słowotwórstwa), co w tym wypad5

6
7

W Polsce teorie porównawcze długo nie znajdowały zrozumienia, na co wpływ miały nie tyle
trudności z dostępem do odpowiednich prac, ile zastój naukowy i uprzedzenia w stosunku do
niemieckiej nauki jako „płodu germańskiego ducha” (Kryński 1912: 10). Postawa ta nasiliła się
jeszcze po 1830 r. (więcej zob. Urbańczyk 1968: 385).
Termin odmiana można znaleźć już w słowniku Troca (1744−1747). W XIX w. stosować zaczęli go
Henryk Suchecki (1848) i Dobromysł Łazowski (1848).
Tzw. gramatyka mniejsza (szkolna) Małeckiego, po raz pierwszy wydana w 1863 r., doczekała się
wydań trzynastu, z których ostatnie ukazało się w 1921 r. (wciąż z rekomendacją ministerialną)
mimo wielu lat starań krakowskich lingwistów o usunięcie jej ze szkół.
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ku wiąże się z historycznym opisem języka w podręcznikach tego okresu. Nazwy
te przyjęły się w dość krótkim czasie z dwóch powodów. Po pierwsze, w związku
z próbami wyodrębniania w opisie gramatycznym tego, co należy do działu tworzenia nowych wyrazów, od tego, co należy do ich odmiany (na podstawie kryterium innego niż semantyczne)8, nowe pojęcia wspomagały wstępne rozgraniczenie
omawianych zagadnień. Po drugie, podobnie jak w przypadku prac Kopczyńskiego,
książka Małeckiego miała w latach 60. XIX w. przede wszystkim wartość pedagogiczną, jako względnie przystępna gramatyka języka polskiego opracowana według
nowej metodologii (Kryński 1912: 11). Poza tym mimo ograniczonej wartości zaakceptowany przez Radę Szkolną Krajową podręcznik zapanował w Galicji na ponad
50 lat. Nic dziwnego, że stał się wzorem dla znacznej części późniejszych autorów.
Terminy fleksja i słowotwórstwo przejął w tym czasie także A.A. Kryński (1897), który też wprowadził łączne określenie tych dwóch działów, znane m.in. z prac Schleichera i Miklosicha – morfologia9.
Tak więc ustalenie znanych dziś terminów dla działów gramatyki było związane z rozgraniczaniem „słoworodu” i fleksji. W konsekwencji zresztą uznania fleksji
za naukę o formach, czyli zależnych tekstowo „postaciach” wyrazów odmiennych
(zob. dalej), począwszy od gramatyk Małeckiego, nieodmienne części mowy (zwane
wówczas ogólnie partykułami) stały się przedmiotem oddzielnej części podręcznika.
2.2. Z omówionym zagadnieniem ściśle związana jest sprawa rozumienia wyrazu
oraz jego podziału na mniejsze elementy.
Termin wyraz wprowadził Kopczyński, zastępując nim dwuznaczne w ówczesnych gramatykach słowo (tego ostatniego określenia starał się używać odtąd wyłącznie w znaczeniu czasownika). Był on w jego ujęciu „zewnętrznym znakiem myśli,
a zarazem elementem mowy” (Grammatyka na klassę III, 1781) czy też – inaczej mówiąc – znakiem „wyobrażenia” (Przypisy… na klassę III, 1783), co należy rozumieć
w kategoriach semantycznych – jako językowy znak pojęcia wyrażony za pomocą formy dźwiękowej, będącej elementem z poziomu „powierzchności języka”, co
zresztą odzwierciedlało ujęcia typowe dla Gramatyki Port-Royal oraz jej kontynuatorów (Gniadek 1957; Florczak 1978). W definicjach przeważającej części gramatyk
8
9

