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od redaktora naczeLnego 

Od czternastego rocznika „LingVariów” nastąpiły pewne zmiany w  redakcji  Na 
wniosek prof  Mirosława Skarżyńskiego decyzją Rady Wydziału Polonistyki UJ 
z 12 XII 2018 r  redaktorem naczelnym został piszący te słowa  M  Skarżyński jest 
z kolei redaktorem honorowym  W artykule z 2015 r  Dziesięć lat „LingVariów” mo-
żemy przeczytać, jakie były początki pisma i jak zmieniała się redakcja  Każdy z jej 
członków został doceniony miłym słowem z wyjątkiem M  Skarżyńskiego, o którym 
właściwie są tam suche, zdawkowe informacje  Stało się tak dlatego, że faktycznym 
autorem tekstu był właśnie założyciel i pierwszy redaktor naczelny „LingVariów”  
Skromność nakazała mu podpisać artykuł jako Redakcja i  pominąć swoją osobę  
Przed opublikowaniem pokazał mi jednak ten tekst (byłem wówczas sekretarzem 
redakcji) i  zapytał, czy czegoś czasem nie pominął  Powiedziałem, że właściwie 
nie ma tam nic o  naczelnym (to samo zauważył prof  Władysław Miodunka), na 
co prof  Skarżyński we właściwy sobie sposób odrzekł: A dlaczego ma tam coś być? 
Teraz mam możliwość, by uzupełnić tamten brak  

Co prawda nie jestem w redakcji „LingVariów” od początku, czyli od 2006  r , 
jednak współpracuję z M  Skarżyńskim już dziesięć lat, najpierw jako redaktor dzia-
łów dialektologicznego i etnolingwistycznego, później także jako sekretarz redakcji, 
wreszcie jako zastępca redaktora naczelnego  Mogę więc z  tej perspektywy napi-
sać, jak wyglądała praca z naczelnym, a  teraz redaktorem honorowym  Po pierw-
sze, M  Skarżyński jest bardzo wymagający, i to nie tylko w stosunku do członków 
redakcji, ale też do wszystkich, którzy mieli styczność z  pismem, czyli autorów,  
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recenzentów, wydawnictwa  Ale najbardziej wymagający jest w stosunku do siebie, 
po prostu żyje „LingVariami”  Nie jest osobą, która dwa razy do roku („LV” to, jak 
wiadomo, półrocznik) przypomina sobie, że ma pewne obowiązki  Cały czas zabie-
ga o dobro pisma i poziom publikowanych w nim artykułów  Po drugie, redaktor 
honorowy jest niezwykle pracowity, a chodzi mi tu nie tylko o działania na rzecz 
„LingVariów” i edytorską skrupulatność w pracy redakcyjnej, ale też o twórczość na-
ukową  Pisze systematycznie artykuły i książki, w ostatnim czasie głównie z zakresu 
historii polskiego językoznawstwa  Po trzecie, dzięki utworzeniu w „Ling Variach” 
działu Z przeszłości językoznawstwa, a także zainicjowaniu serii sympozjów „Przy-
pomnienia” prof  Skarżyński zintensyfikował badania nad naszą tożsamością ling-
wistyczną  Uczył nas (członków redakcji) zawsze, żeby patrzeć nie tylko do przo-
du, ale również wstecz, na dokonania naszych poprzedników  Po czwarte, w 2007 r  
powołał do życia „Bibliotekę LingVariów”, w  której dotychczas wyszło 27 tomów 
(w tym książki habilitacyjne i na tytuł profesora), od 2011 r  wychodzi też „Biblio-
teka LingVariów  Glottodydaktyka” (jej dorobek to 16 książek), której redaktorem 
jest W  Miodunka  Po piąte, M  Skarżyński jest odważny  Mam tu na myśli śmiałą 
decyzję z końca 2005 r  o utworzeniu na nowo powstałym Wydziale Polonistyki UJ 
pisma językoznawczego  Z  tą inicjatywą wyszedł W  Miodunka, wówczas prorek-
tor UJ ds  polityki kadrowej i finansowej, a jej zrealizowanie zaproponowano właś-
nie M  Skarżyńskiemu  Językoznawcy mieli już wtedy gdzie publikować, kolejne 
czasopismo mogło się utrzymać (jako lokalny periodyk, do którego piszą lingwi-
ści z ul  Gołębiej), upaść lub się rozwijać  Dzięki zaangażowaniu M  Skarżyńskiego 
„LingVaria” nie upadły i nie są lokalne, rozwijają się od kilkunastu lat, stanowiąc 
konkurencję  – w  dobrym tego słowa znaczeniu  – dla czasopism o  renomie usta-
lonej już przed kilkudziesięciu laty  Początkowo „LingVaria” były pismem głównie 
polonistycznym, dziś sporo miejsca zajmują też slawistyka i  zagadnienia ogólno- 
lingwistyczne  Wszystko to zasługa i osiągnięcie M  Skarżyńskiego, który nadal jest 
w redakcji, pracuje z nami, czuwa nad tym, co robimy, i – jeśli trzeba – upomina  Za 
to wszystko jestem mu bardzo wdzięczny  

Jak wygląda pierwszy numer „LingVariów” z  nowym redaktorem naczelnym? 
Podobnie jak poprzednie  Ponieważ jako redaktor czasopisma czuję się wychowan-
kiem M  Skarżyńskiego, nie planujemy (jako redakcja) zmiany profilu pisma, idzie-
my drogą, którą utorowały minione lata i  działania pierwszego redaktora  Nadal 
chcemy, by „LingVaria” były miejscem spotkania językoznawców, którzy widzą ję-
zyk z różnych perspektyw, by dokonywała się tu wymiana myśli polskiej i obcej, by 
debiutowali młodzi, by była mowa zarówno o  nowościach metodologicznych, jak 
i o historii dyscypliny  Tego ostatniego tematu dotyczy artykuł M  Skarżyńskiego – 
Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ, który otwiera pierwszy numer czterna-
stego rocznika „LingVariów”  
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geneza i Początki studium słowiańskiego uj

Słowa klucze: historia polskiej slawistyki, Uniwersytet Jagielloński, Studium Słowiańskie
Keywords: history of Slavic studies in Poland, Jagiellonian University, Slavic Institute

1. W latach 1925–1951 na Wydziale Filozoficznym 1 Uniwersytetu Jagiellońskiego ist-
niała instytucja, która odegrała ważną rolę w rozwoju polskiej slawistyki, choć może 
nie aż taką, jaką jej przeznaczono  Mowa o Studium Słowiańskim UJ, zespole katedr 
obejmujących literatury i języki słowiańskie, etnografię oraz historię sztuki Słowian  
Była to jednostka kształcąca studentów, przede wszystkim polskich, ale także po-
przez przyznawanie stypendiów studentom z krajów słowiańskich promieniująca na 
Słowiańszczyznę, głównie południową  Bywali też stypendyści z krajów niesłowiań-
skich  W kształceniu studentów Studium zapewniało szerokie podejście, nieogra-
niczone do jednej tylko filologii, bo konkretna specjalizacja dokonywała się na tle 
wiedzy o całej Słowiańszczyźnie, jej historii i kulturze  Nie wchodząc w szczegółowe 
wyliczanie, zauważmy tylko, że większość polskich slawistów pokolenia przedwojen-
nego tu zdobywała wiedzę i stopnie naukowe  Wspomnijmy tylko Zdzisława Stiebe-
ra, Mieczysława Małeckiego, Stanisława Urbańczyka, Stanisława Rosponda i Leszka 
Ossowskiego  Tu habilitowali się Tadeusz Milewski (o wiele więcej niż slawista, jak 
wiadomo), Witold Taszycki, Antonina Obrębska-Jabłońska (po II wojnie światowej 

1 W latach 1946–1951 był to Wydział Humanistyczny 
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docent i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, twórczyni polskiej białorutenistyki) 
i Władysław Kuraszkiewicz 2 (znakomity językoznawca polonista i slawista) 

Do tego dochodzi, tymczasem jeszcze nieustalona dokładnie, grupa stypen-
dystów z krajów słowiańskich (z Jugosławii – Anton Slodnjak, Josip Hamm, Petar 
Djordjić, Radomir Aleksić, Radoslav Bošković, Radovan Lalić, z Bułgarii – Lubo-
mir Andrejčin, Iwan Lekow, Christo Kodow, Kujo Kujew, Christo Wakarelski, Kirył 
Mirczew, z Czechosłowacji – Josef Kurz, Ján Stanislav) i niesłowiańskich (z Węgier – 
István Kniezsa), od początku istnienia Studium przybywających do Krakowa na stu-
dia  Wielu z nich doszło w swych krajach do katedr uniwersyteckich, stawali się też 
często ambasadorami polskiej nauki, kultury i języka 

Tu Kazimierz Moszyński, mimo braku formalnych studiów 3, będąc w etnogra-
fii samoukiem, na podstawie swych badań i prac naukowych został staraniem Jana 
Rozwadowskiego i Kazimierza Nitscha mianowany najpierw zastępcą profesora, po-
tem profesorem na Katedrze Etnografii Słowian 4 (Klimaszewska 1976b: 24), gdzie 
kształcił badaczy i napisał do dziś ważną i wartościową, wydrukowaną w trzech po-
tężnych tomach, Kulturę ludową Słowian  Bardzo ważnym przedsięwzięciem Mo-
szyńskiego i Nitscha było założenie czasopisma „Lud Słowiański”, składającego się 
z działów etnograficznego i dialektologicznego  W ten sposób obaj uczeni wyraźnie 
sygnalizowali pogląd, że obie te dyscypliny muszą współpracować, rzeczy bowiem 
współistnieją ze słowami do nich się odnoszącymi, a więc badać trzeba jedne i dru-
gie  Ujmując tę zależność innymi słowami – wiedza o desygnacie pozwala zrozumieć 
słowo, a poznanie słów pomaga kiedy indziej zrozumieć świat rzeczy 

W ostatnich latach istnienia Studium (1945–1951) zdążyli jeszcze wykształcić się 
w  nim m in : Alfred Zaręba, Maria Ziembianka (później Zarębina), Mieczysław 
Karaś, Maria Karplukówna, Antoni Furdal, Marian Kucała, Józef Bal, Czesław 
Bartula i in  5 

A  Furdal we wspomnieniowym artykule tak pisał o krakowskich studiach, które 
rozpoczął w 1948 r :

2 Z oczywistych powodów wymieniam tu tylko językoznawców 
3 Kazimierz Moszyński (1887–1959) studiował przez trzy lata biologię w Szwajcarii, miał krótko coś 

wspólnego z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, ale ostatecznie zainteresowały go badania 
kultury ludowej  W zakresie etnografii, a także socjologii, językoznawstwa, archeologii był samo-
ukiem, podobnie jak w zakresie metodologii badań terenowych, które prowadził mniej więcej od 
1912 r , pracując jednocześnie jako nauczyciel domowy (więcej zob  Klimaszewska 1976a, 1976b)  

4 Była to pierwsza w świecie katedra etnografii Słowian  W 1935 r  Moszyński przeniósł się na Uni-
wersytet Stefana Batorego w  Wilnie, co spowodowało likwidację katedry  W  jej miejsce Mini-
sterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zgodziło się na utworzenie 26 III 1936 r  
Katedry Filologii Południowosłowiańskiej, którą objął Mieczysław Małecki  Moszyński powrócił 
na UJ w 1945 r 

5 Dobrym źródłem informacji o seminariach i składzie ich uczestników są kalendarze i notatniki 
K  Nitscha w jego spuściźnie przechowywanej w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn  
K III–51, j  182, j  183 
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Ukształtowana w  ciągu XIX wieku historycznie i  ewolucyjnie humanistyka wciąż 
nam przypominała, że tak naprawdę jesteśmy tylko cząstką Słowiańszczyzny (Furdal 
2014: 115) 

[…] krakowska slawistyka pierwszej połowy XX wieku była ściśle powiązana z po-
lonistyką  Wyrazem tego była struktura organizacyjna odnośnych kierunków na 
Uniwersytecie Jagiellońskim  Wszystkie katedry wchodzące tu w rachubę były po-
łączone w Studium Słowiańskie UJ […]  Każdy slawista prócz wypełnienia własnego 
programu był obowiązany do zaliczenia także podstawowych przedmiotów poloni-
stycznych (ibid : 116) 

Rzucające się w oczy pokrewieństwo językowe oraz prawidłowości i podobieństwa 
w  rozwoju literatur narodowych wciąż inspirowały każdego zainteresowanego do 
całościowego ujmowania zjawisk, z  jakimi miały do czynienia nauki filologiczne  
Studia filologiczne owego czasu miały przeto bardzo wyraźny charakter kompara-
tystyczny  Taką postawę reprezentował w lingwistyce mój mistrz prof  Tadeusz Lehr-
-Spławiński […], w literaturze zaś prof  Tadeusz Stanisław Grabowski […] (ibid : 117) 

Pierwszym stopniem komparatystyki, nie tylko lingwistycznej, dla słuchaczy sla-
wistyki było i  jest tam, gdzie pozostało w  programach nauczania, studium języka 
staro-cerkiewno-słowiańskiego  Możność (a dla niektórych słuchaczy konieczność) 
porównania dwóch pokrewnych sobie systemów językowych jest czymś niezastąpio-
nym dla każdego polonisty, bohemisty czy rusycysty (ibid ) 

Zintegrowane, wielodyscyplinarne podejście do słowianoznawstwa, które cha-
rakteryzowało Studium, skończyło się wraz z likwidacją tej instytucji i zmianami, 
jakie wymusiła ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadzona w 1951 r  Zaczęła się 
epoka odrębnych filologii i ta odrębność z każdym dziesięcioleciem rosła, doprowa-
dzając w wypadku filologii polskiej do całkowitego wyizolowania jej z kontekstu sło-
wiańskiego tak w zakresie literaturoznawstwa, jak i, horribile dictu, językoznawstwa  

Studium zorganizowane i kierowane najpierw przez K  Nitscha, następnie przez 
M  Małeckiego, a po jego przedwczesnej śmierci w 1946 r  przez T  Lehra-Spławiń-
skiego nie tylko podjęło pracę od razu w 1945 r , ale też powiększone zostało przez 
Małeckiego do jedenastu katedr i wzbogaciło się, także dzięki niemu, o serię książ-
kową „Biblioteka Studium Słowiańskiego”, w  której do chwili likwidacji Studium 
(1951) wyszły w czterech seriach (A, B, C, D) dwadzieścia trzy tomy  W serii C wy-
dano podręczniki, służące jeszcze przez kilka następnych dziesięcioleci studentom 
slawistyki i polonistyki 6 

6 Były to: Jana Safarewicza Elementy języka greckiego. Podręcznik dla polonistów i slawistów (1947); 
pod redakcją T  Lehra-Spławińskiego Chrestomatia słowiańska, cz  1: Teksty południowo-słowiań-
skie (ze słowniczkami) (1949), cz  2: Teksty zachodnio-słowiańskie (ze słowniczkami) (1950); Marii 
Dłuskiej Fonetyka polska, cz  1: Artykulacje głosek polskich (1950); Bogdana Horodyskiego Pod-
ręcznik paleografii ruskiej (1951); Zenona Klemensiewicza Podstawowe wiadomości z  gramatyki 
języka polskiego (1952). 
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Studium Słowiańskie UJ i praski Slovanský seminář na Uniwersytecie Karola to 
w Europie przedwojennej dwa centra slawistyczne  Czeskie Seminarium, o znacz-
nie dłuższej tradycji, było zbudowane na mocnych podstawach, przede wszystkim 
finansowych, wsparte działającą jako samodzielna jednostka Biblioteką Słowiańską 
(Slovanská knihovna) 7  Dysponowało też laboratorium fonetycznym, czego nie uda-
ło się stworzyć w Krakowie  W tym laboratorium zaczęła w 1929 r  swoje zagraniczne 
studia w zakresie fonetyki eksperymentalnej Maria Dłuska, wówczas starszy asy-
stent Studium Słowiańskiego 8 

Mimo wszystko można mówić o dwóch ośrodkach slawistycznych istniejących 
przed 1939 r , w  jakiś sposób się chyba uzupełniających, skoro do obu przybywali 
stypendyści z krajów słowiańskich, a nawet filolodzy czescy i słowaccy nie stronili 
od studiów w Krakowie 

2. Zadziwiającą rzeczą jest to, że tak ważny rozdział krakowskiej i polskiej zarazem 
slawistyki, jakim jest Studium Słowiańskie UJ, nie doczekał się do dziś porządnego 
opisu 9  Nawet S  Urbańczyk, w końcu absolwent Studium, który w nim rozpoczął 
swą drogę naukową, pominął je w swej książce o dziejach polskiego językoznawstwa 
(Urbańczyk 1993) 10  A przecież źródła do jego dziejów istnieją i są przechowywane 
w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego  Jest to przede wszystkim zespół Akta 
Studium Słowiańskiego 1925–1951, dalej Akta Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 1849–1945 i  Akta Wydziału Humanistycznego 1945/46–1950/51, Akta 
Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849–1939  Zachowane są też co-
rocznie publikowane przez Uniwersytet spisy wykładów  Dalej, pewne informacje 
z początkowego okresu organizacji Studium znaleźć można w listach A  Obrębskiej 

7 Trzecią placówką był Instytut Słowiański (Slovanský ústav), założony w  1922  r  (zaczął działać 
w 1928 r ) z inicjatywy i z finansowym wsparciem prezydenta Czechosłowacji i uczonego, Tomáša G   
Masaryka  Instytutem kierował w latach 1928–1931 Lubor Niederle (1865–1944), slawista, etnolog, 
antropolog i archeolog  Instytut wydawał czasopismo „Slavia”, założone także w 1922 r 

8 Natomiast brak możliwości prowadzenia badań eksperymentalnych w  krakowskim Studium 
był, jak się wydaje, jednym z powodów przeniesienia się Dłuskiej do Lwowa, gdzie działało labo-
ratorium fonetyczne zorganizowane przez romanistę prof  Zygmunta Czernego  Innym powo-
dem było też to, że po powrocie ze stypendium zagranicznego została ona zatrudniona nie na 
stanowisku starszego asystenta, na którym była przed wyjazdem, ale młodszego  Dla Studium 
była to oczywista strata specjalisty w  zakresie fonetyki eksperymentalnej, na którym zależało 
K  Nitschowi  Ówczesna sytuacja finansowa państwa zmuszała do oszczędności, m in  szukano 
ich w szkolnictwie wyższym, likwidując nieobsadzone katedry i zatrudniając niesamodzielnych 
pracowników na niższych stanowiskach (umowy asystenckie były zawierane na rok akademicki, 
co ułatwiało tego rodzaju posunięcia) 

9 Według otrzymanych informacji organizuje się wśród krakowskich uniwersyteckich slawistów 
zespół badawczy, który chce opracować dzieje slawistyki krakowskiej  Gdyby rzecz doszła do 
skutku, to może Studium Słowiańskie znajdzie należne sobie miejsce w ewentualnej monografii 

10 Nie jest to jedyny zarzut, jaki tej książce można postawić, szczególnie w odniesieniu do jej części 
traktującej o wieku XX 
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do K  Nitscha z  lat 1925–1926 i  nieco późniejszych (Skarżyński, Smułkowa 2018), 
a  także w zachowanych kilku listach Nitscha do Jana Łosia z przełomu roku 1925 
i 1926, gdy Nitsch przebywał w Lublanie i Paryżu (ANPANiPAU, Spuścizna K. Ni - 
t scha)  Warte także przejrzenia są notatniki i kalendarze Nitscha z odpowiednich lat 
(ibid ) 

W  obszernym szkicu opisującym dzieje slawistyki w  Uniwersytecie Jagielloń-
skim, będącym rozdziałem książki wydanej z  okazji 600-lecia UJ, T  Lehr-Spła-
wiński i S  Urbańczyk wspominają o Studium Słowiańskim:

[…] aby usunąć rażącą jednostronność rozwoju slawistyki polskiej, Wydział Filozo-
ficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął – z inicjatywy prof  Nitscha – myśl utwo-
rzenia w Krakowie zespołu katedr, obejmującego także inne działy slawistyki prócz 
językoznawstwa  Plan ten został – niestety częściowo tylko – zrealizowany w r  1925, 
kiedy powstało […] Studium Słowiańskie, pierwszy i  jedyny tego rodzaju zakład 
w Polsce […] (Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1964: 178) 

W świetle powyższego Studium było pomysłem Nitscha, a uzasadnieniem jego 
utworzenia była chęć usunięcia „rażącej jednostronności rozwoju slawistyki pol-
skiej”  Ale może przytoczone zdanie trzeba rozumieć inaczej – że za przyczyną Ni-
tscha Wydział „podjął myśl”  – tylko czyją? Brakuje też daty, kiedy owo podjęcie 
miało miejsce  Tymczasem powodem utworzenia Studium nie była wspomniana 
„rażąca jednostronność” itd  ani nie można mówić o  inicjatywie Nitscha, bo jego 
wielkie zasługi dla Studium polegały nie na tym, że je wymyślił, ale na wysiłku i sta-
raniach, jakie włożył w jego projekt, organizację, a wreszcie w kierowanie nim i dal-
sze budowanie  Natomiast cała sprawa Studium, początkowo Instytutu Słowiańskie-
go, sięga roku 1919  O jego genezie możemy się dowiedzieć, co prawda dosyć ogólnie, 
z zachowanych w Archiwum UJ pięciu dokumentów  Są to: 
1   Pismo Wydziału Filozoficznego do MWRiOP z 15 X 1919 r  W sprawie utworzenia 

Instytutu Słowiańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim;
2   Pismo Wydziału Filozoficznego do MWRiOP z 10 IV 1922 r  Sprawa założenia 

przy Uniwersytecie Jagiellońskim Instytutu Słowiańskiego;
3   Memoriał w  sprawie Instytutu Słowiańskiego Jana Łosia Rektora Uniwersytetu 

w Krakowie z 1924 r ;
4   Pismo Wydziału Filozoficznego do MWRiOP z 24 XII 1923 r  Sprawa utworzenia 

Instytutu Słowiańskiego w Krakowie;
5   Memoriał w sprawie założenia Studium Słowiańskiego na Uniwersytecie Jagielloń-

skim (w marcu 1925 r , pieczątka Wydziału Filozoficznego, l  dz  397) 11 
Pierwszy z dokumentów jest odpowiedzią na pismo MWRiOP z 21 VIII 1919 r  

i  zawiera stanowisko Rady Wydziału Filozoficznego UJ przyjęte na posiedzeniu  

11 Archiwum UJ, Akta Studium Słowiańskiego 1925–1951, sygn  SSł 1–15, zespół Studium Słowiańskie 
1919–1939 
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10 X tego roku w sprawie utworzenia Instytutu Słowiańskiego, ale przy Uniwersy-
tecie Warszawskim, który zresztą sam uznał, że Kraków bardziej się nadaje do tego 
celu; podobna była opinia innych uniwersytetów  

Jednak pomysł tej instytucji nie zrodził się w  środowisku akademickim, lecz 
w MWRiOP lub, o czym dalej, w MSZ – wymienione jest nawet nazwisko autora pierw-
szego projektu – Grabowski, niestety nie udało się dotąd zidentyfikować tej postaci  

Powody, dla których postanowiono utworzyć Instytut, nie były naukowe, ale po-
lityczne  Chodziło o powołanie instytucji, która z  jednej strony szerzyłaby wiedzę 
o Słowiańszczyźnie, od której Polacy oddalili się w okresie zaborów, z drugiej zaś 
pozwoliłaby Polsce budować wpływy w krajach słowiańskich  Jeden i drugi cel miał 
być realizowany przez dobrze zorganizowane i postawione na wysokim poziomie 
studia slawistyczne, na które przyjmowano by zarówno Polaków, jak i kandydatów 
z krajów słowiańskich  Ci drudzy poznawaliby w Krakowie Polskę, jej kulturę, hi-
storię i język 

Być może trzeba by przyjąć też jakiś udział w pomyśle Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, które pojawia się w pismach z późniejszych lat, bo przecież MWRiOP 
nie zajmowało się polityką zagraniczną, natomiast z  racji tego, że podlegały mu 
uczelnie wyższe, było naturalnym pośrednikiem między MSZ a uniwersytetem  

Kilka słów należy poświęcić ogólniejszemu tłu, na którym pojawił się i był rea-
lizowany pomysł, o którym mowa  Otóż do końca I wojny światowej istniały dwa 
centra europejskiej (= światowej) slawistyki  Były to Rosja i Austro-Węgry, a dokład-
niej Petersburg i  Wiedeń  Petersburg z  tamtejszym uniwersytetem, II Wydziałem 
Rosyjskiego Języka i Piśmiennictwa Cesarskiej Akademii Nauk (Второе Отделение 
Русского Языка и Словесности Императорской Академии Наук) i  Biblioteką 
Akademii Nauk  Slawistykę uprawiano też w Uniwersytecie Moskiewskim i w pro-
wincjonalnych uniwersytetach, z  których warto wymienić kijowski i  charkowski  
Szczególna pozycja filologii słowiańskiej w  Rosji wynikała nie tylko z  jej statusu 
„filologii narodowej”, ale też z przyczyn politycznych  Była mianowicie jednym z na-
rzędzi słowianofilskiej polityki Rosji, prowadzonej wobec innych narodów słowiań-
skich, szczególnie wobec południowej Słowiańszczyzny 

Z kolei Austro-Węgry dbały o wiedeńską katedrę slawistyczną także nie tylko 
z szacunku do nauki, owa troska wynikała z polityki ck monarchii pozyskiwania 
sobie Słowian mieszkających w jej granicach  Nie wchodząc w dalsze rozważania na 
temat przymusowego mariażu slawistyki z polityką, trzeba zauważyć tylko, że owe 
dwie stolice były miejscami, do których przybywano, by albo studiować filologię 
słowiańską, albo poszerzyć wiedzę u najlepszych w Europie specjalistów 

Zasygnalizowany tu stabilny przez kilka dziesiątków lat stan przestał istnieć 
z końcem I wojny wraz z upadkiem obu imperiów, Austro-Węgier i Rosji carskiej, 
powstaniem Jugosławii, Czechosłowacji i rewolucją październikową wraz z  jej na-
stępstwem – powstaniem Rosji bolszewickiej  Pojawiło się nowe państwo, pretendu-
jące do pozycji centrum slawistycznego  Była to Czechosłowacja z dobrze rozwinię-
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tym, wspomnianym już Seminarium Słowiańskim, w dodatku chętnie przyjmująca 
do siebie rosyjskich i ukraińskich emigrantów politycznych, w tym uniwersytecką 
profesurę, dla której znajdowało się miejsce na uczelniach czeskich lub na emigra-
cyjnych uczelniach, ukraińskiej i rosyjskiej, które powstały przy życzliwości rządu 
czechosłowackiego 12  

W 1923 r  w praskim Seminarium Słowiańskim utworzono Katedrę Języka i Lite-
ratury Polskiej, na którą z Polski zaproszono literaturoznawcę, profesora UJ Maria-
na Szyjkowskiego (Magnuszewski 1980: 358–359)  W tym samym czasie zaproszono 
na semestralne wykłady z  filozofii profesora Uniwersytetu Poznańskiego Włady-
sława Mieczysława Kozłowskiego  O tym fakcie MSZ informowało Polską Akade-
mię Umiejętności pismem z 28 XI 1923 r , którego obszerne fragmenty cytowane są 
w piśmie Rady Wydziału Filozoficznego Sprawa utworzenia Instytutu Słowiańskiego 
w  Krakowie (z  24 XII 1923  r ), skierowanym do MWRiOP  I  choć cytuje się tylko 
niektóre akapity, to wyraźnie widać w nich zaniepokojenie MSZ czechosłowackimi 
posunięciami, które służą realizacji koncepcji prezydenta Masaryka dotyczącej po-
zycji i roli Czechosłowacji w Europie Środkowo-Wschodniej 13, por :

Nominacje te są krokiem dalszym na drodze realizacji ogólnego programu, który 
streszcza się potocznie w zamiarach stworzenia z Pragi słowiańskich Aten  Na fakul-
tecie filozoficznym wykładają już bowiem, prócz rodzimych czeskich slawistów, Ro-
sjanin Francew 14 (były profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Jugosłowianin Mur-
ko 15, przybywa zaś obecnie Polak – Szyjkowski  Każdy z nich rozporządza własnym 
seminarium, lokalem, biblioteką i kredytami 16  Jak wiadomo, Ukraina jest również 
reprezentowana wszechstronnie  W ten sposób zyskują Czesi niepośledni wpływ na 
życie duchowe różnych narodów słowiańskich i stwarzają tu na swym gruncie pod-
stawy owej ideologii politycznej i kulturalnej 

Idea słowiańska staje się w tym znaczeniu sposobem praktycznym zbliżenia po-
szczególnych państw i narodów, czynnikiem konsolidacji międzypaństwowych sto-
sunków oraz wpływu czeskiego na Słowiańszczyznę (s  2) 

12 Pisał o tym w swoim Memoriale Jan Łoś w 1924 r  
13 T G  Masaryk myślał o wielkiej wspólnocie państw leżących między Morzem Egejskim a Bałty-

kiem, w której skład weszłyby: Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Królestwo Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców (SHS, od 1929 r  Jugosławia), Bułgaria i Grecja, przy czym główną rolę odgrywałaby, 
rzecz jasna, Czechosłowacja (zob  Eberhardt 2017, tamże bibliografia) 

14 Władimir A  Francew (1867–1942)  – rosyjski slawista, historyk literatury, badacz słowiańskich 
związków literackich  Był absolwentem Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1903 r  
jego profesorem  W 1921 r  wyemigrował do Czechosłowacji, gdzie otrzymał stanowisko profesora 
zwyczajnego na Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Karola (Lapteva 2016) 

15 W oryginale błędnie: Nurko  Matija Murko (1861–1952) – słoweński slawista, literaturoznawca i et-
nolog, uczeń Franza Miklosicha  Profesor uniwersytetów w Grazu, Lipsku, od 1920 r  pracował 
jako profesor języków i literatur południowosłowiańskich na Uniwersytecie Karola  Był jednym 
z założycieli praskiego Instytutu Słowiańskiego i po odejściu na emeryturę Niederlego jego kie-
rownikiem w latach 1931–1941 (Ďurčanský 2011) 

16 To zdanie daje dobre wyobrażenie o różnicy sytuacji Seminarium praskiego i krakowskiego 
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Zanim ponownie cofniemy się do roku 1919, trzeba postawić pytanie, od kie-
dy polskie MSZ zainteresowało się praską slawistyką, i drugie: dlaczego minister-
stwo zwróciło się do PAU  Czy oczekiwało, że Akademia podejmie jakieś kroki, 
by zneutralizować rysującą się wyraźnie przewagę Pragi? Jeśli tak, to adres był 
mocno niewłaściwy, dlatego pismo MSZ trafiło tam, gdzie powinno być od po-
czątku adresowane, tzn  do Wydziału Filozoficznego UJ, który już czwarty rok 
przypominał MWRiOP o tym, że „Instytut Słowiański” miał być zorganizowany 
w Krakowie 

Pytanie pierwsze, o to, od kiedy MSZ zainteresowało się praskim Seminarium, 
musi z braku dokumentów pozostać bez ostatecznej odpowiedzi, przynajmniej na 
razie  Tymczasem wiemy tylko z  przywołanego tu pisma Rady Wydziału Filozo-
ficznego, że w  roku akademickim 1921/1922 MSZ zwróciło się za pośrednictwem 
MWRiOP do uniwersytetów o utworzenie przy którymś z nich Instytutu Słowiań-
skiego, co było powtórzeniem propozycji z 1919 i 1922 r  Rada Wydziału Filozoficz-
nego UJ zgodziła się podjąć tego zadania, ale na początek miały to być trzy katedry: 
literatur słowiańskich (proponowany kierownik – Tadeusz Stanisław Grabowski 17), 
filologii ruskiej (proponowany Piotr Kopko 18) i „dotyczącej Słowian południowych” 
(bez wskazania kandydata)  Kilkakrotnie przypominano o  tym MWRiOP, które 
w końcu wpisało katedry do preliminarza budżetowego na 1923 r , ale zaraz dwie 
z nich skreśliło, a później skreśliło i trzecią – powodem było nieobsadzenie owych 
katedr  Zauważmy, że katedry, o których mowa, nie mogły zostać obsadzone, póki 
nie zostały zatwierdzone przez ministerstwo i uwzględnione w budżecie  Dalej, jak 
widać z treści pisma, oba ministerstwa zainteresowane Instytutem działały według 
zasady nie wie lewica, co czyni prawica, co w tym wypadku znaczy, że MSZ wsta-
wiało potrzebne katedry krakowskie do prowizorium budżetowego, a  MWRiOP 
odmawiało nominacji przedstawionych na nie kandydatów, co pociągało za sobą 
zwinięcie katedr, ale  – co bardzo ciekawe  – takich samych katedr warszawskich, 
także nieobsadzonych z braku kandydatów, nie zlikwidowano, co jasno zostało wy-
pomniane w piśmie  Dano też do zrozumienia MWRiOP, że UJ spodziewa się mia-
nowania T S  Grabowskiego i P  Kopki, a także dokończenia remontu byłej Szkoły 
Przemysłowej, finansowanego przez ministerstwo, w której Instytut miał otrzymać 
salę wykładową 

Jest jednak w omawianym piśmie jeszcze jedna rzecz, której nie sposób pominąć  
Mianowicie autorzy piszą: 

17 Tadeusz Stanisław Grabowski (1881–1975) – slawista, historyk literatur słowiańskich, dyplomata  
W latach 1916–1938 pracował w służbie dyplomatycznej, dlatego nie przyjął proponowanej mu Ka-
tedry Literatur Słowiańskich  Na UJ pracował dopiero od 1945 r  jako profesor w Katedrze Now-
szych Literatur Słowiańskich 

18 Piotr (Petr M ) Kopko (1886–1923) – ukraiński slawista, wiedeński uczeń Vatroslava Jagicia, Vác-
lava Vondráka, piotrogrodzki Aleksieja A  Szachmatowa i Aleksieja I  Sobolewskiego  W latach 
1917–1922 był docentem na Uniwersytecie Charkowskim  W 1922 r  wrócił do Polski  
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Ministerstwo S  Z  już w r  szkolnym 1921/22 wystąpiło przez Ministerstwo W R  i O P  
z wnioskiem utworzenia przy jednym z uniwersytetów Instytutu Słowiańskiego 

Otóż nie byłoby w  cytowanym zdaniu niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, 
że zachowało się pismo Wydziału Filozoficznego UJ do MWRiOP z  10 IV 1922 r  
(L  [dz ] 222), które jest odpowiedzią na (nieodnalezione w zespole dokumentów Stu-
dium Słowiańskiego) pismo ministerstwa  Rzecz w tym, że jest to przepisane na ma-
szynie (z wyjątkiem pierwszej strony) pismo Wydziału Filozoficznego z 15 X 1919 r , 
o którym już wspominałem wcześniej 19  

Jak widać, między październikiem 1919 a kwietniem 1922 r  nic się w sprawie Stu-
dium nie działo, co nie jest niczym dziwnym, zważywszy na wojnę bolszewicką i po-
wojenny chaos  Zapewne ministerstwo powróciło do sprawy, gdy stało się to moż-
liwe, ówczesny zaś dziekan Wydziału Filozoficznego polecił po prostu wykorzystać 
dawniejsze pismo, w dużym stopniu wciąż aktualne  Dla nas natomiast jest ważne, 
że z dużym prawdopodobieństwem daje się ustalić źródło pomysłu utworzenia In-
stytutu Słowiańskiego – którym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a pierwszy 
zarys jego kształtu jest zasługą niezidentyfikowanego „p  Grabowskiego”, zapewne 
urzędnika któregoś z dwóch wchodzących w grę ministerstw 

O tym pierwszym projekcie niewiele się możemy dowiedzieć ze wzmianki w rę-
kopisie z roku 1919  Instytut miał składać się z dziesięciu katedr i dziewięciu lekto-
ratów języków słowiańskich  Profesorowie Wydziału Filozoficznego zwracają uwagę 
na to, że w ówczesnej sytuacji nie ma możliwości obsadzenia owych dziesięciu ka-
tedr, nawet wziąwszy pod uwagę wszystkie istniejące polskie uniwersytety 20 

Dalej, owe planowane przez Grabowskiego dziesięć katedr nie obejmuje całości 
problematyki słowiańskiej – tu Wydział zwraca uwagę, że np  samo ludoznawstwo 
musiałoby mieć kilku profesorów, specjalistów od: 1) obyczajów i wierzeń, 2) literatu-
ry ludowej, 3) muzyki, 4) sztuk plastycznych, 5) antropologii itd  Jak widać, profesura 
Wydziału Filozoficznego, rozważając ministerialną propozycję, miała od początku 
wizję wysoce wyspecjalizowanego instytutu naukowego, ale też podchodziła do niej 
realistycznie, stąd uwagi do projektu Grabowskiego kończą się zdaniem: „Zaledwie 
cała Słowiańszczyzna zdołałaby może [podkr  – M S ] się złożyć na zastęp komplet-
ny profesorów takiego jednego instytutu” 21 

19 Rękopis z 1919 r  zaczyna się od powołania na pismo MWRiOP i informacji, że przedstawia się sta-
nowisko Wydziału Filozoficznego  Wersja z 1922 r  pomija to i resztę pierwszej strony jako zbędne 
po trzech latach, a zaczyna się od politycznego uzasadnienia konieczności utworzenia Instytutu 
Słowiańskiego  

20 To znaczy Warszawski, Jagielloński i Lwowski  Uniwersytet Poznański dopiero się organizował, 
a powstały w 1918 r  Uniwersytet Lubelski (późniejszy KUL) nie miał prawie własnej profesury 
i zatrudniał uczonych z Warszawy i Lwowa 

21 Passus odnoszący się do projektu Grabowskiego znajduje się na pierwszej stronie rękopisu z 1919 r , 
nie ma go już w wersji maszynowej z roku 1922 
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Obie wersje pisma Wydziału do MWRiOP zawierają to samo uzasadnienie po-
trzeby utworzenia Instytutu Słowiańskiego  Jego charakter dobrze oddaje już pierw-
sze zdanie: „Jakąkolwiek będzie polityka polska, obowiązkiem naszym jest starać 
się o rozciągnięcie naszego wpływu kulturalnego na zewnątrz” (pismo z 1922 r , s  1)  
Owo „zewnątrz” to kraje południowej i wschodniej Słowiańszczyzny, na zachodzie 
Europy bowiem Polska nie posiada i długo nie będzie posiadać „rynków zbytu” na 
swoje „wytwory kultury duchowej”  Natomiast sytuację w  krajach słowiańskich 
uznano za sprzyjającą mimo silnie zorganizowanego ośrodka praskiego, który ścią-
gał studentów z całej Słowiańszczyzny  Co ciekawe, profesorowie krakowscy wi dzieli 
możliwość konkurowania z  Pragą w  pozyskiwaniu studentów… na płaszczyźnie 
finansowej; silna pozycja waluty czeskiej w stosunku do złotówki powodowała, że 
koszty studiowania w Polsce były niższe dla niezamożnej młodzieży z krajów po-
łudniowej Słowiańszczyzny  Dlatego też jednym z  pierwszych punktów projektu 
profesorów Wydziału Filozoficznego jest zapewnienie przyszłym studentom przy-
bywającym do Krakowa ułatwień w znalezieniu mieszkania i ustanowienie „pewnej 
liczby” stypendiów  We wspomnianych ułatwieniach mieści się rozbudowa istnie-
jących burs i budowa nowych, oczywiście z pomocą finansową ministerstwa  Inny 
punkt, także pozostający w gestii MWRiOP, to uznanie równoważności świadectw 
maturalnych obcokrajowców z polskimi świadectwami  Pozwoliłoby to studentom 
zagranicznym zapisywać się na polski uniwersytet bez dodatkowych trudności  
Ostatnim postulatem jest utworzenie lektoratu języka polskiego dla obcokrajowców, 
co wymagało także zgody MWRiOP 