W części gramatyk pierwszej połowy XIX w. jako właściwości imienia opisywano łącznie możliwość odmiany przez przypadki, liczby, rodzaje oraz stopnie, zdarzało się też uznawanie np. pokrewnych słowotwórczo czasowników za formę tego samego leksemu.
Choć termin ten w Polsce pojawił się już wcześniej, można go znaleźć bowiem w wykładach Romana Pilata z lat 1875/1876−1878/1879 (opublikowanych w 1909 r.), a także w gramatyce Ignacego
Boczylińskiego z 1882 r., tym razem w odniesieniu do samej odmiany, w opozycji do słowotwórstwa, por. „Naukę o tworzeniu wyrazów nazywają s ł o w o r o d e m (etymologiją), naukę o odmianach wyrazów m o r f o l o g i j ą ” (Boczyliński 1882: 10). Dla porównania Malinowski (1869–1870)
połączenie zakresów nauki o formach (por. niem. Formenlehre) i słowotwórstwa nazywał analogicznie do składni piérwoskładnią.
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wydawanych w XIX w. w dużym stopniu powtarzano koncepcję Kopczyńskiego,
modyfikując bądź tylko uzupełniając jego definicję. Znacznie rzadziej informowano choćby o roli, jaką wyrazy pełnią w zdaniu. Spostrzeżenie takie pojawiło się co
prawda u Jakubowicza (1823), wątek nie został jednak rozwinięty, długo też nie wracano do niego w pracach późniejszych. O zmienności form wyrazowych jako właściwości wyrazów odmiennych wspominali chyba dopiero Łazowski (1848) i Suchecki
(1848), por. „Odmiana słowa odbywa się przez końcówki dla wyrażenia pewnych
względów” (Suchecki 1848: 21). Niezbyt precyzyjny opis budowy wyrazu (dzielonego
jedynie na głoski (litery) i zgłoski) sprawiał, że podział klas wyrazowych na odmienne i nieodmienne był wynikiem raczej tradycji niż rzeczywistą konsekwencją
założeń gramatycznych.
Uznanie zmienności kształtu za podstawową cechę wyrazów odmiennych wiąże
się z wprowadzeniem przez Małeckiego używanego do dziś terminu (i pojęcia) formy wyrazu (analogicznie do niemieckiego Form, znanego m.in. z prac Schleichera),
czyli jednej z „postaci” tego samego wyrazu, który zależnie od potrzeby przyjmuje
w tekście „przeróżne swe deklinacyjne i koniugacyjne odmiany, które gramatyka
f o r m a m i danego wyrazu zowie” (1863b/1906: 5)10. W następstwie możliwe było
wyodrębnienie w miarę precyzyjnego pojęcia fleksji. Podobnie charakteryzowane
były formy wyrazów w wykładach Pilata – jako „kształty gramatyczne” utworzone
od tematów wyrazów za pomocą „sufiksów fleksyjnych”, służące „do wyraźnego
określenia pojęć i myśli w rozlicznych ich odcieniach i stanowiące osobne, żyjące
w mowie rzeczywistej wyrazy, tj. formy wyrazów […]” (Pilat 1909: 8–9). Nowy termin forma, związany z funkcją gramatyczną, umożliwiał uniknięcie dwuznaczności,
którą wywoływało wcześniej używanie w tym kontekście określenia wyraz, ale też,
jak się wydaje, stanowił próbę rozróżnienia formy tekstowej i jednostki słownikowej.
2.3. Przytoczone cytaty informują o dalszych terminach, które przyniosło wyodrębnienie w budowie wyrazów „części znaczeniowych”, a w rezultacie rozdzielenie
zmian słowotwórczych oraz odmian fleksyjnych.
Choć pierwsze próby wyróżniania cząstek składowych wyrazów były podejmowane już przez Kopczyńskiego i Lindego (Grzegorczykowa 1964), w gramatykach
polskich właściwie nie stosowano analizy morfologicznej (jak dzisiaj powiemy) aż
do lat 60. XIX w. Opis budowy morfologicznej, który w połowie wieku próbowali dawać Łazowski (1848) i Suchecki (1848), budził negatywne reakcje recenzentów,
zwłaszcza wobec licznych nowych i nierzadko dziwacznych terminów, których sens
był niejasny dla odbiorców (por. Czelakowska 2010: 99 i n.). Rzeczywiście propozycje
Łazowskiego (pierwotnik, czyli „zgłoska znacząca”, popierwotki ‘sufiksy’, przedpierwotki ‘prefiksy’ i zgłoski względne ‘końcówki fleksyjne’), przy opisie niedającym na10 Przed Małeckim w większości podręczników termin forma był stosowany jedynie w znaczeniu
wzoru odmiany (tzn. deklinacji lub koniugacji).
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wet pewności, czy ich autor naprawdę rozróżniał owe znaczące zgłoski od zwykłych
zgłosek, czyli sylab, mogą dziś pokazywać jedynie meandry, jakimi krążyły wówczas
słuszne skądinąd spostrzeżenia. Przez szereg lat nie znajdowały recepcji również
spostrzeżenia Sucheckiego, który – silnie wzorując się na nowych teoriach – przedstawił analizę morfemową (1848). Pomijając mało klarowne szczegóły jego koncepcji: Suchecki wśród elementów budowy wyrazu wskazał m.in. pień wyrazu (Stamm)
oraz zrostki i narostki (mówiąc współcześnie: prefiksy i sufiksy), a następnie trzon
(thema), który utożsamiał z tematem (tworzony przez pień z narostkami), z którym
łączą się cechy ujęć gramatycznych i końcówka. Trzon i końcówki uznał przy tym za
najważniejsze morfemy, jako decydujące o o d m i a n i e wyrazu, a więc „wyrażaniu
pewnych względów” (ibid.: 16). Od nich należało odróżnić z m i a n y, odbywające się
„w celu zmiany znaczenia” i pozwalające tworzyć wyrazy pochodne i składane.
Rozróżnienia Sucheckiego nie były ścisłe i już w XIX w. je modyfikowano, jednak na tle podręczników wcześniejszych zmieniały one opis morfologiczny dzięki
funkcjonalnemu oddzieleniu cząstek słowotwórczych od fleksyjnych. Przyczyniły
się też do rozróżnienia końcówki (fleksyjnej)11 i sufiksu oraz utrwalenia terminów
odmiana i końcówka. Ten ostatni pojawił się ponownie u Czajkowskiego (1851/1853),
Kudasiewicza (1862), a następnie u Malinowskiego (1869–1870), w późniejszych wydaniach gramatyki szkolnej Małeckiego (w wydaniach wcześniejszych posługiwał
się on określeniem zakończenie, dla którego wskazywał odpowiedniki terminatio i Endung), w propozycji terminologicznej Jana Karłowicza (1885), jak również
w ostatniej z ważnych gramatyk tego okresu – u Kryńskiego (1897).
2.4. W konsekwencji tych zmian, począwszy od gramatyk Małeckiego, budowę i zasady tworzenia nowych wyrazów zaczęto konsekwentnie traktować jako zagadnienie
odrębne od fleksji. U Małeckiego sposób tworzenia wyrazów pochodnych od pierwiastków („źródłosłowu słowa pierwotnego”, tj. tematu) za pomocą przyrostków12
(‘sufiksów’) i przybranek (‘prefiksów’) został uznany za przedmiot wspomnianego
już nowego działu – etymologii (por. 2.1). Kryński do tej grupy terminów dołączył
rdzeń (tj. pierwiastek).
Przez cały wiek XIX oraz na początku XX można jednak dostrzec brak stabilności terminów nazywających „zakończenia” w znaczeniu fleksyjnym vs. słowotwórczym. Na przykład Kudasiewicz wyróżnił końcówki odmianowe, będące „cechami różnych przypadków, liczb, osób, trybów, czasów”, i końcówki słoworodne
(etymologiczne), „służące do wyprowadzania nowych wyrazów z danych pierwiastków” (1862: 16), Pilat zaś pisał w wykładach o sufiksach fleksyjnych (deklinacyjnych
11 Nb. terminem tym po raz pierwszy posługiwał się Feliks Żochowski (1838) (Koronczewski 1961:
56), jednak konsekwentnie w znaczeniu końcówki fleksyjnej zaczął używać go dopiero Suchecki.
12 Termin w tym samym znaczeniu znalazł się w projekcie terminologii gramatycznej Karłowicza
oraz w gramatyce Kryńskiego.
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i koniugacyjnych). Także termin Małeckiego przyrostek na początku XX w. bywał
używany zarówno w odniesieniu do fleksji, jak i słowotwórstwa, co pokazuje np.
opis Steina i Zawilińskiego (1907):
Przyrostki nadające wyrazom znaczenie przypadków, osób i trybów, nazywamy
końcówkami, np. grod -u, grod -em, grod -y; nios -ę, niesie -sz, niesie -my. Za pośrednictwem końcówek tworzymy tak samo nowe formy wyrazów, jak za pośrednictwem
przyrostków (ibid.: 81),

a także terminy Szobera przyrostek słowotwórczy i przyrostek fleksyjny (tj. końcówka). Te dwa ostatnie zostały też powtórzone w wykazie będącym wynikiem zjazdu
z 1921 r.
2.5. Wkład XIX-wiecznych gramatyków w kanon terminologii używanej do dziś
był zatem znaczący. Za gramatykami Małeckiego przyjęły się zarówno terminy
wprowadzone przez Łazowskiego i Sucheckiego (końcówka, ale też czasownik), jak
i nowe: fleksja, deklinacja, koniugacja, forma, pierwiastek, przyrostek, z późniejszych zaś wydań gramatyki szkolnej także słowotwórstwo i temat. Pierwszy z nich
zawdzięczamy Malinowskiemu, drugi, obecny już zresztą i u Kopczyńskiego, w zbliżonym kształcie funkcjonował we wszystkich pracach powstających pod wpływem
niemieck im. Natomiast pierwsza z gramatyk okresu naukowego – A.A. Kryńskiego (1897) – upowszechniła określenie morfologia, ale przede wszystkim wpłynęła
na utrwalenie terminów zaproponowanych przez poprzedników. Poza terminami
przyrostek i rdzeń w XIX w. nie znalazły natomiast szerszej akceptacji propozycje
terminów stricte słowotwórczych13.
3. Początek XX w. przyniósł nową metodę badawczą – próbom genetycznego oraz
psychologicznego wyjaśniania danych językowych zaczęła wówczas towarzyszyć
analiza roli poszczególnych elementów w budowie określonego języka. Zainteresowanie opisem języka współczesnego na terenach polskich początkowo było jednak
ograniczone do fonetyki oraz w jakimś stopniu składni i słowotwórstwa (Grzegorczykowa 1964; Bajerowa 1987). Większą też rolę metoda ta odgrywała w gramatykach
szkolnych (częściowo Steina i Zawilińskiego oraz Szobera), w których ujęcie opisowe
uzasadniano potrzebą poznania w pierwszej kolejności budowy języka współczesnego; dla gramatyk naukowych stosunkowo długo uznawano konieczność ujęcia
historycznego. Podejście opisowe utrwaliło się w gramatykach dzięki podręcznikom
Szobera (1923, 1925) i Klemensiewicza (1939).