Rada Wydziału postulowała, by Instytut miał status jednostki samodzielnej po-
sadowionej przy Wydziale Filozoficznym, czyli taki, jaki miały już istniejące w UJ 
Studium Pedagogiczne, Studium Rolnicze i  Studium Farmaceutyczne  Proponuje 
się też dziewięć katedr „specjalnych”, to jest drugą (obok Nitschowej) katedrę języ-
ków słowiańskich, dwie katedry literatur słowiańskich, katedrę historii politycznej 
Słowian, ustroju i  stosunków społecznych w  państwach słowiańskich, prehistorii 
Słowian, etnografii Słowian, historii prawodawstw słowiańskich i porównawczego 
prawa słowiańskiego, historii literatury i kultury bizantyjskiej  Do tego dojść mia-
ły lektoraty: rosyjski, ruski, serbski, bułgarski i „ewentualnie” słowacki, słoweński 
i łużycki 

W obu wersjach omawianego pisma (z  1919 i  1922  r ) mimo niedostatku kadry 
(szczególnie w  roku 1919) Rada Wydziału widziała możliwość obsadzenia choćby 
części katedr kandydatami także spoza UJ, a nawet spoza Polski, nie wyłączając ro-
syjskich emigrantów oraz Jugosłowian, „którzy nie uprawiają wrogiej względem nas 
polityki”  Niedostatkowi kadry proponuje się zaradzić przez zlecanie wykładów pro-
fesorom UJ z Wydziału Prawa i niektórych katedr Wydziału Filozoficznego, także 
przez zapraszanie zagranicznych uczonych w charakterze profesorów gości  Postu-
luje się również prowadzenie wymiany uczonych między UJ a uczelniami w krajach 
słowiańskich, a także ustanowienie stypendiów, które pozwoliłyby zdolnym i chęt-
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nym do pracy naukowej absolwentom Instytutu uzupełniać studia krakowskie do-
datkowymi w krajach słowiańskich 22  Od razu więc myślano o kształceniu własnej 
kadry naukowej 

Ostatnią rzeczą, z którą Rada występowała do MWRiOP już w  roku 1919, jest 
prośba o powierzenie kierownictwa prac organizacyjnych, a później także kierow-
nictwa Instytutu K  Nitschowi 23 

Jak widać ze wspominanego wcześniej pisma dziekana Wydziału Filozoficznego 
z 24 XII 1923 r , spowodowanego pismem MSZ do PAU, sprawa Instytutu Słowiań-
skiego przez następny rok nie ruszyła z miejsca  Tak samo było w roku następnym, 
tj  1924, z którego zachował się w archiwum Memoriał w sprawie Instytutu Słowiań-
skiego Jana Łosia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, bez dokładniejszej daty i wy-
mienionego adresata  Zapewne skierowany był do MWRiOP i był kolejnym przy-
pomnieniem wciąż niezałatwionej sprawy 

Memoriał zaczyna się rozważeniem przyczyn, dla których doszło do odsunię-
cia się Polaków od słowiańskich pobratymców  Pozostawmy to jednak na boku, 
znacznie ważniejsza dla nas jest tu następna wersja projektu Instytutu Słowiańskie-
go, przygotowana, choć ramowo tylko, na naradzie profesorów: J  Łosia, Ignacego 
Chrzanowskiego, Józefa Kallenbacha, K  Nitscha i J  Rozwadowskiego 

W  skład przyszłego Instytutu miało wejść pięć już istniejących na Wydzia-
le katedr: trzy literatury polskiej (I  Chrzanowskiego, J  Kallenbacha i  Stanisława 
Windakiewicza), czwarta – Katedra Językoznawstwa Indoeuropejskiego J  Rozwa-
dowskiego i piąta – filologii słowiańskiej K  Nitscha  Planowano przywrócenie zli-
kwidowanej po śmierci Józefa Tretiaka Katedry Filologii Ruskiej i  obsadzenie jej 
Kiryłą Studzińskim 24  Do wymienionych dojść miało czternaście nowych katedr, 
to jest: języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z  paleografią (obsada: Stiepan Kul-
bakin 25), języków wschodnioeuropejskich (Max Vasmer 26), dwie katedry literatur 

22 Ten ostatni pomysł powiódł się dzięki energii Nitscha, który „wywalczał” stypendia na pobyty 
zagraniczne swych uczniów od Funduszu Kultury Narodowej i MWRiOP, m in  dla A  Obrębskiej 
(Jugosławia), M  Dłuskiej (Praga, Hamburg, Paryż) i M  Małeckiego (Jugosławia) 

23 W 1919 r  Nitsch od dwóch lat pracował na Uniwersytecie Lwowskim, ratując opuszczoną wskutek 
wojny przez Adama A  Kryńskiego Katedrę Języka Polskiego 

24 Kiryło Studziński (Kyryło Studynśkyj, Kирило Студинський) (1868–1941) – ukraiński slawista, 
historyk literatury, w latach 1900–1918 profesor Uniwersytetu Lwowskiego, w latach tu nas intere-
sujących był prezesem Towarzystwa Naukowego im  Szewczenki we Lwowie (EIU-9: 873–874) 

25 Stiepan M  Kulbakin (1873–1941) – rosyjski slawista językoznawca, paleograf, profesor uniwer-
sytetów w Odessie i Charkowie  W 1920 r  wyemigrował z Rosji do Jugosławii, gdzie najpierw był 
profesorem w Skopju, potem w Belgradzie (EIU-5: 472)  K  Nitsch znał go jeszcze sprzed I wojny  
W 1923  r  możliwość zaproszenia go do Krakowa była bardziej niż teoretyczna, ponieważ Kul-
bakin był już dobrze zadomowiony w Belgradzie  Natomiast realne było to w roku 1920, sądząc 
z listu Nitscha do Henryka Ułaszyna (Czelakowska, Skarżyński 2011: 263) 

26 Max Vasmer (Максимилиан Р  Фасмер) (1886–1962) – niemiecki slawista, indoeuropeista, ety-
molog, petersburski uczeń Jana Baudouina de Courtenay (także pierwszy mąż (1910) jego córki 
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słowiańskich (Marian Zdziechowski 27, T S  Grabowski, Ivan Prijatelj 28, Stefan Vrtel-
-Wierczyński), etnografii Słowian (K  Moszyński), starożytności słowiańskich (bez 
propozycji obsady), historii Słowian (Kazimierz Dobrowolski 29), kultury bizantyj-
skiej (Leon Sternbach 30), historii prawodawstw słowiańskich (bez propozycji obsa-
dy), języków południowosłowiańskich (bez propozycji obsady 31), filologii białoru-
skiej (bez propozycji obsady), filologii bałtyckiej (J  Rozwadowski), historii sztuki 
Słowian (Wojsław Molè 32), geografii ziem słowiańskich (bez propozycji obsady, za to 
z uwagą: „ze szczególnym uwzględnieniem geografji handlowej”)  Do tego dodano 
lektoraty – w przeciwieństwie do wcześniejszej wersji – wszystkich języków słowiań-
skich oraz litewskiego i łotewskiego 

Grupa wspomnianych wyżej profesorów uznała za konieczne urządzenie przy 
każdej z katedr seminarium, zatrudniającego adiunkta i asystentów, wyposażonego 

Cezarii – etnolożki, później profesor Uniwersytetu Stefana Batorego i Uniwersytetu Warszaw-
skiego)  Umieszczenie go w tym memoriale jako planowanego profesora na krakowską katedrę 
jest dość zaskakujące, ponieważ od 1921  r  Vasmer był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu 
Lipskiego w Katedrze Filologii Słowiańskiej  Z drugiej strony nie można wykluczyć, że z jakichś 
powodów Vasmer chciał Lipsk porzucić, trudno bowiem przyjąć, że wymieniono jego nazwisko 
bez jakichś uprzednich rozmów, które mógł prowadzić Nitsch, znający Vasmera od roku 1909, tj  
od swego pobytu w Rosji  Co więcej, Nitsch pomagał w sprawach ślubu Vasmera i Cezarii w Kra-
kowie (Czelakowska, Skarżyński 2011: 44–45)  Notabene Vasmer, co prawda krótko, studiował 
w Krakowie u J  Rozwadowskiego, publikował też w „Roczniku Slawistycznym”, Kraków nie był 
więc dla niego terra incognita  Ostatecznie jednak Vasmer do Krakowa nie trafił, a w 1925 r  prze-
niósł się do Berlina, gdzie powierzono mu zorganizowanie na Uniwersytecie Friedricha Wilhel-
ma (po II wojnie światowej Uniwersytet Humboldtów) Instytutu Słowiańskiego, którym potem 
kierował  Dodajmy też, że w 1940 r  Vasmer był jednym z kilku niemieckich uczonych, którzy 
wstawiali się za uwięzionymi w Sachsenhausen polskimi uczonymi, m in  za Nitschem  Vasmer 
jest autorem trzech wielkich słowników: Russisches etymologisches Wörterbuch (1950–1958), Wör-
terbuch der russischen Gewässernamen (1961) i (dokończonego przez jego uczniów) Russisches geo-
graphisches Namenbuch (1964) (Černyševa) 

27 Marian Zdziechowski (1861–1938) – filolog, filozof, historyk literatury i historyk idei, profesor UJ 
w latach 1899–1919, następnie profesor literatur europejskich na Uniwersytecie Stefana Batorego 
w Wilnie 

28 Ivan Prijatelj (1875–1937) – słoweński literaturoznawca, profesor uniwersytetu w Lublanie (Koblar) 
29 Kazimierz Dobrowolski (1894–1987) – socjolog, etnograf, etnolog, historyk  W tym czasie praco-

wał w Archiwum Państwowym i Bibliotece Jagiellońskiej (Archiwum ofiar) 
30 Leon Sternbach (1864–1940) – filolog klasyczny, bizantynista, w swoim czasie jeden z najwybit-

niejszych w świecie, profesor UJ, członek PAU (Korus 2000) 
31 Dopiero w  1936  r  utworzono w  Studium Słowiańskim, specjalnie dla M  Małeckiego, Katedrę 

Filologii Południowosłowiańskiej 
32 Wojsław (Vojeslav) Molè (1886–1973) – słoweński historyk sztuki, profesor uniwersytetu w Lubla-

nie  W 1925 r  przyjął propozycję pracy w Studium Słowiańskim i otrzymał nominację na profeso-
ra UJ  Zainicjował badania nad sztuką pobizantyńską na terenie Polski  II wojnę światową przeżył 
w Jugosławii, a po jej zakończeniu powrócił do Krakowa  Pracował na UJ, najpierw w Zakładzie 
Historii Sztuki, a w latach 1956–1960 był dyrektorem Instytutu Historii Sztuki UJ  Po przejściu na 
emeryturę wyjechał do USA (Kalinowski 1976) 
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w podręczną bibliotekę gromadzącą potrzebne do zajęć książki z danej dziedziny, 
co jednak nie zwalniało biblioteki uniwersyteckiej z obowiązku kupowania książek 
słowiańskich 

Zaskakująca jest ostatnia część Memoriału…, sporo bowiem miejsca rektor Łoś 
poświęcił argumentowaniu, dlaczego placówka powinna być w  Krakowie, a  nie 
w Warszawie  A przecież sprawa Instytutu zaczęła się od zebrania opinii uniwersy-
tetów na temat jego ulokowania i już w 1919 r  zdecydowano, że będzie to Kraków, 
ze względu na dobrą kondycję uniwersytetu  Niewykluczone, że między rokiem 1919 
a 1924 Uniwersytet Warszawski zmienił zdanie, co tłumaczyłoby dziwne posunięcia 
ministerstwa wobec nieobsadzonych katedr na UJ i na UW (te drugie pozostawiono 
w  spokoju), o  czym była wcześniej mowa  I  być może dlatego Łoś zaproponował 
w  swym Memoriale…, by w  Uniwersytecie Warszawskim zorganizować Wydział 
Teo logii Prawosławnej, kształcący nie tylko Polaków, ale też chętnych spośród sło-
wiańskich wyznawców prawosławia, wskazując przy tym na rosyjski precedens  – 
w akademiach duchownych w przedrewolucyjnej Rosji kształcili się duchowni z po-
łudniowej Słowiańszczyzny, którzy – jak pisze Łoś – „w swoich krajach rodzinnych 
zajmowali z czasem nieraz bardzo wysokie godności kościelne”  W którą stronę zwra-
cały się ich sympatie po owych rosyjskich studiach, wydaje się dosyć oczywiste, a więc 
ewentualny Wydział Teologii Prawosławnej mógłby przynieść Polsce korzyści, będąc 
drugim – obok Instytutu Słowiańskiego – miejscem pozyskiwania słowiańskich po-
bratymców, którzy z racji swego przyszłego statusu społecznego mogliby zdobywać 
Polsce sympatyków  Tak chyba można odczytywać niewypowiedzianą myśl Łosia 

3. Rok 1925 okazał się pomyślny – komisja sejmowa wprowadziła do budżetu, co 
prawda, nie po raz pierwszy, ale tym razem z sukcesem, sumę 150 tys  zł na urucho-
mienie Studium (Nitsch 1925; Rymar 1925) 33  Niedługo przed tym, 20 II 1925 r , Nitsch 
pisał do Łosia:

Nagoniłem się najpierw 3 dni po Warszawie  Niby to ma być naprawdę początek tego 
Instytutu Słowiańskiego 34, bo Rymar twierdzi, że wstawi na komisji w budżet 150 000 
na ten rok! A Waryński powiada, że się tym bardzo interesuje  Rzeczywiście wszyscy 

33 Jak mówił Nitsch (1925) w wywiadzie: „Uniwersytet robił o to [tj  o Studium Słowiańskie – M S ] 
starania od 4 blisko lat, wysyłał memoriały, wyczerpujące referaty, opracowane przez Wydział 
Filozoficzny do Min  W R  i O P  Rezultatem było zazwyczaj to, że stale do prowizorium budżeto-
wego wstawiano odpowiednią sumę, którą również później – ze względów oszczędnościowych – 
skreślano  Teraz dopiero po raz pierwszy w obecnym budżecie odpowiednią kwotę uchwalono” 

34 Nie udało się ustalić, kto, kiedy i dlaczego zmienił Instytut na Studium  Prawdopodobnie stało 
się to między lutym a marcem 1925 r , skoro Nitsch w liście z lutego używa jeszcze nazwy Instytut 
Słowiański, natomiast memoriał Wydziału Filozoficznego z marca tegoż roku jest już w sprawie 
Studium Słowiańskiego i odtąd w dokumentach używane jest Studium, z wyjątkiem paru przy-
padków, gdy autorzy pism się mylili i pisali Instytut. Zmiana nomenklatury oddaje zapewne róż-
nice w statusie jednostek, do których te nazwy odnoszono 
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trzej, bo i Thugutt należy do spółki, mają na oku cele polityczne, co mnie nie bardzo 
zachwyca (Nitsch, Listy) 35 

Nieco dziwi owo „niezachwycanie się” celami politycznymi, bo przecież od 1919 r  
było wiadome, że Instytut oprócz tego, że będzie placówką naukową i  kształcącą 
slawistów, będzie obarczony funkcją polityczną, o czym była już wcześniej mowa  
Zauważmy jednak, że brak danych, które by mówiły o ingerencji czynników poli-
tycznych w sprawy Studium, strukturę, programy nauczania itp , świadczyć może 
o rozsądnym podejściu polityków do Studium albo… o zobojętnieniu 

Poseł Stanisław Rymar w  rozmowie z  dziennikarzem „Gońca Krakowskiego” 
mówił:

W  związku z  likwidacją różnych komitetów czy rządów […] ukraińskich, biało-
ruskich itp  na terenie Austrji, Czechosłowacji i  Niemiec, wytwarza się dla Polski 
w świecie nowa sytuacja  […] Zakończenie tego okresu likwidacyjnego winno się lo-
gicznie związać z rozpoczęciem przez Polskę polityki aktywnej na terenie międzyna-
rodowym, a w pierwszym rzędzie na terenie Słowiańszczyzny 

Polska mało zna i  mało szanuje sąsiednie, w  oczach naszych mniejsze od nas, 
narody słowiańskie  […] Musi Słowiańszczyzna znać nas, musimy i  my znać Sło-
wiańszczyznę  Nie dla sentymentu! Łączność gospodarcza, wielkie cele polityczne, 
zwłaszcza w  przeciwstawieniu się wojującemu germanizmowi, rozwój tak bardzo 
zbliżonych talentów i zdolności – wszystko to są rzeczy realne i cele realne 

[…] Jego [Studium Słowiańskiego – M S ] celem pierwszym musi być stworzenie 
ogniska wiedzy i kultury słowiańskiej dla nas, dla młodzieży polskiej  Ściągnięcie 
młodzieży innych narodów słowiańskich to cel drugi, dalszy  Jeśli Studium nasze 
postawimy wysoko […], to cel drugi przyjdzie sam z siebie (Rymar 1925: 3) 

Jeśli pominąć sformułowanie o „wielkich celach politycznych” i walce z germa-
nizmem, to Rymar nie mówi niczego, czego by nie można było znaleźć jako jednego 
z wątków uzasadniających potrzebę powołania Studium w pismach uniwersyteckich 
kierowanych do MWRiOP od 1919 r 

W marcu 1925 r  Wydział Filozoficzny, powziąwszy wiadomość o uwzględnieniu 
w  budżecie sumy 150 tys  zł na cele Studium, przesłał do ministerstwa Memoriał 
w sprawie założenia Studium Słowiańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim  

W świetle tego, co zawiera memoriał, widać, że wraz z  rezygnacją z  Instytutu 
na rzecz Studium nie było już mowy o  budowaniu jednostki niezależnej od Wy-

35 Nie sposób nie zauważyć, że w interesie Studium zawiązała się ciekawa koalicja personalna: Sta-
nisław Rymar (1886–1965), historyk, publicysta, polityk, poseł na sejm w latach 1922–1927, był en-
dekiem (Majchrowski 1991–1992: 506–509)  Stanisław Thugutt (1873–1941), polityk i  publicysta, 
mason, członek i prezes PSL „Wyzwolenie”, w rządzie Władysława Grabskiego w latach 1924–1925 
był wicepremierem i ministrem bez teki (Encyklopedia PWNa)  Poza „koalicją” pozostaje Tade-
usz Waryński (1881–1932), syn Ludwika, założyciela „Proletariatu”, fizyk, socjalista, w tym czasie 
naczelnik wydziału w Departamencie Szkół Zawodowych MWRiOP (Śliwa 1994: 463) 
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działu Filozoficznego  Memoriał cytuje dwa podstawowe paragrafy opracowywane-
go statutu Studium, w których mówi się wyraźnie, że „jest [ono – M S ] integralną 
częścią Wydziału Filozoficznego […]”, co pociąga za sobą podleganie jego pracow-
ników przepisom obowiązującym na Wydziale  Co prawda Studium miało własną 
Radę Naukową, złożoną z profesorów wykładających w nim oraz z wykładowców 
mających kwalifikacje profesorów (habilitację lub jej odpowiednik), ale jej uchwały 
musiały być zatwierdzane przez Radę Wydziału, podobnie jak musiał być przez nią 
zatwierdzany wybór dyrektora Studium dokonywany przez Radę Naukową 