13 M.in. przybranka Małeckiego, nagłos (‘prefiks’) i pogłos (‘sufiks’) Malinowskiego oraz rostek ‘prefiks’ Karłowicza (1885). Ten ostatni proponował zresztą więcej zmian w terminach, które zaczęły
już funkcjonować w języku, m.in. słowotwór, osnowa (‘temat’) i in., por. Koronczewski 1961: 72.
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3.1. Zmiany terminologiczne będące konsekwencją nowych koncepcji gramatycznych ograniczają się w tym okresie do kilku rzeczy.
W zakresie terminologii ogólnej zachowane zostały określenia wprowadzone
przez Małeckiego, tj. fleksja i słowotwórstwo oraz deklinacja i koniugacja (tak począwszy od gramatyki Steina i Zawilińskiego, skończywszy zaś na Klemensiewiczu).
Choć obco brzmiący termin fleksja próbowano przez pewien okres zastępować dawnym – odmiennia (proponowanym m.in. przez Karłowicza)14, z ważniejszych podręczników XX w. można go znaleźć chyba tylko u Steina i Zawilińskiego (obok fleksji) oraz u Jana Łosia (1925), nie ma go też w wykazie terminów ze zjazdu z 1921 r.15
Ostatecznie termin morfologia przyjął się w znaczeniu działu gramatyki obejmującego naukę o budowie wyrazów i składającego się ze słowotwórstwa oraz fleksji
(chociaż wykorzystywano go jedynie w gramatykach naukowych, por. Gramatyka
PAU; Łoś 1925–1927).
3.2. Grupa terminów związanych z budową wyrazu została uzupełniona o dalsze
określenia, zarówno w zakresie fleksji, jak i słowotwórstwa. W większości wypadków nadawano im przy tym rozumienie synchroniczne. Przez pierwszą część tego
okresu jako synonim tematu stosowany był termin osnowa, zaproponowany jeszcze
przez Karłowicza. Obu tych wyrazów wymiennie używali I. Stein i R. Zawiliński
(1907), S. Szober (1914–1916) i Henryk Ułaszyn (Gramatyka PAU), wcześniej zaś Jan
Baudouin de Courtenay (1900). Termin osnowa został też odnotowany w wykazie
z 1921 r. (notabene, podobnie jak temat, wyłącznie w grupie pojęć z zakresu słowotwórstwa). Ostatecznie podręczniki Szobera (1923) i Klemensiewicza (1939) utrwalają
temat w kontekście fleksyjnym: „część wyrazu pozostała po usunięciu przyrostka
fleksyjnego” (Szober 1923: 116)16 i wreszcie „początkowa cząstka odmieniającego się
wyrazu, która zawiera jego znaczenie i jest we wszystkich przypadkach taka sama
lub też zmienia się w zakresie wymian głoskowych […]” (Klemensiewicz 1939: 92). Te
ostatnie u Gaertnera były już określane alternacjami bądź obocznościami (1931–1938).
Pojęciem określającym morfem główny, dalej niepodzielny i niosący główne znaczenie wyrazu, począwszy od gramatyki akademickiej PAU, stał się natomiast rdzeń/
pierwiastek (por. Gramatyka PAU: 210: morfema rdzenna/pienna/pierwiastkowa).
Dla opisu wyrazu szczególną wagę miało przede wszystkim pojęcie morfemu
(wówczas w postaci: morfema), które pod koniec XIX w. stworzył i upowszechnił
Baudouin (Jakobson 1989: 38–39). W stosunku do gramatyk historyczno-porównawczych, wyróżniających „zgłoski znaczące”, nowe pojęcie oznaczało psychiczny
14 Używał go też Baudouin de Courtenay w artykule Gramatyka (1900).
15 Pewne zamieszanie terminologiczne na przełomie XIX i XX w. wywoływały podręczniki szkolne,
w których część poświęconą budowie wyrazów czasem nadal nazywano etymologią (zob. Bau
douin de Courtenay 1900: 613). (Widać to zresztą w kolejnych wydaniach gramatyk Małeckiego,
gdzie zrównywano pojęcia etymologii i słowotwórstwa, zob. 2.1).
16 Podobnie u Ułaszyna (Gramatyka PAU).
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„element morfologiczno-semazjologiczny”, będący odpowiednikiem fonemu na
płaszczyźnie morfologicznej, a tym samym cząstkę znaczeniowo niepodzielną i niezależną od alternacji (Heinz 1983). W 1915 r. Ułaszyn przyjął je jako elementarny
termin opisowego Słowotwórstwa (wydanego następnie z drobnymi zmianami
w gramatyce akademickiej PAU z 1923 r.).
Obok funkcjonujących już terminów słowotwórczych rdzeń/pierwiastek i przyrostek, począwszy od podręcznika Steina i Zawilińskiego, stosowano konsekwentnie
terminy przedrostek bądź prefiks oraz przyrostek lub sufiks. Dwuznaczność terminu
przyrostek stała się najsilniej widoczna w podręczniku Szobera (1923), który być może
w konsekwencji szerokiej definicji17: „końcowa część wyrazu, występująca w całym
szeregu wyrazów i mająca wszędzie jednakowe znaczenie”, wprowadził termin przyrostek fleksyjny obok terminu przyrostek słowotwórczy. Dla pierwszego z nich autor
stosował przede wszystkim utrwalony już synonim końcówka, dla drugiego – przyrostek bez przydawki (por. ibid.: 116). Rezultatem było, jak się zdaje, częściowe rozsunięcie się sposobu użycia sufiksu, odnoszonego do zjawisk słowotwórczych, i szeroko rozumianego przyrostka (teoretycznie odnoszących się do tych samych faktów
językowych). Jednoznaczny pozostał termin końcówka, który w synchronicznym
Klemensiewiczowskim opisie uzyskał dodatkowe określenie: końcówki równolegle
(1939). Podejście to utrwaliło się w powojennych opisach polszczyzny, głównie ze
względu na wznowione wydania podręczników Szobera i Klemensiewicza.
Podsumowanie i wnioski
Szczegółowe przyjrzenie się przedstawionemu wątkowi historii wiedzy o języku pozwala zrozumieć podstawy rozmaitych elementów odziedziczonych w tradycji gramatycznej. Nade wszystko jednak może stać się pretekstem do rozważań o jej wpływie na współczesną terminologię językoznawczą oraz jego konsekwencjach.
Po pierwsze bowiem, uzmysławia, jak silnie od owego dziedzictwa jesteśmy zależni. Utrwalony kanon wpływa czasem na postrzeganie niektórych rozróżnień pojęciowych jako stałych i zaakceptowanych, choć nie zawsze decydują o nich obiektywne kryteria i precyzyjne definicje. Przykładem może być w znacznym stopniu
umowne rozróżnienie terminów końcówka – sufiks, funkcjonujące w opisach gramatycznych języka polskiego mimo pokrywających się po części zakresów tych pojęć i niemożliwości ich dyskretnego zdefiniowania. Przyczyny tej sytuacji upatruję
przede wszystkim właśnie we wpływie tradycji.
Po drugie, pokazuje wyraźnie, że terminologia danej dziedziny naukowej oznacza współfunkcjonowanie różnych systemów, związanych z różnymi opisami, two17 Uniknął tego Ułaszyn, odwołując się w definicjach do morfemów i ich funkcji (Gramatyka PAU:
209−210).
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rzonymi nierzadko w odmiennych metodologiach i czasach. Tak jest przynajmniej
w wypadku polskiej terminologii gramatycznej. Naturalną (co nie znaczy, że pożądaną) tego konsekwencją jest m.in. wieloznaczność terminów (np. wyraz, temat,
przyrostek), ich rozmycie definicyjne, ale też sporo terminów oznaczających to samo
pojęcie, odziedziczonych z różnych okresów opisów polszczyzny.
Po trzecie, umożliwia pewniejsze poruszanie się we współczesnych systemach
terminologicznych, zawierających obok terminów nowych – tradycyjne (choć czasem inaczej rozumiane). Pozostaje pytanie, czy z wiedzy tej możemy zrobić użytek
pozadydaktyczny (może wcale nie najmniej zresztą ważny). Odpowiedź jest tym
trudniejsza, im silniej daje się odczuć różnica między p o t r z e b ą u ś c i ś l a n i a
istniejących w danej dyscyplinie systemów terminologicznych a z a s a d ą p o w s z e c h n o ś c i i u t r w a l e n i a terminu w odniesieniu do określonych pojęć danego języka (por. Danielewiczowa, w druku).
Po czwarte, okazuje rangę argumentu utrwalenia terminu w języku. Przykładem
może być zaproponowany przez Małeckiego termin skłonnik, który miał zastąpić
niejasne, jak się zapewne wydawało autorowi, określenie przypadek (jak wiemy, nieskutecznie), czy też ostateczne zarzucenie polskich terminów osnowa i odmiennia,
które miały zastąpić temat i fleksję (mające oparcie i w łacinie, i w języku niemiec
kim, ale też być może w związku z tym ostatnim wywołujące pod koniec XIX w.
potrzebę zastąpienia wyrazem rodzimym). Warto przy tym dostrzec, że panujący
przez pół wieku podręcznik Małeckiego sprawił, że powróciły do opisów języka
łacińskie terminy deklinacja i koniugacja, oba zarzucone już przez Kopczyńskiego
i na długo zastąpione polskimi określeniami przypadkowanie i czasowanie. Kilka
przykładów skłania wręcz do wniosku, że wykształcanie się systemu terminologicznego jest procesem opartym nie tylko (a nierzadko wręcz nie tyle) na precyzyjności
definicji wprowadzających dane terminy i adekwatności tych ostatnich w całym systemie, ale głównie na ich rozpowszechnieniu i długotrwałym wykorzystywaniu.
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Shaping of Inflection Terminology in Polish Grammatical Literature in Years 1817–1939
Summary
The paper presents the process of shaping of the canon of morphological terminology in Polish grammatical literature published in years 1817–1939. The author shows the evolution of the conceptual system of inflection, while paying attention to gradual distinction between inflection and word formation terminology, and to those who created and popularized terms that function to this day. The final
part of the paper reflects on the consequences of the overlap of tradition and contemporary terminological decisions, as the analysed examples show that, within Polish grammatical terminology, there
co-exist separate subsystems connected with linguistic descriptions created in different methodologies and different times. The result is ambiguity of certain terms, existence of different terms for the
same notion, and frequently also fuzziness of definitions. Contemporary researchers, seeking to make
terminological systems more precise, must also remember about the rules of commonness and of
consolidation of terms within the language, with respect to specific notions.
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Wprowadzenie
Miasto i jego przestrzeń stanowią przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych.
W zależności od ujęcia są różnie definiowane i analizowane. Bliska jest mi koncepcja przestrzeni miasta, która jest
szczególnego rodzaju symbolem, częścią kultury zarazem i najbardziej chyba widocznym jej transmiterem, wyrażającym hierarchie wartości, sposoby myślenia i doświadczenia dominującej grupy społecznej (Czepczyński 2012: 8).

Znajduje to odzwierciedlenie w języku miasta, rozumianym nie jako mowa ludności, lecz jako znaki, poprzez które miasto komunikuje się z przechodniem-odbiorcą. Zgodnie bowiem z inną definicją miasto
jako ośrodek spajający ludzi (mieszkańców oraz turystów), jako miejsce spełniające
pewne określone funkcje społeczne komunikuje się z ludźmi za pomocą niezliczonej
ilości komunikatów (Sobociński 2007).

Językoznawcę interesują oczywiście komunikaty językowe, zarówno graficzne,
jak i dźwiękowe. Mowa o wszystkich napisach widocznych w przestrzeni miejskiej –
od billboardów reklamowych po wlepki, od oficjalnych nazw ulic po napisy na
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murach – oraz komunikatach w niej słyszanych, jak informacje przy przejściu dla
pieszych czy zapowiedzi przystanków komunikacji miejskiej.
Zjawisko jest o tyle istotne, o ile język stanowi element tożsamości, w tym przypadku regionalnej. Poprzez język właśnie – także w przestrzeni publicznej – ta tożsamość się wyraża, potwierdza i jest manifestowana. Jak pisze Bogumiła Góral:
Przestrzeń miejska jest idealnym miejscem do prezentowania swoich poglądów
i przekazywania wszelkiego rodzaju informacji. […] miasto może być cennym źródłem informacji o społeczeństwie, które w nim żyje (2011: 43, 57).

W niniejszym artykule skupiam się na terytorialnej odmianie języka – dialekcie
śląskim. Chociaż tworzące go gwary definiuje się jako mowę ludności wiejskiej, to
w części przemysłowej Górnego Śląska doszło do silnej urbanizacji terenu i w związku z tym do przeniesienia gwar ze wsi do miast. Specyficzna sytuacja socjolingwistyczna tego obszaru jest zresztą przedmiotem licznych prac naukowych powstałych
w ostatnim dwudziestoleciu (m.in. Lubaś 1998; Skudrzykowa i in. 2001; Wyderka
2004; Siuciak 2011). Dlatego przedmiotem badań mogą się stać właśnie śląskie miasta. Miasta, gdyż rozważania będą dotyczyły nie jednej jednostki administracyjnej,
lecz całej aglomeracji górnośląskiej. Poruszając się bowiem po tym terenie, można
odnaleźć coraz więcej napisów i komunikatów gwarowych. Celem artykułu jest pokazanie, jakie formy przybierają one w górnośląskiej przestrzeni miejskiej.
Dla porządku terminologicznego należy jeszcze w tym miejscu podkreślić, że
gwara jest odmianą języka służącą codziennej komunikacji (por. Tambor 2008),
choć są podejmowane próby kodyfikacyjne – ujednolicenia leksyki, opracowania
śląskiego alfabetu i zasad pisowni. Różnorodne rozwiązania proponują autorzy elementarzy (Adamus i in. 2010; Grynicz, Roczniok 2010; Syniawa 2010; Dyrda 2013),
tekstów literackich i publicystycznych (m.in. Marek Szołtysek, Zbigniew Kadłubek,
Marcin Melon), twórcy licznych blogów i profili w mediach społecznościowych,
a także takie stowarzyszenia, jak: Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga”,
Pro Loquela Silesiana – Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy
oraz Przymierze Śląskie. Żadna z propozycji zapisu nie została jednak powszechnie
zaakceptowana i przyjęta (Tambor 2015: 220). W poniższych rozważaniach będę się
więc posługiwała terminem stylizacja, który rozumiem tu jako próbę oddania cech
dialektalnych w piśmie i oficjalnych komunikatach dźwiękowych1.