W memoriale przedstawia się spis katedr, jakie mają się składać na Studium  Jest to 
od roku 1919 trzeci już wariant, obejmujący czternaście katedr, dodano bowiem kate-
drę filologii rumuńskiej i filologii ugrofińskiej 36, dokonano też pewnych przekształ-
ceń w stosunku do wersji, jaka jest w memoriale rektora Łosia  Tak więc np  katedrę 
języków południowosłowiańskich zastąpiono katedrą filologii południowosłowiań-
skiej z zaznaczeniem: „z punktem ciężkości na literaturę”  Ten nacisk na literaturę 
staje się jasny, jeśli weźmie się pod uwagę, że była wówczas nadzieja zaproszenia do 
Krakowa I  Prijatelja – literaturoznawcy, a nie lingwisty  Katedrę profilowano więc 
pod niego  Trudno natomiast zrozumieć utrzymanie katedry filologii białoruskiej, 
skoro miała być katedra filologii wschodniosłowiańskiej (zamiast Łosiowej katedry 
języków wschodnioeuropejskich)  Owa katedra filologii wschodniosłowiańskiej nie 
obejmowała zresztą nie tylko białorutenistyki, ale także literaturę rosyjską wydzie-
lono do odrębnej katedry, co z kolei można tłumaczyć perspektywą zatrudnienia 
Wacława Lednickiego (co prawda, jeszcze w tym czasie niehabilitowanego) 37  Wyda-
je się, że i ten plan urządzenia Studium można traktować jako nieostateczny, zwłasz-
cza że zdawano sobie sprawę, iż budowanie Studium potrwa kilka lat, a więc wiele 
jeszcze może się zmienić 

Memoriał zawiera też projekt budżetu Studium, obejmujący tylko koszty podsta-
wowe, bez „działu pozanaukowego”, tzn  bez stypendiów studenckich oraz jednora-
zowych wydatków na lokale i ich urządzenie oraz bez biblioteki Studium  

Tak więc utrzymanie dwunastu katedr 38 liczono rocznie na 120 tys  zł, dziesię-
ciu lektoratów – 30 tys , pięciu asystentów – 15 tys , dotację roczną na seminaria – 
15 tys , administrację – 10 tys  Razem koszty podstawowe utrzymania Studium miały 
wynieść 190 tys  rocznie, do czego trzeba by doliczyć koszty wspomnianego wyżej  

36 Nie utworzono ich 
37 Wacław Lednicki (1891–1967) habilitował się w roku 1926, po czym wykładał w Brukseli i dopiero 

w 1928 r  objął katedrę w Studium  Był to przypadek dość dziwny, MWRiOP odmówiło bowiem 
mianowania go profesorem bez podania powodu  Uniwersytet wielokrotnie upominał się o nomi-
nację dla Lednickiego, co w końcu zakończyło się sukcesem  W 1940 r  Lednicki wyjechał do Belgii, 
a po zajęciu jej przez Niemców do USA, gdzie był profesorem literatury na Uniwersytecie Harvarda 
i Uniwersytecie Kalifornijskim (Jakubowski 1971: 613–615; Akta Wydziału Filozoficznego UJ) 

38 Liczone są tu tylko katedry nowe, ponieważ istniejące już na Wydziale utrzymywane były z in-
nych środków 
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działu pozanaukowego, trudne zresztą w  tym momencie do przewidzenia, skoro 
w dokumentach z lat późniejszych pojawia się np  taka pozycja, jak węgiel do ogrza-
nia wynajętego dla Studium w pałacu Pod Baranami pomieszczenia i opłacenia pa-
lacza („służącego”)  Podobne niespodzianki mogły się zawsze trafić 

Koszty pokrywało Ministerstwo Skarbu za pośrednictwem MWRiOP, ale w ar-
chiwum znajdujemy też pisma świadczące o  przyznaniu kilkakrotnie (?) dotacji, 
niezbyt wysokich, bo co najwyżej kilkusetzłotowych, ze środków Wydziału lub 
Rektoratu 

W  1927  r  w  wywiadzie, jaki przeprowadziły „Wiadomości Literackie”, Nitsch 
jako jedną z  głównych przeszkód w  pracy placówki wskazał warunki finansowe  
W  kwietniu 1927  r  skończył się ryczałt przyznany dwa lata wcześniej na założe-
nie Studium (owe 150 tys ) i prawdopodobnie w chwili rozmowy z dziennikarzem  
finansowe perspektywy instytucji były co najmniej niejasne  Podobnie rysowały się 
perspektywy lokalowe, tu Studium dzieliło kłopoty z całą krakowską humanistyką, 
dla której brakowało pomieszczeń, bo w latach 20  liczba studentów na studiach hu-
manistycznych znacznie wzrosła, nie tylko zresztą w Krakowie  Tymczasem w roku 
akademickim 1926/1927 Studium miało już trzy katedry etatowe, lada chwila miało 
otrzymać jeszcze dwie, prowadzono lektoraty: rosyjski, bułgarski, czeski i słowacki  

Mało sprawnie odbywała się współpraca między ministerstwami, polskim i sło-
wiańskimi, w zakresie studenckich stypendiów, nie udało się także rozwinąć wy-
miany uczonych  Niewykluczone, że w kręgach polityków zmalało zainteresowanie 
„naukowym podbojem Słowiańszczyzny” i Nitsch na pytanie dziennikarza: „Czyż-
by nie rozumiano celów Studium Słowiańskiego?” odpowiedział:

Widocznie  Chodzi nam o poznanie Słowiańszczyzny przez Polaków  O propagandę 
kultury polskiej wśród innych Słowian  O wyrobienie naukowego zainteresowania 
dla tych spraw  Wydawałoby się, że nasze dążenia poprze nie tylko ministerstwo 
oświecenia, ale i  spraw zagranicznych  Tymczasem zamiast poparcia i  pomocy  – 
utrudnienia (Nitsch 1927: 2) 39 

O rodzajach trudności, z jakimi zmagał się Nitsch, fakt, że wspierany przez wła-
dze wydziałowe i uniwersyteckie, można wyrobić sobie pogląd już z lektury Memo-
riału… (1925):

Jeżeli się naprawdę chce zacząć w r b , to trzeba jak najrychlej wyasygnować kwotę 
przyznaną na razie tylko przez Komisję sejmową  […] Przede wszystkim idzie o lo-
kal  Salą wykładową mogłaby być na razie sala na I p  byłej Szkoły przemysłowej 40, 
przyznana przez Wydz  fil  seminarjum literatury polskiej, jęz  pols  i jęz  słowiań-

39 Charakterystyczna dla K  Nitscha jest wypowiedź kończąca wywiad: „Przypuszczam, że gdy uda 
mi się na koniec zorganizować Studium ostatecznie, pieczę nad nim złożę w inne ręce  Dziś jest to 
ciężki, niewdzięczny obowiązek i dlatego nie usuwam się od pracy” (Nitsch 1927: 2)  

40 Chodzi o budynek przy al  Mickiewicza 5 (CK PSP) 
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skich, nie mająca jednak mebli (o sprawienie dla niej ławek, katedry i tablicy z fundu-
szu St  Sł  już się Rektorat zwrócił do Ministerstwa)  Nadto trzeba będzie koniecznie 
zaraz na r  1925 wynająć kilkopokojowe mieszkanie na tymczasowe pomieszczenie 
i umeblowanie seminarjów, na które U J  nie jest w możności odstąpić ani jednej sali 

Czy Studium ostatecznie korzystało z  sali w  budynku byłej Państowej Szkoły 
Przemysłowej, trudno powiedzieć, nie pojawia się ona bowiem w dokumentach póź-
niejszych niż rok 1925  Być może, ministerstwo nie udzieliło dotacji na umeblowanie 
owej sali  

W maju 1925 r  MWRiOP wynajęło na trzy lata od Pocztowej Kasy Oszczędno-
ści część trzeciego piętra w  nowo zbudowanym modernistycznym gmachu przy 
ul  Wielopole z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Filozoficznego i Studium  Za 
zgodą ministerstwa umieszczono tam Zakład Psychologii Doświadczalnej, dyrekcję 
Studium Pedagogicznego, a Studium Słowiańskie dostało część piętra o powierzch-
ni 100 m2, wymagającą postawienia ścianek działowych, by powstały pokoje i sale 
zajęciowe  To znów było powodem kłopotów i specjalnych starań o zgodę PKO na 
przebudowę  Ministerstwo zaś postawiło warunek, by dla oszczędności przeróbek 
było jak najmniej i  by były one jak najtańsze  Przy planowaniu przebudowy kie-
rowano się nie potrzebami użytkowników, ale kosztami, a więc np  zrezygnowano 
z przebudowy dwóch szaf ściennych na drzwi do odrębnych pomieszczeń jako zbyt 
kosztownej  Negocjacje z MWRiOP w tej sprawie odbywały się w listopadzie 1926 r , 
w  sytuacji, w  której Studium zgodnie z  umową musiało w  grudniu wyprowadzić 
się z wynajętego w 1925 r  na rok trzypokojowego mieszkania przy ul  Garncarskiej, 
w którym umieszczono seminarium historii sztuki i (po przybyciu Moszyńskiego 
do Krakowa) etnografii  W tym stanie rzeczy, obawiając się, że oba seminaria trzeba 
będzie zawiesić, a meble i książki ulokować w przebudowywanym dopiero pomiesz-
czeniu PKO, narażając je na zniszczenia, Nitsch musiał ministerstwu ustąpić 

Na bibliotekę dostało Studium pomieszczenia w budynku przy ul  św  Anny 6 
(Collegium Kołłątaja)  Wreszcie w drodze swego rodzaju zamiany z J  Rozwadowskim 
otrzymał Nitsch pokój w budynku byłego Gimnazjum św  Anny, przy ul  św  Anny 12 
(obecnie Collegium Medicum UJ), w  zamian za udostępnienie Rozwadowskiemu 
pokoju seminariów: języka polskiego i języków słowiańskich przy ul  Gołębiej 20 41  
Tamże Studium dostało salę wykładową, jak się wydaje jednak, nie na wyłączność 

Ważną sprawą było stworzenie biblioteki slawistycznej, dla której podstawą był 
księgozbiór seminarium slawistycznego jeszcze Lucjana Malinowskiego  Brakowa-
ło oczywiście książek współczesnych, naukowych i  literatury pięknej w  poszcze-
gólnych językach słowiańskich  W 1925 r  Kuratorium Wołyńskie przysłało książki  

41 Na tę okoliczność została spisana nawet umowa, której stronami byli: J  Rozwadowski oraz 
K  Nitsch i J  Łoś  Jeśli pamiętać, jak bardzo przyjacielskie stosunki łączyły owych trzech panów, 
robi to dziwne, jeśli nie komiczne wrażenie 
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rosyjskie pozbierane z bibliotek byłych rosyjskich gimnazjów  Była to prawdopodobnie 
wielka ilość, skoro pod częścią skrzyń wołyńskich załamała się podłoga  Zajmowała 
się nimi asystentka Studium, uczennica Nitscha, dr A  Obrębska  Ona też zamawiała 
u stolarza szafy do biblioteki i biurko dla Nitscha, katalogowała książki i oddawała 
je do oprawy  W liście do Nitscha z 9 XI 1925 r  znajdujemy takie oto sprawozdanie:

Przed wakacjami rozpakowało się pak 4, od października 19, w najbliższych 7 już 
sprowadzonych na św  Anny mieści się literatura pedagogiczna, dalszy ciąg książek 
i czasopism dziecinnych, sporo książek religijnych, jak żywoty świętych, żywoty do-
stojników Kościoła, pisma św  Jana Złotoustego i  czasopisma cerkiewne, „Rozum 
i Wiara”, „Wiadomości Cerkiewne” itp  Niektóre z nich pomieszczają artykuły z za-
kresu życia religijnego i światopoglądu wybitnych pisarzy rosyjskich – te odkładam, 
inne wyrzucam  Pisma Złotoustego zostawiam do rozważenia, ale pewnie wyrzucę 
je też  Ze sprzedaży niepotrzebnych książek (223 kg) uzyskałam ok  22 złotych  Paki 
próżne składa się na razie w piwnicy, sądzę, że gdy będą w większej ilości, sprzeda się 
je łatwiej  Parę pak rozdałam woźnym miejscowym (Dej [?] i Boryński)  

Szafy, jak już pisałam, odstawiono mi wszystkie, nawet przed terminem  Z tych 
zapełnione książkami trzy, ok  420 dzieł, tomów nierównie więcej  Nowych szaf na 
razie nie zamawiam, choć ze względu na ewentualną siłę pomocniczą przy katalogo-
waniu należałoby wcześniej o tym pomyśleć  Jeśli 20 pak mieści się w 3 szafach, to 
dla pomieszczenia całości trzeba by szaf ponad 20, czyli na razie śmiało można by 
zamówić następnych szaf 7, tylko pomieszczenia brak  Bo szaf aż 14 w Bibliotece Stu-
dium nie stanie  Może by część ich stanęła w sali wykładowej na Gołębiej 20 – o ile 
podobna rzecz jest w ogóle możliwa  […]

Biurko za poradą p  Oesterreichera 42 obstalowałam u  Bobra  – średnio jasny 
dąb, wymiary 150 x 80 cm, cena do 350 zł  – ma być gotowe w  pierwszych dniach  
grudnia 

Pieniądze do księgarni w  Lublanie wysłane, jak już pisałam  Z  Lublany nade-
szły książki wszystkie, z wyjątkiem słownika słoweńsko-niemieckiego i niemiecko-
-słoweńskiego; w tym książki Pana Profesora dwie: jedna dla Semin  Słowiańskiego  
Następnego małego kompletu jeszcze nie otrzymałam (Skarżyński, Smułkowa 2018 I: 
7–8) 

Dla zorganizowania biblioteki Nitsch uruchomił znajomych uczonych w pań-
stwach słowiańskich, by w miarę możliwości kupowali wskazane tytuły bądź też – 
gdy chodziło o  literaturę piękną  – sami wybierali rzeczy wartościowe, przydat-
ne studentom  Sam, będąc pod koniec 1926  r  w  Lublanie, kupował książki dla 
Studium  Książki kupowała także A  Obrębska podczas pobytu na stypendium 
w Jugosławii  

42 Henryk Oesterreicher (1892–1942)  – lwowsko-krakowski uczeń K  Nitscha  Pracę na UJ zaczął 
w 1921 r  od stanowiska pomocnika asystenta, stopniowo awansując do stopnia starszego asystenta 
(1929) i adiunkta w Studium Słowiańskim (1935)  Pracował też w pracowni Słownika staropolskiego 
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Nitsch, nawet będąc za granicą, nie tracił z  oczu tego, co działo się w  Krako-
wie, co widać w jego listach do J  Łosia z Lublany i Paryża, pisanych na przełomie 
1925 i 1926 r , a o stopniu szczegółowości dawanych „instrukcji” świadczy znajdujący 
się w jednym z  listów rysunek pokoju ze zaznaczonym ustawieniem w nim mebli  
(ANPANiPAU, Listy K  Nitscha do J  Łosia) 

13 VII 1925 r  Nitsch pisał do H  Ułaszyna:

Studium Słowiańskie zacznie się stopniowo  Od października będzie katedra sztuki 
bizantyńsko-słowiańskiej (zakontraktowany na rok prof  Molè – Lublana), od stycz-
nia etnografia słowiańska (zast[ępca] prof[esora] K[azimierz] Moszyński) i może ję-
zyki ruskie (zast[ępca] prof[esora] J[an] Ziłyński), nadto zaś z zagranicy literatury 
słowiańskie przez jeden drugi trymestr  Są pieniądze na książki, będzie asystent, naj-
gorzej w ciasnym Krakowie z lokalem  Czy Pan nie wie o jakim kandydacie na którą 
z katedr? Głównie na literatury słowiańskie? (Czelakowska, Skarżyński 2011: 281) 

8 X 1925  r  Studium Słowiańskie UJ zainaugurowało działalność wykładem 
W  Molè „Podstawy sztuki bizantyńskiej” 43 w sali 31 Collegium Novum  Pracowały 
katedry języka polskiego, języków słowiańskich, literatury polskiej  W tymże roku 
akademickim 1925/1926 planowano (bezskutecznie) uruchomić wykłady z literatur 
słowiańskich 44, języków słowiańskich 45, etnografii i prehistorii słowiańskiej 46, filo-
logii białoruskiej 47 

Natomiast w roku następnym, 1926/1927, w Studium prowadzone były następują-
ce wykłady, ćwiczenia i seminaria: 
Kazimierz Nitsch: Fonetyka opisowa języków słowiańskich; Elementy akcentologii 

słowiańskiej; Starożytności słowiańskie w  świetle języka; seminaria niższe z  ję-
zyka polskiego i staro-cerkiewno-słowiańskiego, seminarium z językoznawstwa 
słowiańskiego  

Stanisław Wędkiewicz 48: Polsko-rumuńskie stosunki intelektualne w okresie 1772–1914; 
Słowiańsko-romańskie problematy językoznawcze związane z pasmem Karpat  

Włodzimierz Demetrykiewicz 49: Prahistoria ziem słowiańskich  

43 Notkę o  tym wydarzeniu dziekan Wydziału Filozoficznego polecił przesłać do gazet: „Czasu”, 
„Ilustrowanego Kurjera Codziennego”, „Głosu Narodu” 

44 Żaden z potencjalnych kandydatów, tj  ani M  Zdziechowski, ani I  Prijatelj, nie dopisał 
45 Nie dopisał też Stefan Mładenow z Sofii (w Memoriale… błędny zapis: Mładena) 
46 K  Moszyński otrzymał nominację na zastępcę profesora w Katedrze Etnografii Słowian 1 I 1926 r  

i wtedy zapewne rozpoczął wykłady 
47 Z braku kandydata było to nierealne 
48 Stanisław Wędkiewicz (1888–1963) – historyk literatur romańskich i językoznawca, w tym czasie 

(1921–1934) profesor UJ, następnie profesor UW (Encyklopedia PWNb) 
49 Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937) – archeolog, profesor UJ w Katedrze Prehistorii, dyrek-

tor Muzeum Archeologicznego PAU (Biogramy) 
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Studium Słowiańskie UJ, czerwiec 1927 (?) 50  W pierwszym rzędzie stoją od lewej: Mieczy-
sław Małecki, Antonina Obrębska, Jan Łoś, Kazimierz Nitsch, Henryk Oesterreicher, sty-
pendysta Petar Djordjić  W drugim rzędzie stoją stypendyści, od lewej: Kirył Mirczew, NN, 
Josef Rehuš, ? Ripka, Anton Slodnjak (Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków) 

Wojsław Molè: Historia sztuki w Rosji przed Piotrem Wielkim; Sztuka dalmatyńska 
w  epoce renesansu i  baroku; Bizancjum i  sztuka zachodnioeuropejska; Zabytki 
malarstwa średniowiecznego na Bałkanach; seminarium z historii sztuki naro-
dów słowiańskich 

Kazimierz Moszyński: Kultura ludowa Słowian, ćwiczenia z etnografii słowiańskiej 
Witold Taszycki: Najważniejsze wiadomości z dziejów języka czeskiego i słowackiego; 

Język łużycki; Gramatyka porównawcza języków zachodniosłowiańskich 

50 Może to być rok akademicki 1925/1926, ponieważ w drugim rzędzie pierwszy z  lewej stoi Kirył 
Mirczew z Sofii, językoznawca, w późniejszych latach profesor Uniwersytetu Sofijskiego, który 
studiował w Krakowie w tym właśnie roku 
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Jan (Iwan) Ziłyński 51: Najdawniejsze zabytki języków ruskich; Fonetyka opisowa ję-
zyka małoruskiego, ćwiczenia, proseminarium i seminarium z języków ruskich  

Bohdan Łepki 52: Literatura Wielkiego Księstwa Kijowskiego; Życie i dzieła M. Wow-
czaka, ćwiczenia z literatury ruskiej okresu odrodzenia 
Ostatecznie do wybuchu wojny Studium składało się z  pięciu katedr: Języko-

znawstwa Słowiańskiego (K  Nitsch, a  od 1928  r  T  Lehr-Spławiński), Języków 
Wschodniosłowiańskich (J  Ziłyński), Literatury Rosyjskiej (W  Lednicki), Literatu-
ry Ruskiej (B  Łepki), Etnografii Słowiańskiej (K  Moszyński) i Historii Sztuki Na-
rodów Słowiańskich (W  Molè)  W 1936 r  w miejsce Katedry Etnografii utworzono 
dla Mieczysława Małeckiego Katedrę Filologii Południowosłowiańskiej, którą objął 
od 1 X 1937 r 

Niniejszy artykuł otarł się zaledwie o obszerny temat badawczy, jakim jest Stu-
dium Słowiańskie i który czeka na dokładne zbadanie i opisanie 
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the origin and early years of the slavic institute of the jagiellonian university 
summary

In 1925, the Slavic Institute was opened at the Jagiellonian University with a view to educate experts 
in Slavic studies  The intention was for the studies to be interdisciplinary, it was planned to cre-
ate departments not only in literary studies and linguistics, but covering a possibly wide range of 
disciplines  The idea of the Study was born not in the academic milieu, but among politicians  The 
intention was to create an institution which, on the one hand, would educate Poles about Slavdom, 
and on the other, would win Poland sympathizers in other countries by inviting young people from 
Slavic countries and making it possible for them to study in Cracow  It was also planned that Polish 
graduates of the Institute would be given scholarships to various Slavic countries  Another goal of the 
Institute was to prevent Czechoslovakia from dominating Slavdom  Due to the economic situation 
of Poland in late 1920s and early 1930s, the project was implemented only partially  The contribution 
of the Institute to the development of Slavic studies in Poland, however, is unqestionable, especially 
in the field of personnel education  The Institute was closed in 1951, as part of the reform of higher 
education that was undertaken by the communist government and destroyed the academic milieu in 
Poland 
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Powody napisania niniejszego tekstu są dwa  Po pierwsze, niedawno upłynęło 40 lat 
od rozpoczęcia badań nad polszczyzną mieszkańców Krakowa, więc celowy wydaje 
się pewien rodzaj podsumowania  Po wtóre, ukazała się właśnie książka Powiedzia-
ne po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (Ochmann, Przybylska 2018), 
wyrastająca z tych badań i stanowiąca kontynuację nurtu prac nad leksyką 

Na początku pragnę wyjaśnić, co rozumiem przez określenie „polszczyzna kra-
kowska”  Otóż oznacza ono nie zjawiska językowe specyficzne dla mieszkańców 
Krakowa, lecz język używany przez krakowian, tych rodowitych, jak również przy-
byłych z innych regionów Polski, osiadłych w tym mieście  

Język mieszkańców Krakowa (i Nowej Huty) stał się przedmiotem badań zespo-
łowych pod koniec 1976 r  Ich inicjatorem był Mieczysław Karaś, uczony o szerokich 
horyzontach naukowych, pilnie śledzący nowe kierunki badań i nowe metodologie  
W latach 70  XX w  nastąpił wzrost zainteresowania miejską polszczyzną mówioną 
i  metodologią socjolingwistyczną (Dunaj 1986a)  W  owym czasie zaczęto też rea-
lizować zbiorowe projekty badawcze (można je uznać za poprzedniki dzisiejszych 
grantów)  I  tak w  ramach problemu węzłowego 11 1 VIII 1 rozpoczęliśmy pod kie-
runkiem M  Karasia wstępne prace, przygotowujące realizację zakrojonego na sze-
roką skalę projektu  Zespół badawczy liczył kilkanaście osób  Podzielony został na 



36 BoGUSłAw DUNAJ

cztery podzespoły: socjolingwistyczny, fonetyczny, leksykalny i  składniowy, które 
zajęły się na początku wstępnymi pracami  Podzespół socjolingwistyczny opracował 
projekt siatki czynników socjalnych i biologicznych wpływających ewentualnie na 
zróżnicowanie językowe środowiska wielkomiejskiego, oceniony pozytywnie (z su-
gestią niewielkich modyfikacji) przez socjologa  Zespoły fonetyczny i  leksykalny 
opracowały kwestionariusze, które miały być wykorzystane do badania właściwości 
fonetycznych oraz leksyki mówionej  Prace podzespołu składniowego skupiały się 
na rozpatrywaniu problemów metodologicznych (Dunaj 1981b: 7)  

Nagła śmierć Profesora Karasia 10 VIII 1977 r  zmieniła wszystko  Okres zamę-
tu po Jego śmierci spowodował, że do prac powrócono na początku października 
1977 r  w mocno zmienionym składzie personalnym  Liczba członków zespołu uleg-
ła wyraźnemu zmniejszeniu  W zespole pozostało tylko dziesięć osób, przy czym 
większość stanowili początkujący badacze, stojący dopiero u progu kariery nauko-
wej (Józef Kąś, Halina Kurek, Janina Labocha, Kazimierz Ożóg i na etatach badaw-
czych Krystyna Rudek oraz Mariusz Frodyma)  Doświadczonymi badaczami byli 
tylko: doc  dr hab  Jadwiga Kowalikowa, dr Aleksy Awdiejew i dr Józef Bubak, który 
zresztą wkrótce przeszedł do innej pracy  Funkcję kierownika zespołu powierzono 
piszącemu te słowa  Później następowały zmiany personalne w  zespole  Niektóre 
osoby odeszły do innych projektów naukowych (np  M  Frodyma)  Do zespołu do-
chodzili też nowi badacze, w 1980 r  z prowadzonego wówczas przeze mnie semina-
rium magisterskiego w skład zespołu weszły dwie najzdolniejsze magistrantki – Ewa 
Horwath i Renata Przybylska  Następnie zatrudniłem w zespole Kazimierza Sikorę 
(jeszcze jako studenta) i Helenę Jarosz  W 1987 r  do grona badaczy dołączyła Miro-
sława Mycawka 

Obejmując funkcję kierownika, stanąłem przed niełatwym zadaniem zarządza-
nia tworzącym się dopiero niedoświadczonym zespołem badawczym o profilu rady-
kalnie odbiegającym od moich ówczesnych zainteresowań naukowych  Wcześniej 
specjalizowałem się w odmiennej problematyce, mianowicie w gramatyce historycz-
nej i historii języka polskiego  Opublikowane przeze mnie trzy książki (w tym jedna 
z najważniejszych moich prac poświęcona polszczyźnie XII i XIII w  (Dunaj 1975)), 
rozprawy i artykuły dotyczyły właśnie tych zagadnień  By sprostać nowemu, bardzo 
trudnemu wyzwaniu, musiałem wejść i zaangażować się w zupełnie nową problema-
tykę i metodologię badawczą  Wydawało się, że nie uda się nam wypracować znaczą-
cych osiągnięć badawczych (spotykałem się z takimi opiniami)  Rzeczywiście, przy-
jęta na początku formuła bardzo szerokich badań na wszystkich poziomach systemu 
gramatycznego i leksykalnego nie była realna i możliwa do wykonania  Wobec tego 
zdecydowałem się na istotną modyfikację (a  raczej na radykalną zmianę) projek-
tu badawczego  Mianowicie zaplanowałem, że prace będą przebiegać dwutorowo: 
a) część prac będzie realizowana zespołowo, b) oprócz tego będą prowadzone bada-
nia indywidualne, realizujące problematykę projektu, a jednocześnie służące do uzy-
skania stopni naukowych (przede wszystkim doktoratów, ale również magisteriów)  
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Prace zbiorowe w  pierwszym okresie koncentrowały się na: a) wypracowaniu 
wstępnych założeń badań, b) gromadzeniu nagrań tekstów mówionych, ich odsłu-
chiwaniu i przygotowaniu do druku części zbioru  Wyniki rozważań teoretycznych 
zostały przedstawione na konferencji socjolingwistycznej w Mogilanach w  1977  r  
(Dunaj i in  1979)  Pod koniec 1977 r  i w ciągu 1978 r  całą energię skoncentrowa-
liśmy na nagrywaniu tekstów oraz ich odsłuchiwaniu i  zapisywaniu fonetycznie 
(części zbioru)  Gromadziliśmy zarówno teksty spontaniczne, jak i mające charakter 
oficjalny  W sumie powstał bardzo cenny zbiór nagrań  Mankamentem było to, że 
w owym czasie dysponowaliśmy prymitywnym sprzętem do nagrywania  Różno-
rodność zebranych tekstów umożliwiła dokonanie wstępnej typologii tekstów przez 
A  Awdiejewa, J  Labochę i K  Rudek (1980)  Ze zbioru zebranych i opracowanych 
tekstów wybraliśmy próbki i opublikowaliśmy je w postaci skryptu Wybór tekstów 
języka mówionego mieszkańców Krakowa (Dunaj 1979) (nie mieliśmy możliwości 
wydania tego dzieła jako zbioru tekstów) 1  

Pora przejść do omówienia prac indywidualnych  Ich największa liczba koncen-
trowała się na zagadnieniach fonetycznych  Z tej problematyki dwie osoby napisały 
pod moim kierunkiem rozprawy doktorskie  I tak, H  Kurek zajęła się wariantywnoś-
cią fonetyczną  Wybrane problemy z tego zakresu opracowała w rozprawie Zróżni-
cowanie fonetyczne języka mówionego mieszkańców Krakowa (wybrane zagadnienia)  
Przeprowadzenie badań opartych na dużej próbie (340 osób) było możliwe dzięki 
zebraniu przez zespół i  współpracujących z  zespołem studentów licznych nagrań 
(zob  Kurek 1991)  Z kolei J  Kąś zajął się wariantywnością fonetyczną w gwarach 
podkrakowskich wsi (włączonych w obręb wielkiego Krakowa)  Wynikiem badań 
była rozprawa Problem wariantywności fonetycznej w gwarach ludowych w obrębie 
Krakowa  Jej skrócona wersja ukazała się w postaci książki (Kąś 1988)  Wariantyw-
ność akcentu wyrazowego zbadała E  Horwath w obronionej w 1980 r  pracy magi-
sterskiej (zob  Horwath 1984) 

 Kierując projektem badawczym, nie tylko zaproponowałem do opracowania 
istotne problemy i sprawowałem nad nimi opiekę naukową, lecz także sam prowa-
dziłem intensywne badania  Dotyczyły one z jednej strony zagadnień teoretycznych 
(zob  np  Dunaj 1981c, 1985b, 1986b, 1987, 1989c), z drugiej zaś – wybranych zagad-
nień fonetycznych  Gruntownie zająłem się analizą i opisem rozmaitych zmian fo-
netycznych pojawiających się w szybkiej i mniej starannej wymowie  Rezultaty tych 
badań zostały opublikowane w  kilku artykułach i  w  książce Grupy spółgłoskowe 
współczesnej polszczyzny mówionej (w języku mieszkańców Krakowa) (Dunaj 1985a)  
Dzięki tym pracom mogłem zrealizować postulat wysunięty przez Zdzisława Stie-
bera w 1966 r  (1966: 96–97) opracowania całości form allegro  Wymieniona książka 
została uhonorowana Nagrodą Miasta Krakowa  

1 Później przygotowaliśmy do druku jeszcze jeden zbiór tekstów – dłuższych wypowiedzi sponta-
nicznych, który ostatecznie niestety nie został wydany 
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Ważny nurt badań polszczyzny krakowskiej stanowiła leksyka  Było dla mnie 
rzeczą oczywistą, że całościowe opracowanie tak obszernej problematyki jest nie-
możliwe  Z  tego względu przedmiotem badań stały się wybrane zagadnienia  Od 
początku realizacji projektu badawczego pojawił się nurt poświęcony analizie i opi-
sowi słownictwa regionalnego  Szczególne zasługi na tym polu położyła J  Kowa-
likowa – autorka dwóch ważnych rozpraw (1981, 1984) oraz książki zajmującej się 
słownictwem młodzieży (1991)  Opracowanie całościowe słownictwa regionalnego 
Krakowa nie było wtedy jednak możliwe ze względu na brak odpowiedniego zespo-
łu, który udźwignąłby ciężar tak dużego dzieła  

Drugi nurt dotyczył terminologii zawodowej i słownictwa środowiskowego  Lek-
syce zawodowej poświęcone były m in  wartościowe rozprawy magisterskie na te-
mat słownictwa gastronomicznego (Magdalena Pryl) oraz terminologii szewskiej (ta 
ostatnia autorstwa R  Przybylskiej – zob  1984a i 1984b)  Kilka magistrantek zajęło się 
analizą słownictwa i frazeologii uczniów oraz studentów  

Oprócz prac indywidualnych zespół opracował też ważne dzieło zbiorowe, mia-
nowicie Słownik frekwencyjny nieoficjalnej odmiany polszczyzny mówionej (na próbie 
liczącej 100 tys  wyrazów tekstowych)  Walor tego dzieła polegał przede wszystkim na 
wypracowaniu nowych zasad analizy  Bardzo inspirujące były tu spotkania dysku-
syjne z prof  Romanem Laskowskim  Wcześniejsze opracowania (zob  np  Zgółkowa 
1983) wydzielały wyrazy tekstowe na podstawie niesatysfakcjonującego i zawodnego, 
acz wygodnego kryterium ortograficznego  W naszej pracy dokonaliśmy segmentacji 
na podstawie kryteriów tekstowych  Wielu kłopotów nastręczało konstruowanie lek-
semów  Wcześniejsze słowniki frekwencyjne były w tym względzie niekonsekwent-
ne, gdyż segmentowały teksty na słowoformy, ale później zestawiały listy rangowe 
leksemów, nie rozwiązując zasadniczego problemu stosunku leksemów do wyrazów 
tekstowych  Odejście od tradycyjnych zasad analizy okazało się również interesują-
ce w odniesieniu do klasyfikacji leksemów  Przyjęta przez nas (za R  Laskowskim) 
syntaktyczna klasyfikacja leksemów okazała się w szczegółach za wąska  Teksty mó-
wione dowiodły potrzeby wydzielenia jako osobnej klasy jednostek organizujących 
tekst i wykładników funkcji fatycznej (np  wiesz co, słuchaj)  Ten – w moim przeko-
naniu – interesujący słownik pozostał niestety w maszynopisie, nie mieliśmy bowiem 
możliwości opublikowania go  Stało się to z niewątpliwą szkodą dla nauki  Wysiłek 
naukowy włożony w jego opracowanie nie poszedł jednak na marne  Ferment nauko-
wy towarzyszący przygotowaniu tego dzieła procentował później, gdy w  pierwszej 
połowie lat 90  opracowywaliśmy Słownik współczesnego języka polskiego (SWJP) 

Problematyka stricte składniowa zajmowała mniej miejsca w naszych badaniach  
Najważniejszy nurt stanowiła analiza struktury dialogu w języku mówionym  Prob-
lem ten opracowywała Krystyna Data, autorka licznych artykułów na ten temat  
Poświęconą temu zagadnieniu monografię Struktura dialogu we współczesnej pol-
szczyźnie mówionej ukończyła i opublikowała znacznie później (zob  Data 2011)  Na 
jej podstawie uzyskała stopień doktora  
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W badaniach polszczyzny mówionej ważny okazał się nurt pragmalingwistycz-
ny  Wyrastające z pragmatyki językowej prace nawiązywały po części do leksyki, po 
części zaś do składni  Wśród nich najważniejsze były dwie  Autorem jednej z nich 
był K  Ożóg, który napisał obszerną, przeszło 400-stronicową monografię doktorską 
Zwroty grzecznościowe w języku mówionym mieszkańców Krakowa – studium socjo-
lingwistyczne (mocno skrócona wersja tej rozprawy ukazała się w 1990 r  – zob  Ożóg 
1990a)  Zaproponowany przeze mnie temat rozprawy doktorskiej stanowił novum 
w ówczesnej lingwistyce polskiej i zainspirował później innych badaczy do zajęcia 
się tą problematyką (por  np  Marcjanik 2007) 

Nowatorska była również rozprawa doktorska J  Labochy Składnia żądania we 
współczesnej polszczyźnie mówionej (por  Labocha 1985, 1986, 2019)  Również tę zna-
komitą pracę trzeba uznać za prekursorską w polskiej literaturze językoznawczej  
Punktem wyjścia analizy były określone kategorie semantyczne (różne stopnie żą-
dania, np  rozkaz, prośba)  Autorka zbadała, jakie struktury językowe mogą wyra-
żać w języku mówionym dane kategorie i jakie czynniki warunkują użycie w akcie 
mowy danej struktury  

W ten nurt badań wpisała się również obroniona w 1982 r  rozprawa magister-
ska Krystyny Garbacewicz-Charkiewicz Sposoby wyrażania życzenia w polszczyźnie 
mówionej  

W badaniach polszczyzny mówionej mieszkańców Krakowa nieco uwagi poświę-
cono także gwarze miejskiej  Wartościowe prace dotyczące tej problematyki napisali 
Bożena Ostachowska (na temat gwary miejskiej Zwierzyńca) i K  Sikora (1988), który 
przebadał fonetykę i fonologię rodzimego środowiska z Bronowic Wielkich  Równie 
interesująca była praca Krystyny Tęczar (1981) poświęcona językowi mieszkańców 
Nowej Huty przybyłych ze wsi 

W późniejszym okresie prowadzone były także prace nad koncepcją gramatyki 
komunikacyjnej języka polskiego (por  Dunaj, Ożóg 1991: 7, 9–38) 

Plonem badań kierowanego przeze mnie zespołu były nie tylko liczne prace 
szczegółowe (monografie, rozprawy, artykuły), ale również napisana przeze mnie 
pierwsza część syntezy Język mieszkańców Krakowa. Zagadnienia teoretyczne, fone-
tyka, fleksja (Dunaj 1989a)  Ukończona w 1985 r  czekała cztery lata na druk (z powo-
du braku papieru!)  Był to pierwszy, i jak dotąd jedyny, syntetyczny, w pełni naukowy 
opis takiej problematyki 2  W sumie opublikowaliśmy dziewięć książek: cztery tomy 
zbiorowe (Dunaj 1979, 1981a, 1984; Dunaj, Ożóg 1991) i sześć monografii autorskich 
(Dunaj 1985a, 1989a; Kąś 1988; Ożóg 1990a; Data 2011; Labocha 2019)  Wyniki badań 
nad społeczną stratyfikacją języka polskiego w Krakowie przedstawiłem w renomo-
wanym piśmie o zasięgu światowym (zob  Dunaj 1989b) 

2 Cenna praca Moniki Gruchmanowej, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej i Małgorzaty Żak- 
-Święcickiej Mowa mieszkańców Poznania (1986) ma charakter po części popularnonaukowy 
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Prowadzone pod moim kierunkiem przez kilkanaście lat intensywne badania 
polszczyzny mówionej Krakowa wywarły bardzo silny wpływ na językoznawstwo 
uprawiane na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim  Badania te stanowiły 
źródło inspiracji do rozwijania i opracowywania innych problemów  I tak np  przyj-
rzenie się specyfice wypowiedzi mówionych skłoniło K  Ożoga do zajęcia się opi-
sem elementów metatekstowych  Kartoteka i taśmoteka naszego zespołu dostarczyła 
obszernego materiału  Rezultatem badań była bardzo cenna monografia Leksykon 
metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego 
mieszkańców Krakowa) (Ożóg 1990b)  Odwołuje się do niej wielu badaczy  Z kolei 
H  Kurek wypracowaną we wspomnianej wyżej rozprawie doktorskiej metodę bada-
nia wariantywności fonetycznej zastosowała do opisu socjolingwistycznego warian-
tywności w gwarach (zob  Kurek 1990) 

Te nowatorskie, często pionierskie prace stały się też źródłem inspiracji dla ba-
daczy z innych ośrodków, o czym wspomniałem już wyżej, omawiając badania nad 
grzecznością językową  