1

Stylizacja językowa ma w polskiej lingwistyce bogate podstawy teoretyczne i analityczne. Liczne
opracowania poświęcili jej m.in. Jerzy Bartmiński (1977), Stanisław Dubisz (1986), Aleksander
Wilkoń (2000) i Teresa Skubalanka (2001). Z nowszych artykułów na temat stylizacji gwarowej
w kontekście gwary śląskiej warto przywołać pracę Jolanty Tambor (2015).
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Pejzaż językowy
Język pisany pojawiający się w sferze publicznej badają przedstawiciele multidyscyplinarnej dziedziny związanej z pejzażem językowym (czy lingwistycznym). Według
nich język w przestrzeni publicznej jest „głównym wskaźnikiem postaw językowych
dostarczających istotnych informacji na temat witalności i wzajemnych relacji grup
społecznych” (Góral 2011: 42). Na pejzaż językowy ciągły wpływ mają czynniki społeczne, a zadaniem badań jest ukazanie sytuacji socjolingwistycznej na określonym
terytorium. Analiza tego zjawiska dostarcza wiedzy m.in. o wielojęzyczności, polityce językowej, tożsamości językowej oraz odmienności kulturowej i etnicznej. Pejzaż lingwistyczny jest jednym z najbardziej zmieniających się elementów przestrzeni
miejskiej (Góral 2012: 51). Wpływy na to powstawanie nowych miejsc, zmieniające
się wystawy sklepowe, tymczasowość niektórych treści, np. plakatów informujących
o jakimś wydarzeniu czy często zmieniających się reklam.
Aby w pełni ukazać pejzaż językowy aglomeracji górnośląskiej, należałoby oczywiście zebrać wszystkie napisy, nie tylko gwarowe, lecz także pisane polszczyzną
literacką oraz obcojęzyczne. Ze względu na tematykę niniejszego artykułu omówię
jedynie treści stylizowane na dialekt śląski. Poniżej przedstawiam zaobserwowane
zjawiska w kilku grupach, do których włączam także dwa gwarowe komunikaty
dźwiękowe (wprawdzie nie tworzą one p ejz a ż u językowego, jednak nie sposób oddzielić ich od komunikatów wizualnych zaprezentowanych w tych grupach).
Niżej przedstawię stylizacje zaobserwowane w przestrzeni miejskiej rozumianej
bardzo szeroko. Są to komunikaty obecne na ulicach miast (nazwy własne, plakaty, napisy w witrynach sklepowych), w centrach handlowych, sklepach, urzędach,
a także w komunikacji publicznej.
Nazwy miejsc i ich opisy
W śląskiej przestrzeni miejskiej istnieje wiele miejsc o nazwach stylizowanych na
gwarowe. Towarzyszą im często inne napisy, np. na ścianach (zewnętrznych i wewnętrznych), w witrynach, które w pewien sposób te miejsca charakteryzują. Informują m.in. o asortymencie sklepu, menu restauracji, panującej tam atmosferze,
wskazują drogę do toalety lub przymierzalni. Jednym z przykładów może być pub
Bifyj (bifyj ‘kredens’) w Piekarach Śląskich. Poza nazwą na murze pubu można znaleźć kilka innych śląskich leksemów określających miejsce: szynk (‘bar’), gryfno muzyka (gryfny ‘fajny, piękny’) i jego asortyment: bir (‘piwo’), bonkawa (‘kawa parzona’), tyj (‘herbata’), gorzoła (‘wódka’).
Ten sam leksem pojawia się w nazwie lokalu w Nikiszowcu – w zabytkowej dzielnicy Katowic. Cafe Byfyj to kawiarnia i bistro, którego wnętrze nawiązuje do wystroju tradycyjnej śląskiej kuchni, znajduje się tam też kilka kredensów. W menu mieści
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się tylko jedno nawiązanie do śląszczyzny – krupniokburger (krupniok ‘kaszanka’).
W lokalu jest też kącik gier i zabaw, a w nim Szpicato godka, czyli flirt towarzyski po
śląsku, kolorowanki Szkryflej po śląsku (szkryflać ‘pisać’), gra planszowa Familok czy
książeczka Ślonski dlo bajtli.
Z kolei w Bytomiu, później też w Tarnowskich Górach, otwarto Fajrant – bar
szybkiej obsługi z zapiekankami, których składnikami są m.in.: świeżo lynga (‘bagietka’), kyjza (‘ser’), szampinioki (‘pieczarki’), zołza z tomatów (‘sos z pomidorów’).
Również w Tarnowskich Górach znajduje się Café Silesia – Gryfny Kafyj (kafyj
‘kawiarnia, kawa’). Lokal jest jednocześnie kawiarnią i sklepem oferującym wiele
rodzajów kawy i akcesoriów do jej parzenia, podawania i przechowywania. Dostępne tam produkty nie są typowo śląskie, nie mają też nazw własnych stylizowanych
na gwarowe. Uwagę jednak przykuwa kącik samoobsługowy, przy którym można
osobiście wyrychtować swój kafyj (wyrychtować ‘przygotować’). Jest tam m.in. hasiok
(‘śmietnik’) oraz dekle srogie i małe (dekiel ‘pokrywka’, srogi ‘duży’). Śląskie sformułowania zawiera również karta gryfnego kawiorza – karta lojalnościowa uprawniająca do otrzymania darmowego kafyju. Zamieszczono też na niej hasło: „Po szolkach
do celu”. W kawiarni można skorzystać z gryfnego haźlika (haźlik ‘toaleta’) i kupić
tasze na kafyj (tasza, tasia ‘torba’). Z kolei obok wyciskarki do pomarańczy wisi plakat zachęcający do skorzystania z urządzenia: „teroz już niy ino kafyj” (ino ‘tylko’),
„dej sie skusić na apfelzina” (apfelzina, apluzina ‘pomarańcza’), „ino u nos” itp.
Połączeniem sklepu i kawiarni jest również katowicki Geszeft (geszef, gyszeft
‘sklep’). Można tam kupić m.in. biżuterię z węgla, odzież i gadżety w różny sposób
nawiązujące do Śląska, a także publikacje o regionie, niejednokrotnie pisane językiem stylizowanym na gwarę. Jak czytamy na stronie internetowej: „A wszystko po
to, żeby pokazać tożsamość regionu w nowej, współczesnej odsłonie, która nie wstydzi się swojej tradycji, dumnie czerpiąc z niej to, co najlepsze” 2.
Sklep o podobnej nazwie mieści się w Rydułtowach. W Ślonskim Gyszefcie gwara
funkcjonuje nie tylko w nazwie. Jak mówi właścicielka delikatesów: „Ludzie godajom po ślonsku i chcą naszych ślonskich potraw i kontaktu z tym, co się tu na Śląsku
dzieje. […] Sklep jest przy okazji świetną szkołą godki śląskiej”3. Można w nim kupić
m.in.: rozmajte kyjzy (‘różne sery’), harynki z biksy abo z krauzy (‘płaty śledziowe
z puszki albo ze słoika’), kołocz (‘ciasto drożdżowe z makiem, serem lub kruszonką’),
zisty (‘babki’), kartofelsalaty (‘sałatki ziemniaczane’), bratkartofle (‘potrawę z ugotowanych i odsmażonych ziemniaków’), karbinadle (‘kotlety mielone’), rozmajte szałoty (‘różne sałatki’), kluski biołe i czorne, leberwoszty (‘pasztety’), preswoszty (‘salcesony’), rolady.

2
3

https://geszeft.co/strona/7/onas/ (dostęp: 13 VII 2018).
www.nowiny.rybnik.pl/artykul,37250,w-sklepach-po-slasku-kolejne-slaskie-nazwy-na-rynku.
html (dostęp: 13 VII 2018).
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Podobnie jest w Ślōnskich Szpecyjałach w Radlinie. Tam z kolei można kupić
np. woszty (‘kiełbasy’), szinki, szpyrki (‘słoniny’), wyndzonki i galety (‘galarety z nóżek wieprzowych’).
Z kolei w Kaletach działa piekarnia-cukiernia Łubowski. W witrynie przeczytamy listę oferowanych produktów: maszketne żymły (‘smaczne bułki’), lyngi (‘bagietki’), woniające zisty (‘pachnące babki ’) i kreple (‘pączki’).
Nie sposób nie wspomnieć o sklepie pod nazwą Gryfnie, gdzie sprzedaje się
odzież z nadrukami śląskich wyrazów. Asortyment stanowią wyłącznie produkty
związane z regionem, w środku widać też kilka stylizacji gwarowych organizujących
przestrzeń, jak napis „Chopy” nad działem męskim, „Tukej se dychnij” nad miejscem, gdzie można odpocząć, itp. (fot. 14).

4

www.facebook.com/gryfnie/photos/a.834998356603504.1073741838.130634067039940/8349983866
03501/?type=3&theater (dostęp: 13 VII 2018).
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To oczywiście nie wszystkie miejsca nazwane i/lub opisane gwarowo. Wybrałam
te, w których gwara jest najbardziej widoczna i jest jej najwięcej. Trzeba jednak chociaż wymienić kilka innych, jak sklep ogólnospożywczy U Richarda (Richard – śląski odpowiednik imienia Ryszard) i pub Zelter (zelter ‘woda mineralna’) w Bytomiu,
stacja benzynowa Tanksztela w Mysłowicach, sieć sklepów Byfyj – domowe wyroby
garmażeryjne, a także kawiarnia W antryju na byfyju w Tychach. Nazwa ostatniej
nawiązuje do znanej śląskiej rymowanki: „We antryju na byfyju stoi szolka pełno
tyju”, czyli: „W przedpokoju na kredensie stoi filiżanka herbaty”. W Katowicach
znajduje się także pokój zagadek Szola (szola ‘winda w kopalni’) oraz Biksa (biksa
‘puszka’) – sklep oferujący „roztomaite klamory: książki, graczki i inksze gadżety”
(klamory ‘szpargały, graty’, graczki ‘zabawki’)5.
Nazwy produktów i etykiety
Górnośląski pejzaż językowy tworzą także nazwy własne produktów, zazwyczaj
spożywczych, dostępnych/widocznych w sklepach i innych punktach usługowych.
Niektóre można kupić we wspomnianych już miejscach, inne nawet w hipermarketach. W większości są to produkty charakterystyczne dla regionu czy nawet znane
szerzej, ale na Śląsku posiadające własną nazwę.
Popularne są na przykład szkloki i kopalnioki. To landrynki, na których wytłoczono pyrlik i żelosko – młotki tworzące herb górniczy. Szczególnie te drugie mają
duże znaczenie dla mieszkańców regionu, kiedyś były najbardziej znanymi cukierkami na Śląsku. Już od końca XIX w. używali ich górnicy do ochrony gardła, bo w ich
składzie, oprócz cukru i barwnika z węgla roślinnego, znajdowały się też zdrowe
i działające inhalacyjnie: olejek anyżowy oraz ekstrakty z dziurawca, melisy i mięty.
Później landrynki te były często jedynymi słodyczami w śląskich domach6. Niedawno znów pojawiły się na rynku – dzięki czemu odżyła ich popularność i związane
z nimi sentymenty.
Należy wymienić także Browar Hajer (hajer ‘górnik’). Jego twórcy, Ślązacy z Tychów, mówią, że produkują piwo ludzi pracy: „Śląsk to miejsce, kaj sie robi, więc na
etykietach bydom chopy i baby, kiere robiom” (robić ‘pracować’)7. Stąd też poszczególne rodzaje tego piwa mają charakterystyczne nazwy: Farorz (farorz ‘proboszcz’),
Hica (hica ‘upał’), Maras (maras ‘brud, błoto’), Rajza do Kalifornii (rajza ‘podróż’),
Fiber (fiber ‘gorączka, drgawki’), Flaps (flaps ‘zupa regeneracyjna’), Bajzel (bajzel
‘bałagan’), Zista. Etykieta każdej butelki, poza składem i innymi typowymi informacjami (po polsku i „po śląsku”), zawiera także zabawne opisy, jak w przypadku
5
6
7

www.facebook.com/pg/biksa.katowice/about (dostęp: 13 VII 2018).
Za: www.oblaty.pl/cukierki-kopalnioki.html (dostęp: 13 VII 2018).
http://browarhajer.pl/nasze-piwa-co-wyrychtowali/ (dostęp: 13 VII 2018).
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piwa Maras: „Chopy na grubie cisnom w marasie, kominiorz mo maras na gymbie
i rzyci, a chopy w szynku majom maras w kuflu, ten łostatni wonio jak kawa i szekulada, a gorzki jest jak som pieron”.
Dostępny jest również śląski żur, którego etykietę opatrzono hasłem: „Warzymy
po naszymu” (warzyć ‘gotować’) oraz wspomnianymi już pyrlikiem i żeloskiem. Są
też Śląskie Oblaty, makrony i przyprawy Oma (oma ‘babcia’) oraz wafle Dekle (dekiel ‘pokrywka’).
Komunikaty urzędowe
W tym miejscu chcę przedstawić napisy, które ogólnie określam mianem urzędowych. Ich nadawcami są właśnie urzędy lub urzędy wydają pozwolenie na ich zaistnienie w miejscach publicznych.
W Chorzowie spotkamy tzw. witacze – specjalne znaki ustawiane przy wjeździe
do miasta i wyjeździe z niego. Tutaj napisano na nich: „Chorzów wita, mŏ Wŏs rŏd”
(‘lubi Was’) oraz „Chorzów żegna, chŏwcie sie!” (‘bądźcie zdrowi’).
W tym samym mieście, również z inicjatywy przedstawicieli władz miejskich,
przeprowadzono kampanię namawiającą do sprzątania psich odchodów. Hasło
brzmi: „Nie rób gańby. Skludzej po swoim psie” (gańba ‘wstyd’, skludzać ‘sprzątać’)
(fot. 28). Wraz z odpowiednią grafiką pojawiło się ono namalowane na chodnikach,
a także w formie tabliczek na trawnikach i śmietnikach.

8

https://gwarecka.weebly.com/aktualno347ci/nie-rob-ganby-realizacja (dostęp: 13 VII 2018).

310

Anna Momot

Pozostając w Chorzowie, trzeba wspomnieć o komunikatach dźwiękowych
w windzie tamtejszego Urzędu Miasta. Na kolejnych piętrach osoby korzystające
z niej usłyszą, co gdzie można załatwić – wszystko w śląskiej gwarze. Przykładowo
na parterze podawana jest informacja: „Som my na dole, idzie wyleźć na plac” (idzie
‘można’, wyleźć ‘wyjść’, na plac ‘na zewnątrz’), a w razie przeciążenia – ostrzeżenie:
„Za dużo ludków, niech łostatni wylezie, ja?” (ja ‘tak’).
Z kolei w tyskim magistracie ustawiono automat do wnoszenia opłat urzędowych, który – po wybraniu ikonki ze śląską flagą – wyświetla polecenia czy komunikaty stylizowane na gwarę. Przykładowo na początek pojawia się pytanie: „Co
chcesz zrychtować” (zrychtować ‘przygotować’).
Mówiąc o urzędach, warto też wspomnieć o akcji Pro Loquela Silesiana – Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy, które wręcza żółto-niebieskie
tabliczki z napisem „Gŏdōmy po ślōnsku” urzędom, instytucjom kultury, sklepom,
restauracjom, szkołom, probostwom, targowiskom, kinom, drukarniom, zakładom
krawieckim i szpitalom (fot. 39).