Rezultaty tych wielokierunkowych, rozległych badań sprawiły, że w Krakowie 
powstał czołowy, niewątpliwie jeden z najważniejszych ośrodków badań polszczy-
zny miejskiej (mówionej)  Badania te wywarły bardzo istotny wpływ nie tylko na 
kształt językoznawstwa uprawianego na polonistyce na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, ale także na rozwój samodzielnej kadry  Trzeba podkreślić, że prawie wszyst-
kie osoby kierujące obecnie katedrami językoznawczymi Wydziału Polonistyki UJ 
opanowały warsztat naukowy w kierowanym przeze mnie zespole (por : R  Przybyl-
ska – Katedra Historii Języka i Dialektologii, J  Labocha – Katedra Współczesnego 
Języka Polskiego, H  Kurek – Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki)  
Z kolei K  Ożóg po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego przeniósł się w ro-
dzinne strony i jako pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego i dyrektor tamtejszej 
polonistyki wpłynął w decydujący sposób na podniesienie poziomu i rangi języko-
znawstwa w tym ośrodku 3 

Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie M  Karaś  Choć los sprawił, że dane Mu 
było kierować pracami zespołu ledwie kilka miesięcy, to odegrał On rolę – moż-
na by rzec – detonatora, uruchamiającego nowy kierunek badań  W tym miejscu 
pojawia się pytanie, czy zrealizowaliśmy zadanie, które spadło na nas po śmierci 
Profesora Karasia  Patrząc z długiej perspektywy, mogę pokusić się o stwierdzenie, 
że sprostaliśmy temu zadaniu  Lata żmudnej, niekiedy wręcz wyczerpującej pracy, 
umiejętność godzenia prac zbiorowych i indywidualnych, chęć zrobienia czegoś no-
wego, towarzyszący badaniom entuzjazm sprawiły, że nie ma powodu, by wstydzić 
się naszych osiągnięć badawczych  

3 Niniejszy tekst nie omawia całości badań językoznawczych prowadzonych w Instytucie Filologii 
Polskiej Wydziału Filologicznego UJ (m in  cennych badań kierowanych przez prof  Zofię Kurzo-
wą), gdyż nie jest to cel artykułu 
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Trwające kilkanaście lat intensywne badania zostały zahamowane z  prostej 
przyczyny, mianowicie w nowej rzeczywistości lat 90  XX w  skończyło się finan-
sowanie projektu badawczego  Członków zespołu czekały nowe wyzwania, przede 
wszystkim realizacja indywidualnych tematów, niekiedy zresztą – jak wspomniałem 
wyżej – wyrastających z wcześniejszych problemów i prac badawczych lub do nich 
nawiązujących 

Doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletnich badań okazało się bardzo przy-
datne wtedy, gdy zajęliśmy się opracowywaniem SWJP  Geneza tego dzieła była na-
stępująca  W pierwszej połowie lat 90  zwróciło się do mnie wydawnictwo Wilga 
z Warszawy z propozycją opracowania nowego słownika języka polskiego  Dostęp-
ne w owym czasie słowniki (np  SJPSz) nie odzwierciedlały dynamicznych zmian 
dokonujących się w  leksyce po przełomie w  1989  r  Nie ulega wątpliwości, że nie 
podjęlibyśmy tego wyzwania gdyby nie duże doświadczenie zdobyte w trakcie prac 
nad Słownikiem frekwencyjnym nieoficjalnej odmiany polszczyzny mówionej  Wcześ-
niejsze przemyślenia leksykograficzne pozwoliły mi opracować podstawowe zało-
żenia tego dzieła  Zostały one przedyskutowane i  doprecyzowane w  gronie auto-
rów słownika  W skład ścisłego zespołu autorskiego weszły osoby biorące wcześniej 
udział w  badaniach polszczyzny mówionej mieszkańców Krakowa, mianowicie, 
oprócz piszącego te słowa – redaktora naukowego i współautora słownika – J  Kąś, 
M  Mycawka, R  Przybylska i K  Sikora  Słownik ten przełamywał monopol leksy-
kograficzny ośrodka warszawskiego w  zakresie słowników współczesnego języka  
Zaproponowane przez nas rozwiązania (m in  nowy sposób ujęcia i opisywania jed-
nostek frazeologicznych opracowany przez K  Sikorę) odbiegały w istotny sposób od 
dotychczasowej praktyki leksykograficznej  

SWJP (drugie wydanie znacznie zmienione i szczególnie godne polecenia użyt-
kownikom – 2001), a także opracowane na jego podstawie mniejsze słowniki (Popu-
larny słownik języka polskiego (Dunaj 1999) i Nowy słownik języka polskiego (Dunaj 
2005)) nie tylko umożliwiły zdobycie praktycznego doświadczenia leksykograficz-
nego przez ścisły zespół autorski, ale były też szkołą leksykograficzną dla początku-
jących badaczy  Autor znakomitych słowników gwarowych: Słownika gwary oraw-
skiej (KąśSGO) i wydawanego sukcesywnie Ilustrowanego leksykonu gwary i kultury 
podhalańskiej (KąśILG) J  Kąś docenił znaczenie doświadczenia zdobytego w trakcie 
prac nad wspomnianymi słownikami  Słownik ten umożliwił także wykształcenie 
w zakresie leksykografii początkujących badaczy, w owym czasie jeszcze studentów: 
Donaty Ochmann, Artura Czesaka, Arkadiusza Latuska i in 

Opracowywanie słownika okazało się też źródłem inspiracji do podjęcia proble-
matyki badawczej obecnej w okresie intensywnych badań języka mówionego miesz-
kańców Krakowa, mianowicie regionalizmów leksykalnych  Prace nad słownikiem 
dostarczyły interesujących spostrzeżeń  Okazało się, że niekiedy korektorki z War-
szawy używały innych form niż autorzy krakowscy  I tak np  sugerowano nam, by 
podane w słowniku hasło dłubacz zamienić na używaną w Warszawie postać dłubek  
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Konfrontacja ze słownikami warszawskimi pozwoliła zwrócić uwagę także na inne 
różnice regionalne, np  klęsnąć (‘o obrzęku: zmniejszać się’) w opozycji do północ-
nego tęchnąć  Czytelnicy słownika wskazali nam jeszcze inne regionalizmy, np  pół-
nocne połowinki w opozycji do wyłącznej w Krakowie (i nie tylko) formy półmetek  

Te obserwacje zainspirowały mnie i  M  Mycawkę do bliższego przyjrzenia się 
problematyce regionalizmów leksykalnych  Poczynając od 2002 r , opublikowaliśmy 
kilka artykułów (zob  Dunaj, Mycawka 2002, 2004, 2006) o charakterze po części 
teoretycznym, po części materiałowym (zob  też Dunaj 2010)  

Pilna potrzeba badań regionalizmów leksykalnych skłoniła mnie do zajęcia się 
tą problematyką na moich seminariach magisterskich  W  ciągu 10 lat (w  latach 
2001–2011) napisano pod moim kierunkiem dwadzieścia osiem prac magisterskich 
poświęconych regionalizmom leksykalnym występującym w mowie mieszkańców 
różnych miast i miasteczek  Większość przebadanych miejscowości znajduje się na 
terenie Małopolski, por : Bochnia, Brzesko, Czchów, Częstochowa, Dąbrowa Tar-
nowska, Dębica, Dobczyce, Jaworzno, Kielce, Kraków, Krosno, Myślenice, Nowy 
Sącz, Pilzno, Sandomierz, Sanok, Tarnobrzeg, Tarnów, Tuchów, Zakopane, Zawier-
cie, też Rzgów k  Łodzi  Zbadano nadto regionalizmy leksykalne używane przez 
mieszkańców kilku miast śląskich, por : Cieszyn, Mikołów, Opole, Tychy  Jedna pra-
ca dotyczyła Sobótki k  Wrocławia, inna zaś położonego na północy Węgorzewa  
Dobór badanych miast był uwarunkowany miejscem zamieszkania osób piszących 
prace  Chodziło bowiem o to, że osoba wywodząca się z danego miasta miała łat-
wiejszy dostęp do informatorów  Materiał zbierano za pomocą opracowanego na 
seminariach kwestionariusza  W celu zwiększenia wiarygodności materiału w każ-
dej miejscowości przebadano piętnaście osób  Te bardzo cenne, przynoszące wiele 
wartościowego materiału prace wypełniają całą półkę w biblioteczce  W tym miej-
scu pragnę wyrazić ubolewanie, że w Słowniku regionalizmów krakowskich w czę-
ści poświęconej historii badań nad polszczyzną mówioną mieszkańców Krakowa 
i regionalizmami nie pojawiło się ani jedno zdanie na ten temat  Wydaje się rzeczą 
wątpliwą, by bez wspomnianych wyżej prac teoretycznych referowanych na zebra-
niach Katedry Historii Języka i Dialektologii i lawiny prac magisterskich na temat 
regionalizmów podjęto się opracowania bardzo potrzebnego dzieła, mianowicie Po-
wiedziane po krakowsku…

Prowadzone pod moim kierunkiem wieloletnie badania regionalizmów lek-
sykalnych wytworzyły odpowiedni klimat naukowy do realizacji tego słownika  
Przedsięwzięciem tym zajęli się moi uczniowie i uczniowie moich uczniów (jak to 
określił ongiś śp  Profesor Marian Kucała  – wnuki naukowe)  W  gronie autorów 
omawianego dzieła znalazła się m in  dr Sylwia Przęczek-Kisielak, która pod moim 
kierunkiem napisała bardzo dobrą rozprawę magisterską na temat regionalizmów 
leksykalnych w języku mieszkańców Myślenic (obronioną z wyróżnieniem)  

Przejdźmy jednak do uwag na temat dzieła Powiedziane po krakowsku. Słow-
nik regionalizmów krakowskich (Ochmann, Przybylska 2018)  Nie jest to bynajmniej  
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recenzja tej pracy, tylko próba sformułowania kilku problemów metodologicznych, 
a  także zwrócenia uwagi na pewne szczegóły materiałowe  Na początku pragnę 
stwierdzić, że jest to słownik potrzebny ze względu na wagę i znaczenie (historyczne 
i współczesne) Krakowa dla polszczyzny  Wpisuje się on w nurt opracowań leksyko-
graficznych polszczyzny regionalnej, takich jak Słownik gwary miejskiej Poznania 
(Gruchmanowa, Walczak 1997) i Słownik dwudziestowiecznej Łodzi (konteksty histo-
ryczne, społeczne, kulturowe) (Bieńkowska, Cybulski, Umińska-Tytoń 2007)  

Przed rozpoczęciem prac nad takim słownikiem należało podjąć kilka decyzji 
co do charakteru i zakresu takiego dzieła  Pierwszy problem dotyczy zasięgu czaso-
wego: 1) czy ma to być słownik po części historyczny, 2) czy materiał ma obejmować 
tylko jednostki używane współcześnie  Drugi problem związany jest z zakresem so-
cjalnym: 1) czy uwzględniać w słowniku wyłącznie regionalizmy, 2) czy też sięgnąć 
do dialektyzmów występujących w gwarze miejskiej  

Jeśli chodzi o  pierwszy problem, to autorzy słownika przyjęli słuszne rozwią-
zanie, że w opracowanym zbiorze znajdą się nie tylko formy używane współcześ-
nie (rzadsze), ale również przykłady występujące dawniej w  mowie mieszkańców 
Krakowa (częstsze)  Realizację takiego założenia umożliwiło wykorzystanie licz-
nych źródeł pisanych  Obok tego należało jednak uwzględnić w większym zakre-
sie współczesny język mówiony  Tego typu badania są koniecznym uzupełnieniem 
materiałów historycznych, wydobytych ze źródeł pisanych  Ich znaczenie pokazały 
dobitnie wspomniane poprzednio prace J  Kowalikowej (1981, 1984, 1991)  Propozycję 
sposobu prowadzenia takich badań przedstawiliśmy w artykule z 2006 r  (Dunaj, 
Mycawka 2006: 70–71)  Uważam, że w nowym wydaniu słownika bezwzględnie mu-
szą się znaleźć wyniki takich uzupełniających badań  Korzystanie z różnych mate-
riałów znajdujących się w Internecie nie wystarcza  

Niełatwy do rozstrzygnięcia jest problem, czy w słowniku winny znaleźć się tylko 
regionalizmy, czy uwzględnić w  nim również dialektyzmy występujące w  gwarze 
miejskiej (por  teoretyczne uwagi na temat relacji regionalizm–dialektyzm w: ibid : 
71–72)  Tytuł Słownik regionalizmów krakowskich zdaje się sugerować, że znalazły 
się w nim wyłącznie regionalizmy  Lektura tekstu słownika dowodzi, że są w nim 
również dialektyzmy (np  wyny)  Autorzy słownika poznańskiego założyli, że ich 
opracowanie obejmie szerszy materiał leksykalny, stąd w tytule gwara poznańska  
Dopiero w części analitycznej (zob  s  68–69) wymieniono wyrazy określone mia-
nem regionalizmów  Dodajmy, że przeprowadzenie ostrej granicy pomiędzy regio-
nalizmami a dialektyzmami jest bardzo trudne, a właściwie niemożliwe 

Jest rzeczą oczywistą, że wyrazy traktowane jako regionalizmy krakowskie mają 
przeważnie szerszy zasięg  Wyłącznie krakowskie są określenia pewnych obiektów 
charakterystycznych dla Krakowa, takich jak: Adaś, Jagiellonka czy Wielka Łąka  
Uważam, że ze względów kulturowych słusznie znalazły się one w słowniku  Zde-
cydowana większość wyrazów ma większy zasięg  Nota bene brakuje mi w hasłach 
bardzo przydatnych informacji z kartoteki Słownika gwar polskich PAN (KSGP) na 
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temat występowania i zasięgu danych jednostek w gwarach (takie informacje przy-
nosi słownik poznański)  

Dobór haseł do słownika niósł trudności dwojakiego rodzaju: 1) nieuwzględnie-
nie w słowniku niektórych regionalizmów, 2) zakwalifikowanie do zbioru haseł form 
niebędących regionalizmami  Autorzy mieli pełną świadomość tego, że nie sposób 
sporządzić pełnego zbioru jednostek regionalnych, dlatego proszą czytelników 
o nadsyłanie uzupełnień  W tym miejscu upomnę się o wskazywany przez nas (zob  
Dunaj, Mycawka 2002: 110) czasownik klęsnąć, występujący w Krakowie, a także in-
nych miastach małopolskich, zwłaszcza na południu  Na północy używa się w tym 
znaczeniu czasownika tęchnąć (występuje on już np  w Sandomierzu)  Zapewne re-
gionalizmem krakowskim jest wyraz siatka w zn  ‘torba na zakupy’  Tak na ten temat 
pisze krakowski dziennikarz: „»Siatka« to w Krakowie synonim torby na zakupy, re-
klamówki itp  (na straganie: Zapakować borówki? Dziękuję, mam swoją siateczkę)” 
(„Sieci” 2018, nr 30, s  87)  Poczynione obserwacje pozwalają stwierdzić, że w takim 
znaczeniu wyraz ten jest używany w Krakowie bardzo często (powszechnie?)  Jako 
zabawną ciekawostkę podam też zasłyszaną ongiś w przedszkolu wypowiedź matki 
o zachowaniu córki: „Ta torba nie dała mi siatki” 

Jeśli chodzi o wątpliwe (rzekome) regionalizmy, to odniosę się tu do hasła cym-
bergaj (s  127–128)  Nawet jeśli ta gra i jej nazwa wywodzą się z pogranicza moraw-
skiego (jak piszą autorzy słownika), to w latach świetności (na pewno były to lata 
50  XX w ) występowała ona w całej Polsce  W czasach, kiedy nie śniło się jeszcze 
o Internecie i związanych z nim wyrafinowanych grach, była to jedna z popularniej-
szych rozrywek uczniów (piszący te słowa grał namiętnie w cymbergaja na północy 
Polski w Malborku)  Słowniki nie rejestrowały tego wyrazu (np  brak go w SJPD)  
Wyraz ten umieściłem dopiero w SWJP  Sumując: jeśli gra i jej nazwa były w pew-
nym momencie ogólnopolskie, to ich krakowskość wydaje się dość wątpliwa 

Celem sformułowanych wyżej uwag i sugestii jest wywołanie szerszej dyskusji, 
która pomoże udoskonalić następne wydanie omawianego słownika  Gdyby taka 
dyskusja odbyła się wcześniej i gdyby na temat koncepcji słownika mogli się wypo-
wiedzieć badacze zajmujący się od lat problematyką regionalizmów, można by było 
uniknąć różnych wątpliwości  Niestety, takiej możliwości nie było  Sądzę, że przed 
drugim wydaniem słownika taka dyskusja winna się odbyć 
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the Past and the Present of research into cracow Polish 
summary

The paper presents the history of research into the urban spoken Polish of Cracow  Its most intensive 
period fell between 1976 and 1991  The research project was initiated by Professor M  Karaś  After his 
untimely death in 1977, the work was directed by Professor B  Dunaj  It was twin-track; both collective 
and individual studies were carried out  Under the supervision of B  Dunaj, five doctoral theses have 
been written; in total, nine books have been published: four collective and five individual ones  Some 
collective works have not been published, i a  Słownik frekwencyjny nieoficjalnej odmiany polszczyzny 
mówionej (‘A  frequency dictionary of an unofficial variety of spoken Polish’)  Also other projects 
grew out of the research into the language spoken in Cracow, e g  Słownik współczesnego języka pol-
skiego (1996; ‘A dictionary of contemporary Polish’)  In the first decade of the 21st century, B  Dunaj 
and M   Mycawka conducted research into regional vocabulary, focusing primarily on theoretical 
problems  Under the supervision of B  Dunaj, 28 unpublished monographies have been prepared on 
the subject of regional words in the speech of inhabitants of selected towns (mainly in Lesser Poland)  
In 2018, the dictionary Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (‘Said like in 
Cracow  A dictionary of Cracow regional words’, ed  by D  Ochmann and R  Przybylska) has been 
published, growing out of and referring to previous research  The present paper presents the contro-
versial methodological problems related to research into regional vocabulary 
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gra figurami Pamięci zBiorowej w utworze artystycznym. 
z zagadnień Lingwistyki Pamięci 1

Słowa klucze: pamięć zbiorowa, wyobrażenia o narodach, Andrzej Stasiuk, język artystyczny
Keywords: collective memory, images of nations, Andrzej Stasiuk, literary language

Tematy omawiane w niniejszym tekście mieszczą się w polu zainteresowań dziedzi-
ny, która od kilku lat wzbudza zainteresowanie polskich badaczy 2, a którą ostatnio 
Waldemar Czachur (2018) określił jako lingwistykę pamięci  

Lingwistyczne badania pamięci zbiorowej stanowią część etnolingwistyki, rozu-
mianej przez Jerzego Bartmińskiego i Wojciecha Chlebdę jako „jedna z nauk o toż-
samościach zbiorowych”, których fundamentem jest właśnie pamięć wspólnotowa 
(Chlebda 2012: 109)  Słusznie więc zwraca uwagę Marta Wójcicka, iż podstawowy 
konstrukt lingwistyki kulturowej – językowy obraz świata – stanowi „nośnik pa-
mięci zbiorowej […], jest bowiem przekazywaną z pokolenia na pokolenie w języku, 

1 Artykuł powstał w  ramach grantu NPRH nr 2aH 15 0208 83 pt  „Opis stereotypów narodo-
wych jako kategorii pamięci kolektywnej w  dyskursie tożsamościowym Polaków (badania 
etnolingwistyczne)” 

2 Warto zwrócić uwagę na liczącą już dwanaście tomów lubelską serię wydawnictwa UMCS „Tra-
dycja dla Współczesności  Ciągłość i  Zmiana”, w  której poczesne miejsce zajmują zagadnienia 
pamięci zbiorowej w ujęciu lingwistycznym i kulturoznawczym, zob  np : Adamowski, Wójcicka 
(red ), 2012 
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tekstach kliszowanych, interpretacją świata” w tym jego wycinku, który odnosi się 
do „czasów minionych” (Wójcicka 2014: 12)  