Tabliczki, umieszczone w widocznych miejscach, oznaczają, że w danym miejscu
można załatwić sprawę, posługując się gwarą. Wlepki z tym samym hasłem widnieją
też w środkach komunikacji miejskiej, a także na szybach prywatnych samochodów.
Za urzędowe można również uznać komunikaty pojawiające się w pojazdach
spółki Tramwaje Śląskie. Otóż kolejne przystanki zapowiada Joanna Bartel – aktorka pochodząca ze Śląska, szczególnie znana z wystąpień kabaretowych i z roli Andzi Dworniok w serialu Święta wojna. Przystanki nie otrzymały wprawdzie śląskich
nazw, lecz J. Bartel wypowiada je z zachowaniem fonetycznych cech gwarowych.
9

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich. Źródło: www.katowice.tvp.pl/22606923/w-siemiano
wicach-slaskich-w-urzedach-godaja-po-slasku (dostęp: 13 VII 2018).
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Ponadto, gdy w 2013 r. przewoźnik kupił 30 nowych pojazdów, internauci wybrali dla
nich nazwy. W głosowaniu wygrały imiona często nadawane w regionie (i/lub ich
zdrobnienia) oraz szczególnie się z nim kojarzące: Achim, Bercik, Cila, Alojz, Pyjter,
Truda, Barbórka i Karolinka.
Teksty tymczasowe
Tekstami tymczasowymi nazywam napisy, które ze względu na swój charakter istnieją w przestrzeni miejskiej tylko przez pewien czas, jednak są istotnym elementem
pejzażu językowego. Mam tu na myśli przede wszystkim szeroko rozumiane plakaty, transparenty, a także wystawy oraz napisy towarzyszące akcjom edukacyjnym,
promocyjnym itp.
Na Górnym Śląsku w czasie chyba wszystkich kampanii wyborczych ostatnich
lat pojawiały się plakaty wyborcze z hasłami stylizowanymi na gwarowe. Przodował
w tym obecny deputowany do Parlamentu Europejskiego Marek Plura, na którego
afiszach można było przeczytać: „Poseł ku Polskiymu Syjmowi” i „Ślonzoki potrzebujom OJROPA”. Również podczas corocznego Marszu Autonomii w Katowicach
oraz innych wydarzeń politycznych widać wiele tego typu haseł na transparentach
niesionych przez manifestujących: „Ślōnskŏ gŏdka to je to”; „My sōm zowdy sztolc
ze swojij ślōnskij nacyje” (sztolc ‘dumny’).
Oczywiście plakaty, billboardy polityczne oraz transparenty to nie wszystko.
Coraz częściej pojawiają się także kampanie komercyjne usiłujące użyć gwary jako
tworzywa językowego. Zrobił to np. Browar Żywiec, wykorzystując w hasłach reklamowych charakterystyczne leksemy: klang (‘dźwięk’), fertich (‘gotowy’), kalać się
(‘opłacać się’), np.: „Ach, tyn klang. Żywiec – to brzmi dobrze” nad zdjęciem dwóch
stukających o siebie kufli piwa.
Uwagę przyciągają też reklamy Ibupromu. Dla wielu polskich miast przygotowano zindywidualizowane billboardy i citylighty. Hasła zawierają słowo ból i odnoszą
się np. do miejsc ważnych bądź charakterystycznych dla danego miasta lub dzielnicy, a nawet do klubów piłkarskich. Na Górnym Śląsku mamy nawiązanie do gwary:
„Ból wyciepany na hasiok” (‘wyrzucony na śmietnik’) i „Ból je do luftu” (do luftu
‘do kitu’).
Mianem tekstów tymczasowych określam też stylizacje gwarowe użyte w krótkotrwałych wystawach, organizowanych zazwyczaj poza murami muzeów. Chodzi
przykładowo o ekspozycje w centrach handlowych. Katowicka Silesia City Center
przygotowała np. charakterystyczną akcję: „Posznupej we szranku. Szkolimy sie
we śląskij godce”. W jej ramach można było m.in. zobaczyć wystawę postaci, których elementy ubioru opisano tekstami stylizowanymi na gwarę. W komiksowych
dymkach umieszczono też ich wypowiedzi – oczywiście „po śląsku”. W ramach
akcji klienci centrum otrzymywali także zakupowe rozmówki „polsko-śląskie”, na

312

Anna Momot

specjalnie przygotowanej tablicy mogli napisać ulubione śląskie słowo, a także wziąć
udział w konkursie na śląskie hasło reklamowe związane z zakupami i/lub modą.
Do udziału w akcji zachęcały plakaty, oczywiście pisane gwarą. Jak mówił dyrektor
Silesii: „Tym projektem chcemy im [ludziom] pokazać, jak fascynująca jest ślōnskŏ
gŏdka i jaką przygodą może być jej nauka, zwłaszcza że mierzymy się z jej praktycznym zastosowaniem w tak banalnej sytuacji jak zakupy”10.
Z kolei w katowickim Nikiszowcu, w Centrum Zimbardo, pokazano „plakaty
filmowe w śląskiej wersji językowej”. Na wystawie znalazły się tytuły „przetłumaczone” mniej lub bardziej dosłownie, np. „Luftmysza chop” („Batman”), „Potek”
(„Ojciec chrzestny”), „Larmo” („Krzyk”), „Srogŏ afa” („King kong”; afa ‘małpa’),
„Gybis” („Szczęki”; gybis ‘sztuczna szczęka’), „Fest pizgŏ” („Epoka lodowcowa”; fest
pizgŏ ‘jest bardzo zimno’).
Inną ekspozycję zorganizowano w centrum handlowym Agora Bytom. „Śląskie
memy”, znane ze strony internetowej klopsztanga.eu (klopsztanga ‘trzepak’) oraz
facebookowego fanpage’a Ślōnski suchar na dzisiej, przeniesiono z przestrzeni wirtualnej w przestrzeń rzeczywistą, publiczną. W antyramach znalazły się popularne
obrazki i zdjęcia opatrzone podpisami stylizowanymi na gwarę.
W tym samym centrum handlowym zorganizowano konkurs na „wymyślenie
tekstu na podryw po śląsku”. Promując akcję, w przestrzeni miejskiej rozwieszono
plakaty zachęcające do wzięcia w niej udziału. Nazwą konkursu było hasło: „Zolyty
po ćmoku” (zolyty ‘zaloty’, po ćmoku ‘po ciemku’).
Innym ciekawym wydarzeniem była akcja edukacyjna „Gryfcok godo: Jesz, pucujesz!”, podczas której stomatolodzy przypominali mieszkańcom regionu zasady
higieny jamy ustnej, ale w nietypowy sposób, bo za pomocą gwary. „Maskotką” akcji
była animowana postać Gryfcoka – dentysty hipstera. To od niego, ze specjalnego
poradnika w formie ulotki, goście imprez organizowanych w ramach akcji mogli się
dowiedzieć, „Czy pucować zymby po kożdym jodle?” albo „Co robić po zjedzyniu
kwaśnyj cytrony?”.
Do tekstów tymczasowych należą też ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika.
Niektóre ze wspomnianych miejsc (kawiarni, sklepów) wywieszały na drzwiach lub
w swoich witrynach ogłoszenia z tekstem stylizowanym na gwarowy. Było tak np.
w przypadku Gryfnego Kafyju i Fajrantu. Niejednokrotnie od kandydatów wymagano także znajomości śląskiej gwary, jak w sklepie Gryfnie, gdzie oferta pracy rozpoczynała się następująco: „Szukomy baby/chopa, kiery poradzi godać po ślonsku”.

10 http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,137522,18148613,Silesia_City_Center_w_weekend_godo_
po_sl__333nsku.html (dostęp: 9 XI 2016).
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Napisy na ścianach i odzieży
W centrum handlowym Agora podjęto próbę zapisu popularnych śląskich okreś
leń jeszcze w innej formie. Mianowicie znajdują się tam ściany i ścianki działowe,
na których widnieją takie słowa wraz z ich ogólnopolskimi odpowiednikami. Przy
ruchomych schodach zobaczymy sformułowania mniej lub bardziej nawiązujące
do robienia zakupów, jak: zawarte (‘zamknięte’), taszka, wlyź (‘wejdź’), jadymy na
wierch (‘jedziemy na górę’), gibej sie (‘pospiesz się’), ciś (‘pchaj’), szporować (‘oszczędzać’). Z kolei w strefie gastronomicznej znajdziemy napisy: warzyć (‘gotować’),
bysztek (‘sztućce’), bania (‘dynia’) itp.
Tego typu napisy można też zaobserwować nadrukowane na odzieży i dodatkach
noszonych przez Ślązaków. Duży wybór tego typu t-shirtów, czapek, bluz, toreb i innych podobnych produktów proponują przede wszystkim sklepy internetowe, a także stacjonarne, również niektóre z wcześniej wspomnianych (jak Gryfnie). W większości są to śląskie odpowiedniki wyrażeń ogólnopolskich, np.: szmaterlok (‘motyl’),
gynsipempek (‘stokrotka’), zicherka (‘agrafka’), niy ma gańby ciś na kole (‘nie wstyd
jeździć na rowerze’), gryfno frelka (frelka ‘dziewczyna’), hasie, szkło i byle co (‘mydło
i powidło’). Inne przedstawiają podpisane desygnaty charakterystyczne dla regionu,
jak familok, modro kapusta, bebok (‘złośliwy demon domowy’). Są także teksty nawiązujące do samego regionu czy chwalące go: Tukyj je gryfnie (‘tutaj jest pięknie’),
Od urodzynio dumno z pochodzynio, To je mój dom, to je mój hajmat (hajmat ‘mała
ojczyzna’), Przajymy tyj ziymi (przać ‘kochać, lubić’). Nieliczne bezpośrednio propagują także śląski dialekt: Przestoń mówić, zacznij godać.
Podsumowanie
Od kilku lat mówi się o swoistej modzie na śląskość. Wpisuje się ona w powszechniejsze zjawisko powrotu do treści folklorystycznych, widoczne w wielu społecznościach. W odpowiedzi na globalizację obserwuje się jednocześnie zwrot ku lokalności,
co powoduje, że gwara śląska zyskuje na znaczeniu. W opozycji do wszechobecnych,
obco brzmiących (zwłaszcza anglojęzycznych) nazw i haseł w przestrzeni miejskiej
staje się ona świadectwem śląskiej tożsamości, pokazuje koloryt regionu, przywiązanie do rodzimej kultury zawartej także w języku. Jak twierdzi Krystyna Rembowska: „Globalizacja nie zawsze pociąga za sobą homogenizację wszystkich treści
miejskich. Może wywołać reakcje w postaci usilnych starań o obronę i promowanie
kultury lokalnej lub regionalnej” (2013: 181).
Wszystkie opisane zjawiska niewątpliwie służą propagowaniu śląskości i dialektu śląskiego – dla jednych jest to cel nadrzędny, inni stawiają przede wszystkim na
reklamę, perswazję wymierzoną zarówno w swoich, Ślązaków, jak i w obcych, przyjezdnych, turystów. Tak jest chyba w większości przypadków. Gwara pełni funkcję
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głównie komercyjną – jest atrakcyjnym, zaskakującym elementem językowym, często wywołującym entuzjazm rodzimych klientów. Z drugiej strony służy promocji
miasta lub regionu „skierowanej do turystów i inwestorów zewnętrznych, bowiem
swoistość, odmienność staje się dziś również towarem” (ibid.).
Pojawienie się gwary w przestrzeni miejskiej ma też niewątpliwy związek z poszukiwaniem przez Ślązaków własnej tożsamości. Po długim okresie, gdy „śląsko
godka” była uważana za coś wstydliwego i gdy usuwano ją z przestrzeni publicznej,
w końcu może zaistnieć publicznie, m.in. na ulicy, w urzędzie, w tramwaju. Przykłady można mnożyć – w niejednym sklepie usłyszymy bowiem Radio Piekary,
w księgarniach możemy kupić książki pisane „po śląsku”. Trzeba też wspomnieć
o imprezach publicznych, jak dni miast, festyny, konkursy gwarowe, a nawet śląskie
dyktando. Ponadto popularność zyskują ludowe motywy we wzornictwie i regionalne potrawy w restauracjach i programach kulinarnych.
Przytoczone przeze mnie przykłady pokazują, że autorzy komunikatów starają
się oddać śląskie cechy dialektalne, zwłaszcza leksykalne oraz fonetyczne. Wykorzystana tu leksyka w głównej mierze dotyczy życia codziennego Ślązaków, zaś spośród
cech fonetycznych szczególnie eksponowano obecność samogłosek pochylonych.
Kilkukrotnie użyto dwóch znaków spoza polskiego alfabetu: ō na oznaczenie o pochylonego (w pozostałych przypadkach: ó) oraz ŏ, by oddać a pochylone (wymawiane na Śląsku północnym jako oł, w większości zapisane w postaci o). Literą y oznaczano e pochylone, zaś yn postawiono w miejscu samogłoski nosowej zapisywanej
w polszczyźnie ogólnej jako ę. Na trzy sposoby oznaczono z kolei nosowe o, co widać
szczególnie w rodzinie wyrazów dotyczącej nazwy regionu: ślonski, ślōnski, śląski.
W żadnym z przykładów nie oznaczono mazurzenia, zaś labializację oddano przez
dodanie ł, np. w wyrazie łostatni. Widoczne są także drobne różnice w zapisie tych
samych słów, np. bifyj, byfyj; geszeft, gyszeft. Taka dowolność wynika zarówno z różnic pomiędzy mową nawet nieodległych od siebie obszarów, jak i ze wspomnianego
braku kodyfikacji. Nadawcy cytowanych tekstów starają się zapisać je tak, aby jak
najdokładniej oddać ich cechy fonetyczne. I choć zazwyczaj nie stosują specjalnych
znaków graficznych (bez których wierne oddanie fonetycznych cech gwarowych jest
niemożliwe), to tego typu komunikaty i tak są dla odbiorców w pełni zrozumiałe.
Trudno dokonać jednoznacznej oceny różnych form przeniesienia gwary do
przestrzeni miejskiej. Z pewnością służy ono podniesieniu jej prestiżu jako odmiany języka, która może pełnić więcej funkcji niż tylko komunikacyjną. Niewątpliwie
pełni ona także funkcje manifestacyjne i identyfikacyjne – za jej pośrednictwem
Ślązacy podkreślają swoją odmienność kulturową i językową oraz jednoczą się,
tworząc wspólnotę komunikacyjną. Do tego typu działań niejednokrotnie jest też
wykorzystywane słownictwo gwarowe niemal już zapomniane. Z drugiej strony powstają neologizmy, mniej lub bardziej udane, które świadczą o żywotności gwary.
Często jest jednak tak, że wybrany wariant danego leksemu nie odpowiada odbiorcom. Ze względu na zróżnicowanie dialektu śląskiego takich oboczności nie brakuje
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(np. tasza, tasia; zoki, fuzekle ‘skarpety’). Rzadszy wariant może nawet wywoływać
oburzenie i podważać śląskie pochodzenie osoby, która go używa11. Mówi się też, że
jest to „gwara na pokaz”, pełniąca wyłącznie funkcję manifestacyjną, a jej wykorzystanie ma charakter niemal snobistyczny (por. Bartmiński 1990: 105).
Tworząc i odbierając napisy takie jak przedstawione powyżej, Ślązacy podkreś
lają swoją lokalność, komunikują: „jesteśmy u siebie i mówimy po naszymu”. Tylko
tutaj mogą się takie teksty pojawić. Tylko tutaj zostaną odpowiednio zrozumiane
i przyjęte. Umieszczając gwarę w przestrzeni miejskiej, Ślązacy potwierdzają przywiązanie do miejsca – do swojego miasta, regionu, do swojego hajmatu.
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Dialect in Upper Silesian Urban Space
Summary
The paper presents ways in which linguistic messages are stylized to the local dialect in the space of
Upper Silesian towns. The multitude of examples is a testimony to fashion for Silesian-ness, a turn
towards locality and opposition to globalization. The phenomenon is related to quest for identity
and the state and status of Silesian speech. The author discusses the role of towns in sociolinguistic
research, and the notion of linguistic landscape. The paper presents inscriptions observed in Upper
Silesia: place names, product names, official messages, posters and billboards (including political and
advertisement ones), exhibitions, inscriptions on walls and on clothes.
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