Coś jednak odróżnia badania językowego obrazu świata (JOS) od lingwistycz-
nych badań pamięci zbiorowej  Można to określić jako komunikacjonizm pamięci 3  
O ile badanie JOS-u można przeprowadzić w oparciu o materiał językowy dostępny 
np  w słownikach etymologicznych i dowiedzieć się interesujących rzeczy na temat 
dawnej kultury, o  tyle w  badaniu pamięci zbiorowej koncentrujemy się na dyna-
micznym aspekcie konstruowania kształtu przeszłości w komunikacji między ludź-
mi  Pamięć jest żywa, przypisana do grupy żywych 4  Jej treści możemy więc obser-
wować w wymienianych w komunikacji tekstach (mówionych, pisanych) i opisywać 
jako elementy dyskursu pamięci pod kątem typowych wyznaczników, czyli tema-
tów, uczestników, aktorów dyskursu, osób lub instytucji zarządzających dyskursem, 
stylów dyskursu 5  

Czachur w cytowanej pracy postuluje np  opis „przedmiotów pamięci”, tj  „treści 
pamięci jako dyskursywnie aktywowanych obrazów przeszłości”, i „aktorów pamię-
ci”, tj  „świadków, przedstawicieli grup interesów, rozumianych jako elity symbo-
liczne” (Czachur 2018: 22)  Podobnie Chlebda „w każdym akcie mówienia o pamięci 
(relacjonowania jej zawartości)” wyróżnia „cztery czynniki konstytutywne” pamię-
ci zbiorowej  Są to:

[…] podmiot pamięci (ktoś, kto pamięta), przedmiot pamięci (to, co jest pamięcią 
obejmowane, czego pamięć dotyczy), treść pamięci, jej zawartość utkana z materii 
psychicznej i dana nam w różnych fizycznych relacjach (narracjach), wreszcie obser-
wator – ktoś, kto postrzega treść pamięci i o niej w owych relacjach innych powiada-
mia (Chlebda 2012: 111) 

Treści pamięci są w takim ujęciu negocjowane przez aktorów pamięci w dyna-
micznie konstruowanych narracjach w dyskursie  

Niektóre treści są szczególnie ważne dla wspólnoty  Składają się one bowiem na 
strukturę konektywną, która łączy ludzi należących do pewnego społeczeństwa  
Zdaniem Jana Assmanna powstaje ona za sprawą „formowania i przechowywania 
istotnych doświadczeń i wspomnień” oraz „włączania obrazów i opowieści z inne-

3 Jan Assmann w  pracy na temat pamięci kulturowej w  cywilizacjach starożytnych uznawał, iż 
„pamięć żyje w komunikacji i dzięki niej” (Assmann 2008: 52), a sama „pamięć kulturowa […] jest 
pamięcią, ponieważ funkcjonuje w odniesieniu do komunikacji społecznej tak samo jak pamięć 
indywidualna do samoświadomości” (ibid : 39) 

4 Pierre Nora w przedmowie do swego słynnego dzieła Les lieux de mémoire pisał: „La mémoire est 
la vie, toujour portée par des groupes vivants” (1997: 24)  Podobnie J  Assmann oceniał, iż pamięć 
wspólnotowa „odnosi się wyłącznie do realnej i żywej grupy społecznej” (2008: 55) 

5 Por  dyskusję panelową na temat współczesnego polskiego dyskursu publicznego i  możliwości 
jego badania w: Chłopicki, Gajda 2008, w której ustala się wymienione aspekty dyskursu jako 
najważniejsze 
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go czasu do horyzontu teraźniejszości” (Assmann 2008: 32)  Dzięki repetycji wy-
branych treści powstaje kanon, który J  Assmann nazywa „pamięcią obowiązkową” 
społeczeństwa i o którym mówi jednocześnie, że o ile był bardzo ważny w dawniej-
szych kulturach, o tyle we współczesnych, postkanonicznych – traci na znaczeniu  
Jak stwierdza, treści dzisiejszych „samoregulatywnych i autopoietycznych” pamię-
ci „wyzbyły się obligatoryjnego charakteru i  siły wiążącej społeczność” (ibid : 34)  
W związku z ostatnią konstatacją niemieckiego egiptologa pojawia się pytanie, czy 
w codziennej komunikacji oraz w odbiorze tekstów kultury jesteśmy w stanie zrozu-
mieć przekazy, które odwołują się do elementów dawnego kanonu, jeśli „zapomnie-
liśmy je zapamiętać”  

Właśnie temu problemowi przyjrzymy się bliżej, poddając analizie tekst drama-
tu scenicznego, w którym wykorzystano elementy dawnego kanonu figur polskiej 
pamięci zbiorowej i spróbowano wprowadzić je do dyskursu na temat spraw euro-
pejskich  Jest to przypadek bardzo wyrazisty  Czytelne są bowiem cele uczestników 
komunikacji, czyli instytucji zarządzających pamięcią i  dyskursem, działania na-
dawcy tekstu (twórcy utworu literackiego), znamy też reakcje krytyków teatralnych, 
a zatem z założenia najbardziej wyrobionych odbiorców  

Zarządzającym dyskursem jest Instytut Goethego 6, który w  roku 2009 ogłosił 
projekt teatralny zatytułowany After the Fall – Europe After 1989, zapraszając wybra-
nych twórców z kilkunastu krajów Europy (głównie Środkowej) do napisania sztuki 
teatralnej  Celem projektu było rozpoznanie stanu świadomości nowej zjednoczo-
nej Europy symbolicznie zapoczątkowanej tytułowym the fall, czyli upadkiem muru 
berlińskiego, i traktatem z Schengen – stwarzającym Europę bez granic  Powstałe na 
ten temat teksty dramatyczne zostały wystawione w poszczególnych krajach, a po-
tem skonfrontowane podczas finałowego przeglądu w Dreźnie i Mülheim w 2009 
i 2010 r  

W Polsce do projektu zaproszono Andrzeja Stasiuka  Jego dramat, zatytułowany 
Czekając na Turka, ukazał się drukiem w  polskiej i  niemieckiej wersji językowej 
w maju 2009 r , a miesiąc później został wystawiony na deskach krakowskiego Tea-
tru Starego w reżyserii Mikołaja Grabowskiego  

Miejscem akcji dramatu jest dawne przejście graniczne między Polską a Słowacją 
na przełęczy Dujawa w Beskidzie Niskim  Osoby dramatu to emerytowany pogra-
nicznik Edek (Polak), prowadząca sklepik z alkoholem Słowaczka Marika, chór sta-
rych przemytników (o nieokreślonej narodowości), Patryk i Andżela, nowi strażnicy 
terenu okołogranicznego wykupionego „przez Turka”, pani Salamina (Turczynka) – 
nowa właścicielka i jej sekretarz  

6 We współpracy kulturalnej i  finansowej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 
teatrów w Dreźnie i Mulheim, zob  http://www goethe de/kue/the/prj/atf/prj/en3941771 htm (do-
stęp: 5 VII 2018) 
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Konflikt dramatyczny zawiązuje się między zwolennikami przeszłości, „sierota-
mi szengeńskimi” 7, a zwolennikami nowej rzeczywistości  Ci pierwsi to Edek, Ma-
rika, chór  Wspominają oni swe przeszłe życie, którego istotą była granica (strze-
żona przez Edka, z zyskiem nielegalnie przekraczana przez przemytników, miejsce 
dochodowego baru dla Mariki), i niepokoją się o swoją przyszłość, gdyż w nowym 
świecie „po Schengen” nie potrafią jej zaprojektować  Ci drudzy to reprezentanci 
nowego świata przyszłości, Patryk i Andżela  Patryk, zwolennik nowego świata (do-
świadczył już w nim inicjacji, był bowiem w Londynie!), nastawiony jest na kontakt 
i  dialog ze światem starym  Andżela jest bezwzględną przeciwniczką przeszłości  
I  to wskutek jej agresywnych działań i  z  jej pistoletu w  punkcie kulminacyjnym 
przypadkowo zostaje zabity Patryk  W rozwiązaniu akcji dramatu na scenie pojawia 
się pani Salamina, 30-letnia blondynka  Przywozi ona projekt biznesowy utworze-
nia na zakupionym terenie historycznego parku tematycznego pod nazwą „strefa 
graniczna” i zatrudnienia w nim miejscowych ludzi, którzy mieliby odgrywać swe 
dawne role  Wobec nieprzyjęcia przez Edka tej propozycji pani Salamina liczy na 
pomoc Patryka, którego ciało tuli w  ostatniej scenie dramatu, wierząc, iż piękny 
młodzieniec się obudzi 

Łatwo w tej sztuce zauważyć ambitne nawiązanie do Tanga Mrożka, kanonicz-
nego dzieła polskiej dramaturgii poruszającego zagadnienie opłakanych skutków 
konfrontacji starego i nowego świata  Mówi zresztą o tym sam autor: 

Sztuka stanowi oczywiście grubymi nićmi szytą aluzję do Czekając na Godota Be-
cketa, a  poniekąd i  do Tanga Mrożka  Napisałem ją jak zwykle dla Niemców, dla 
Instytutu Goethego  To z okazji 20  rocznicy upadku komunizmu  Czekając na Turka 
chyba jest śmieszna i rezonerska  To komedia, bo ten gatunek lubię najbardziej (Ma-
rzec 2009) 

Łatwo też wydobyć z dramatu wątki, które odnoszą się do aktualnych w deka-
dach przełomu XX i XXI w  tematów dyskursu tożsamościowego społeczeństw daw-
nych krajów demokracji ludowej dotyczących tęsknoty za dawnymi komunistycz-
nymi czasami, w których życie toczyło się według znanych, dobrze przyswojonych 
reguł, oraz niechęci do obcej teraźniejszości, w której panują niezrozumiałe zasady 

Dramat Czekając na Turka został odczytany w kontekście tych problemów za-
równo przez twórców spektaklu, jak i przez krytykę  M  Grabowski, reżyser, w re-
portażu z prób przedstawienia 8 zwracał uwagę na wypowiedzi osób dramatu, w któ-
rych dominował żal po niedawnej przeszłości, akcentował różne postawy bohaterów 
wobec zachodzących zmian  Jan Peszek, odtwórca roli Edka, dodawał ogólniejsze 
uwagi na temat uniwersalności granicy jako konceptu kulturowego  Krytycy podob-

7 „Chór: jesteśmy sierotami szengeńskimi, jesteśmy martwi  Słychać nasze głosy, ale nie wykonuje-
my żadnych uczynków, ponieważ nie ma już granic” (Stasiuk 2009: 74) 

8 Zob  https://www youtube com/watch?v=fFxwOD7J498 (dostęp: 5 VII 2018) 
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nie  Jacek Wakar w „Dzienniku Teatralnym” z 22 VI 2009 r  w artykule Teatralna klę-
ska Stasiuka napisał: „odgrzewając tęsknotę za zniewolonym światem, autor skupił 
się na mnożeniu grepsów, odgrzewaniu resentymentów, szukaniu łatwej aprobaty”, 
„przedstawienie nieudane”, „spektakl nieprzyjemny”, „patrzy się na to z narastają-
cym niesmakiem”, „przypomina marny kabaret”, zacytował wypowiedź A  Burzyń-
skiej z programu teatralnego: „bohaterowie czekają na mitycznego Turka”  Równie 
negatywna była recenzja w „Newsweeku” z 1 VII 2009 r : „sprawna żonglerka [moty-
wami archetypowymi – A N ] inkrustowana trącącymi banałem diagnozami” 

Patrząc na ów sposób odbioru z  punktu widzenia teorii pamięci zbiorowych, 
można powiedzieć, iż skupiono się na tematach łatwo rozpoznawalnych przez 
wszystkich i  stale dyskutowanych w  teraźniejszym dyskursie tożsamościowym  
Pominięto natomiast trop wskazany przez autora zarówno w  tytule dramatu, jak 
i w  tekście, tylko mimochodem zwracając uwagę na motywy archetypowe, mito-
logiczne i bagatelizując je  Chyba niesłusznie, gdyż Stasiuk wykorzystał i połączył 
w krótkim tekście ważne treści nie tylko pamięci komunikatywnej, ale i pamięci 
kulturowej – jeśli skorzystać z terminologii Assmanna (2008) 9  Ta pierwsza, genero-
wana i komunikowana w codziennych interakcjach, jest powiązana z pamięcią au-
tobiograficzną własną i najstarszych żyjących członków wspólnoty pamięci, dotyczy 
więc znanych każdemu wydarzeń, których ocenę ustala się w  bieżących, pełnych 
emocji rozmowach  Ta druga, nazwana świadomym stosunkiem grupy do przeszło-
ści, instytucjonalnie kumuluje tradycję, selekcjonuje i utrwala odpowiednio zinter-
pretowany kanon treści do zapamiętania, który staje się punktem odniesienia dla 
teraźniejszych i przyszłych działań wspólnoty, pełni więc funkcję mitomotoryczną  
Oba typy pamięci są równie istotne dla funkcjonowania zbiorowości, gdyż zawierają 
treści wybrane jako ważne do zapamiętania i ukierunkowania przyszłych działań  

Wykorzystanie w dramacie Czekając na Turka mnemotoposów 10 obu typów pa-
mięci nadaje głębszy i ciekawszy wymiar refleksji Stasiuka nad problematyką gra-
nicy i  granic, upadających i  powstających, dzielących i  łączących ludzi  A  raczej 
nadałoby, gdybyśmy – jako odbiorcy – umieli je zidentyfikować i  zinterpretować  
Cytowani krytycy, a nawet twórcy spektaklu teatralnego tej umiejętności nie wyka-
zali  Pominęli coś, co ujawnić może analiza przeprowadzona w duchu lingwistyki 
pamięci  W jej toku będziemy sprawdzać, jakimi figurami pamięci kojarzącymi się 
z  tytułowym Turkiem operował autor dramatu  Chodzi tu o  treści pamięci, któ-
re uległy swoistej substancjalizacji i stały się symbolami, „elementami systemu idei 
społeczeństwa” (ibid : 53–57)  Wiążą się one z  konkretnym czasem i  przestrzenią, 

9 Terminy pamięć komunikatywna (czasem tłumaczone jako komunikacyjna), pamięć kulturowa, 
figury pamięci pochodzą z dzieła Assmanna (2008) i wykorzystuję je w niniejszym artykule w sen-
sie wskazanym przez autora  Bywają one jednak używane też w innym rozumieniu niż klasyczne 
Assmannowskie, por  leksykon Modi memorandi (Saryusz-Wolska, Traba 2014) 

10 Termin zaproponowany przez Stefana Bednarka (2012) 
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z grupą społeczną, są rekonstruktywne, czyli „reorganizowane przez zmienne ramy 
odniesień do teraźniejszości”  Maurice Halbwachs nazywał je obrazami, Assmann 
figurami pamięci (zob  ibid ) 

Etnolingwistyczne badanie figur pamięci kulturowej wykorzystanych (świado-
mie bądź intuicyjnie) przez Stasiuka poddaje pod obserwację werbalne i konceptu-
alne znaki i formy pamięci  Analizie podlegają w niej słowa, które wywołują skoja-
rzenia z przeszłością ze względu na znaczenie leksykalne, konotację semantyczną, 
archaiczną formę, a  siła ich oddziaływania zależy od miejsca użycia w  tekście, 
np  w eksponowanym i narzucającym interpretację tytule (Krzyżacy Henryka Sien-
kiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandra Forda, Krzyż i korona Zdzi-
sława Cozaca, Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk)  Poszukuje się stojących za słowami 
konceptualizacji kulturowych, mnemotoposów, szczególnie tych najistotniejszych 
dla kultury, składających się na kanon polskiej pamięci kulturowej (J  Assmann), 
który można określić także jako imaginarium polskie, posługując się terminem zna-
nym w psychologii (Jacques Lacan) i socjologii (Charles Taylor)  

W  proponowanej analizie do mnemotoposów zaliczam zbiorowe wyobrażenia 
o narodach, gdyż przechowują one pamięć i wiedzę danej kultury o ważnych wyda-
rzeniach, osobach, a także – jako struktury dynamiczne, podlegające zmianom wraz 
z ewolucją kultury – informują o przeszłych i teraźniejszych wartościach wspólnoty 11  

Opisowi tekstu Czekając na Turka przyświeca teza, iż autor świadomie grał 
w nim konceptami polskiej (lub karpackiej i podkarpackiej) pamięci zbiorowej, ce-
lowo wykorzystał tradycyjne dla polskiej kultury wyobrażenia o Turkach, poświad-
czone w literaturze ludowej i szlacheckiej dawnych wieków, świadomie nawiązywał 
do przeszłości, archaizując tekst, a  uczynił to w  celu ukazania problemu granicy 
w wybranej przez siebie perspektywie przestrzennej i czasowej  

Zacznijmy od mnemotoposów powiązanych w  naszej kulturze ze zbiorowymi 
wyobrażeniami o  Turkach czy inaczej kulturowo-językowymi stereotypami Tur-
ków  Współcześnie Turek jako konceptualizacja kulturowa – figura pamięci jest 
„wyblakła”  Już w  latach 70  XX w  Krystyna Pisarkowa, badająca konotację nazw 
narodowości, utożsamianą przez nią ze stereotypem nazwy własnej, zaliczyła nazwę 
Turek do grupy nazw o  konotacji „starej, stałej, ubogiej”, wymieniając tylko trzy 
żywe w umysłach ankietowanych cechy semantyczne: ‘głupi’, ‘biedny’, ‘obcy’ (Pisar-
kowa 1976: 20)  Obserwacja dzisiejszego języka skłania raczej ku uznaniu, że nawet 
stare, tradycyjne związki językowe, oczywiste i zrozumiałe dla pokolenia badane-
go w testach Pisarkowej, współcześnie są semantycznie puste lub reinterpretowane 
w zgodzie z dzisiejszą wiedzą potoczną  Może używa się jeszcze zwrotu siedzieć po 
turecku ‘na ziemi ze skrzyżowanymi nogami’, ale już goły jak święty turecki przez 
studentów polonistyki, których pytałam o  sens tego wyrażenia, było rozumiane 

11 Poświęcam tej problematyce książkę Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura (Niewiara, 
w druku) 
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nie jako ‘biedny, bez grosza’, ale dosłownie jako ‘skąpo ubrany’; kawa po turecku  
(de facto: parzona po polsku) nie widnieje już w kartach dań, gdzie zastąpiły ją nazwy 
parzona i liczne inne: macchiato, latte, espresso, americano itp ; słowo Turek może się 
skojarzy z  serem produkowanym w  fabryce w Turku, starszym osobom – z kawą 
zbożową marki Turek, ale nie z prototypem muzułmanina (jest nim dziś Arab)  Nie 
rozumie się więc współcześnie, że staropolskie sturczyć (się), poturczyć (się) odnosiło 
się do przymusowej lub dobrowolnej konwersji na islam, zaś turek i turkini to w daw-
nych tekstach nie tylko ‘osoby narodowości tureckiej’, ale także ‘wyznawcy islamu’ 12 

W odniesieniu do aktualnych zbiorowych wyobrażeń o Turkach trudno zatem 
mówić o wprowadzaniu przeszłych obrazów w horyzont teraźniejszości, czyli uzna-
niu ich za znaczące figury pamięci zbiorowej, gdyż ich liczne szczegóły uległy zapo-
mnieniu  A  Stasiuk zdecydował się jednak na poprowadzenie gry z odbiorcą, w któ-
rej wykorzystał to właśnie, co zostało – może tylko pozornie – zapomniane, i tym 
samym ożywił przeszłe wyobrażenia o świecie i naszą pamięć kulturową  

Podstawowym zabiegiem wywołującym skojarzenia z  dawnymi czasami jest 
wprowadzenie do tekstu leksyki, którą znamy ze staropolszczyzny  Są to takie wy-
razy dawne, jak: jasyr, Albion ‘Anglia’ – pedały z mglistego Albionu, […] gdzie mgli-
sty Albion, a  gdzie nasze pradawne niewzruszone Karpaty? (Stasiuk 2009: 12–13), 
określenia Turka znane m in  z dawnych turcyków: bisurman, psi syn, a także słowa 
„dość dawne”: kumowie (w funkcji adresatywu), w przeszłości znane potocznej pol-
szczyźnie, dziś okazjonalizmy, prawdopodobnie możliwe w języku ludzi posługują-
cych się gwarą, także w funkcji żartobliwej  Autor posługuje się również składniową 
archaizacją i stylizacją biblijną, np :

[chór starych przemytników] I nie wiadomo, kumowie, co straszniejsze: Albion czy 
bezlitosny bisurmanin? nieograniczona wolność czy mahometański jasyr? Europa 
czy Azja? […] no i czego się spodziewać po psim synu (ibid : 43) 

[…] taki bisurmanin bywały jest w świecie jak jaki Żyd albo Cygan, […] bracia, w Ege-
rze jeszcze meczet stoi  W imię Ojca, a jak nam pierdykną taki na Dujawie? (ibid ) 

Cygan […] przebiera się cudacznie i nikczemnie, ale mądrzejszy jest nad wiele na-
rodów […], bo oni cudze królestwa między się rozdzielili, mieniąc się to swoje być, 
a gdzie jedna rota drugą najechała, czynią o to ze sobą i porażają się okrutnie sami 
o to (ibid : 29) 

Użycie wyrażeń-cytatów ze staropolszczyzny uaktywnia skojarzenia z  jakąś 
dawną, choć nieokreśloną przeszłością kultury  Wspomaga ten efekt posługiwanie 

12 Zagadnienia współczesnej i dawnej konceptualizacji terminu Turek w polskich tekstach szlachec-
kich i ludowych, a także we współczesnym języku potocznym omawiam w: Niewiara 2010  Pewne 
podpowiedzi co do utrwalenia u młodzieży wymienionych związków frazeologicznych znajduję 
w wynikach ankiet asocjacyjnych przeprowadzanych w  latach 1994, 2012, 2016, 2017 w ramach 
projektu grantowego wskazanego w przyp  1  
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się starymi stereotypami krajów lub narodów, jak Anglia – mglista wyspa (stereotyp 
czytelny także współcześnie), Turek – poganin, muzułmanin, nieprzyjaciel Krzyża 
świętego (stereotyp czytelny w przeszłości)  Zestawienie tych wyrażeń i wyobrażeń 
z kolokwializmami polszczyzny potocznej (Albion – pedały, bisurmanin – pierdyk-
ną) wywołuje efekt komiczny, a ten, dystansując odbiorcę wobec postaci i problema-
tyki dramatu, wzbudza refleksję ukierunkowującą odbiór utworu na konieczność 
odczytania dwutorowego, niedosłownego  

Znajdujemy też w  tekście dramatu przykłady działań językowych, które nie są 
tak czytelne, jak wymienione wcześniej, ale także wydobywają z pamięci (pra)dawne 
struktury myślenia i mapowania świata  Dotyczy to stylizacji składniowej, naśladują-
cej sposoby budowania opisów znane z tekstów staropolskich  Artur Rejter w książce 
na temat kształtowania się gatunku reportażu (2000) zwrócił uwagę na częstość wy-
stępowania w dawnych tekstach „wyliczenia”, nierzadko rozbudowanego i chaotycz-
nego, jako najprostszej metody opisania świata  Do tej maniery odwołał się A  Stasiuk 
we fragmencie dramatu wyznaczającym ścieżki przyszłego dynamicznego przepły-
wu towarów z południa na północ Europy  Wykorzystując enumerację i addytyw-
ność, uzyskał efekt archaizacji składniowej i połączył go z leksykalną egzotyzacją: 

Patryk: Tędy  […] będzie trasa  Do Stambułu  No stamtąd, z całego tamtąd, z pół-
nocy na południe, i stamtąd, z południa na północ  Wszystko tędy pojedzie, arbuzy, 
volvo, kebaby, ryby, drożdże, plejstejszyny, rachatłukum, serwery, dekodery, kumin, 
czarczafy, imbryki, hybrydowe silniki, zeibekiko, lampy, alladyny, technologie, futu-
rologie, orient, okcydent, hagia sofia, brama brandenburska, pomidory, zmywarki, 
posypywarki, kremy do wąsów, inne kremy, trasa, magistrala łącząca dwa światy, 
zlewisko rzek Morza Bałtyckiego i zlewisko Morza Czarnego, karpacka brama, sześ-
ciopasmówka Dujawa… (Stasiuk 2009: 27–28) 

Jak odczytać ten fragment z dramatu Czekając na Turka w kontekście lingwisty-
ki pamięci? Składniowa archaizacja połączona z leksykalną orientalizacją sprawiają, 
iż – na poziomie świadomego bądź podświadomego odbioru – w umyśle odbior-
cy uaktywniają się wyobrażenia o  Turku/Turkach, charakterystyczne dla kultury 
zarówno staropolskiej, jak i tej sprzed paru dekad  W enumeracji towarów można 
bowiem upatrywać nie tylko stylizację na dawne opisy podróżnicze, ale i na listy 
przewozowe towarów, zestawienia celne, pośród których znajdują się nazwy orien-
talnych, egzotycznych potraw, przypraw, przedmiotów, strojów (rachatłukum, alla-
dyny, kumin, czarczafy), a także – nowoczesne serwery, dekodery, hybrydowe silniki  
Wywołuje to skojarzenia i z dawnym handlem lewantyńskim, i z niedawnym, z lat 
80  XX w , „turystycznym” przemytem towarów z targów Istambułu do Polski  Ów 
zabieg stylistyczny przywraca zatem pamięć o starodawnym, trwającym kilka setek 
lat przepływie energii (towarów, ludzi, idei) w obustronnie ukierunkowanym kanale 
Północ – Południe, Turcja / Porta Otomańska – Rzeczpospolita, Kraków i Warsza-
wa – Lwów i Kamieniec Podolski – Jassy – Istambuł 
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Istotę tego toposu polskiej kultury precyzyjnie scharakteryzował Andrzej Dziu-
biński (1997) w książce na temat handlu Polski z Turcją w  latach 1462–1793 (złoty 
okres w XVI w ), którego szlaki wiodły od Lwowa przez Edirne, czyli Adrianopol, 
lub przez Morze Czarne do Istambułu, Ankary, a nawet do Isfahanu i Gandży  Autor 
zwraca uwagę na ekonomiczne i kulturowe znaczenie tego handlu  Przypomina, iż 
polski narodowy strój składał się z gotowych ubrań sprowadzanych przez Ormian 
z Turcji  Przytacza liczne nazwy polskich słów zapożyczonych z tureckiego: baćmagi 
(tur  paşmage), papucie (tur  papuç), czaprak (tur  şabrak), tytoń (tur  tütün), lulka 
(tur  lüle), cybuch (tur  çubuk), kawa (tur  kahve), imbryk (tur  ibrik), filiżanka (tur  
fincan) 13  Zauważa też, że tradycje handlowych związków polsko-tureckich konty-
nuowane były z powodzeniem przez turystów-przemytników w ostatnich dekadach 
XX w  sprowadzających do Polski z bazarów Istambułu skórzane ubrania, chusty, 
tureckie dżinsy 14 

A  Stasiuk odwołał się zatem do oczywistego, łatwo dekodowanego toposu kultu-
ry polskiej: handlowych związków z Turcją, przewozu lub przemytu pięknych i po-
żądanych towarów tureckich  W XVII w  dotyczyło to ubrań, namiotów, koni, ko-
bierców, przypraw itd  A jeszcze niedawno wagę tego toposu znał i doceniał każdy, 
kto np  nosił kupioną na targu turecką kurtkę ze skóry lub na ścianie pokoju babci 
podziwiał turecki kilim, a zatem miał okazję obcować z  tymi przedmiotami jako 
pomianowskimi semioforami, materialnymi (prze)nosicielami treści kulturowych 
(Pomian 2006)  

Wywoływanie za pomocą środków językowych skojarzeń z  przeszłością, gra 
dawnymi stereotypami Turka przy jednoczesnym umiejscowieniu akcji na (byłej) 
granicy i rozmowa bohaterów o niej uaktywniają w końcu przeciwstawienie dwóch 
terminów: jednego związanego z pamięcią komunikatywną i będącego kluczowym 
tematem projektu After the Fall, czyli muru berlińskiego, fizycznie oddzielającego 
dwie dzielnice miasta, ale symbolizującego rozdział Wschodu i  Zachodu Europy 
po II wojnie światowej, oraz terminu z przeszłości, należącego do kanonu toposów 
pamięci kulturowej Europejczyków: przedmurze chrześcijaństwa, antemurale Chri-
stianitatis  Ten dawny koncept obrony granic świata „cywilizowanej, chrześcijań-
skiej Europy” przed naporem „bisurmańskich Turków” był obecny w świadomości 
i żywej pamięci Europejczyków przez parę wieków i był postrzegany z niepokojem 

13 Zob  rozdział Przedmioty handlu w XVI i XVII wieku (Dziubiński 1997: 145–201), a tam wielkie 
liczby towarów wraz z  ich nazwami w  języku polskim i  tureckim  Mamy tu m in  dowody, iż 
znaczna część handlu prowadzona była drogą lądową, wozami, końmi  Świadczą o tym takie po-
życzki z tureckiego, jak: torba, juki, czy adaptacja morfologiczna: objuczyć 

14 „U schyłku lat osiemdziesiątych byliśmy w Polsce i w Turcji świadkami niecodziennego zjawiska 
renesansu indywidualnego handlu polsko-tureckiego, na skalę niespotykaną od przełomu XVI/
XVII wieku  Aczkolwiek zmienił się zupełnie asortyment tej wymiany, bo zamiast orientalnych 
tkanin i kobierców wieziono znad Bosforu dżinsy i skóry, ale dziesiątki tysięcy handlarzy jechało 
do Stambułu, tworząc na bałkańskich szosach prawdziwe karawany” (ibid : 5) 
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jako ruchoma granica, upadająca i stopniowo przesuwająca się w kierunku północ-
nym od granic południowej Słowiańszczyzny po granice polskie  Biedna granica na 
Dujawie to jakby ostatni bastion tego dawnego przedmurza 15, a A  Stasiuk pokazuje, 
że w umysłach ludzi tworzących lokalną (polską?, podkarpacką?, karpacką?) kulturę 
wciąż żywe są dawne emocje  W tym kontekście tytułowa fraza Czekając na Tur-
ka przestaje być nawiązaniem do Becketa, staje się zdaniem archetypem, przypo-
mnieniem długotrwałego doświadczenia pokoleń zamieszkujących tereny w pobliżu  
granicy: tej najważniejszej tutaj, pradawnej granicy na kierunku Północ – Południe  

Każda ziemia, także karpacka przełęcz Dujawa, ma swoje stare, zadawnione sny, 
niepokoje, marzenia  Tutaj, w Karpatach, było to przez setki lat pełne lęku „czekanie 
na Turka”  Jan Stanisław Bystroń w pracy zbierającej ludową twórczość dziadów wę-
drownych dotyczącą wydarzeń historycznych pisał: „Groza, która padła na Podole 
po upadku Kamieńca [w 1672 – A N ], stworzyła pieśni historyczne, do dziś dnia ży-
jące wśród ludu” (Bystroń 1925: 9)  Pieśni te przechowywały dane na temat tureckich 
najazdów i ich okrucieństw („nie bijcie mnie Turcy, wy straszni mordercy”), czynów 
świętokradczych  Autor cytuje pieśń drukowaną w  postaci literatury jarmarcznej 
w Krośnie, Tarnowie, Frydku: [o Turkach] „A pannom zakonnicom / Rżnęli piersi 
nożami  / A przenajświętszy Sakrament / Deptali nogami  / Dzieci bili, przebijali, / 
Na bagnety brali” (ibid : 42)  Wspomina pieśni szlaku karpackiego odnoszące się do 
lęku przed niewolą osobistą, tureckim braniem jasyru: „dwoje ślicznych dziatek do 
Turek zabrali” (ibid : 23)  Ten właśnie odziedziczony starodawny lęk przed Turkiem 
odnajdujemy w wypowiedziach osób dramatu mimo ich żartobliwego współcześnie 
wydźwięku 

Ale w polskiej i karpackiej pamięci zbiorowej przechowują się także wspomnie-
nia innych emocji  Czekanie na Turka bywa tu pełne skrywanej fascynacji, może 
nawet pożądania  Ów archetyp w  dramacie Stasiuka symbolizuje sen Słowaczki 
Mariki, bufetowej, śniącej o mającym nadejść Turku, „całym czarnym i wąsiatym”, 
nadjeżdżającym „autem wielkim i srebrnym jak księżyc”, od którego „taka pozłota 
biła! Taki blask od łańcuchów, bransolet, kolczyków i wisiorów jego tureckich szedł, 
że mnie oczy we śnie bolały” i „szedł tak przez naszą Dujawę powoli, tak rozkracz-
nie, jak to chłop, i się rozglądał, patrzył i na co spojrzał, to było widać, że to jego” 
(Stasiuk 2009: 46)  Marzenie senne kobiety w zupełności odpowiada obrazom za-
wartym w ludowych pieśniach, których pochodzenie folkloryści oceniają jako nie 
tylko polskie, lecz szerzej ogólnokarpackie  Przedstawiają one – jak pokazuje Anna 
Tyrpa (2004, 2005) – Turków jako atrakcyjnych mężczyzn: kraśni, przekraśni mło-
dzieńcy, kojarzący się dziewczętom z aktem miłosnym, też z gwałtem: „moji leluje 
targacie” – śpiewa młoda dziewczyna, oraz z bogatym okupem za żonę: „przyjechali 
trzej Turowie, wszyscy pod piórami, darowali naszej pani skrzynię z talarami” – sły-

15 „Edek: […] i dlatego taki Turek przyszedł tu choć parę lat później, bo go powstrzymywałem  Kur-
na! Kurna! Kurna! Dlaczego tu wciąż ktoś przychodzi?” (Stasiuk 2009: 31) 
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szymy w innej pieśni (zob  Tyrpa 2005: 187–188)  Słowa talary, złoto, pozłota, blask, 
srebro (księżyca), nazwy kosztowności, piór to „odwieczne” elementy leksykalne opi-
sów Turków także w staropolskich tekstach elit szlacheckich, a nawet w utworach 
poetyc kich  Halina Wiśniewska w artykule na temat obrazu Turków w Transakcji 
wojny chocimskiej… Wacława Potockiego szacuje, że w utworze tym „jednym z naj-
częstszych kolorów jest złoty, który wywołuje dodatnie konotacje piękna i bogactwa”, 
i przytacza liczne cytaty z tego rycerskiego eposu, m in  opis tureckich wojowników:

Wszyscy siedzą od złota, od rzędów, od pukli,
I nie jako na wojnę daleką wysmukli;
Nie widziałeś kirysów, nie widział pancerzy, 
Każdy się złotogłowi, jedwabi i pierzy […]  
Świeciły się od złota chorągwie gorące,
Po których haftowane tureckie miesiące
Pod złocistą skofiją strojnych ludzi grona 
Okryją, a żelazna szydzi z nich Bellona

(W  Potocki, Transakcja wojny chocimskiej…, za: Wiśniewska 1997: 49)  

W XVII w  wykorzystali Polacy owo wyobrażenie o bogactwie Turków do stwo-
rzenia ważnego dla polskiej tożsamości kulturowego przeciwstawienia: ich (Turków) 
złoto, czyli bogactwo – nasze (Polaków) żelazo, czyli męstwo  Pisał Zbigniew Lubie-
niecki w relacji z misji dyplomatycznej Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w roku 
1640: 

[…] mają Turcy więcej dostatków i złota, a my mamy dość żelaza, ognia i męstwa; 
i my swoje rycerstwo, i oni swoje bogactwo niechaj spólną szczerością i przyjaźnią 
zachowują (Lubieniecki 1985: 174)  

A podobnych przykładów jest wiele 
Widać zatem, że współczesny dramaturg wykorzystał w swoim utworze ważne 

dawniej elementy polskich wyobrażeń o Turku: wzbudzającym strach, świętokrad-
czym, zaborczym, bogatym, pociągającym, atrakcyjnym, a  tym samym pobudził 
głęboko skryte skojarzenia, toposy pamięci kulturowej ustalone w przeszłości 16  Za-
warł w tekście treści archetypowe, symboliczne, będące jeszcze do niedawna trwa-
łymi strukturami konektywnymi polskiej (ale i szerzej: ludów obszaru Karpat) pa-
mięci zbiorowej i wspólnotowej tożsamości, a na poziomie językowym za pomocą 

16 Poza omówionymi do kanonu polskiego imaginarium należą wiktoria wiedeńska (Turek, potężny 
wróg „całego świata”, pokonany przez „lwa z Lechistanu”), fakt, że Turcja nie uznała rozbiorów 
polski (dawny wróg przekształcił się w sprzymierzeńca)  Możliwe, iż ostatnia scena Czekając na 
Turka, w której Turczynka, pani Salamina, tuli ciało niewinnie zamordowanego Patryka (nazy-
wanego Patolem przez nowoczesną Andżelę, z możliwą kontaminacją Polak – katol), licząc na 
jego przebudzenie się, nawiązuje właśnie do tego toposu nieuznania śmierci Polski 
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środków leksykalnych, składniowych stworzył warunki do uaktywnienia zarówno 
skojarzeń z przeszłością, jak i – w zgodzie z orientacyjną, mitomotoryczną funkcją 
pamięci – do interpretacji problemu ukierunkowującej przyszłe działania  Można 
jednak zapytać: po co to uczynił? Odpowiedź jest chyba oczywista i związana z jed-
ną z najważniejszych i długo obecnych w polskiej i europejskiej pamięci zbiorowej 
figur, czyli ze wspomnianym już polskim przedmurzem chrześcijaństwa  

Janusz Tazbir przypomniał, że Polskę zaczęto nazywać przedmurzem już w po-
łowie XV stulecia  Przynajmniej w XVI i XVII w  ów koncept można by określić 
jako nie polski, lecz europejski  Pisano wówczas o  Rzeczypospolitej jako „o  pło-
cie, wale, tarczy, ścianie czy twierdzy chrześcijaństwa” (Tazbir 1987: 5)  W XIX w , 
w okresie niewoli, Polacy wykorzystali i zmitologizowali to pojęcie, tworząc wyob-
rażenie, jakoby przez trzy wieki „morza barbarzyńców […] odbijały się o pierś Po-
laka”, jak w cytacie z Kazimierza Brodzińskiego (ibid : 115)  Zatem zarówno w pol-
skim,  jak i  europejskim imaginarium mnemotoposy przedmurza chrześcijaństwa, 
przesuwających się na północ granic Imperium Otomańskiego, wreszcie kolekcje: 
Polak – Turek, Lew z Lechistanu – Kara Mustafa itp  były obecne przez kilkusetletni 
okres historii Europy  Zostały jednak wszystkie zapomniane 17  Ich przypomnienie 
w utworze artystycznym, którego tematem w intencji zarządzających pamięcią była 
refleksja nad pojęciem granicy między państwami, cywilizacjami, powinno było 
nadać interpretacji utworu wymiar historyczny i zmienić perspektywę oglądu prob-
lemu aktualnego (upadek muru berlińskiego)  Przypomnienie dawnej długotrwałej 
granicy na kierunku Północ – Południe w konsekwencji mogło osłabić doniosłość 
kulturową kategorii dyskursu współczesnego, czyli opozycji Wschód  – Zachód  
W dłuższej perspektywie czasowej, obejmującej kilka stuleci, upadek muru berliń-
skiego jest już tylko jednym z wielu upadków granicy, po którym zapewne powsta-
ną nowe mury i granice, a one znów będą dzielić, będą przekraczane dla korzyści 
i  w  celu spotkania z  Innym  Tak można by odczytać utwór Stasiuka, jak wynika 
z jego analizy etnolingwistycznej  

W przytoczonych recenzjach takich wniosków jednak nie znajdujemy, a na tej 
podstawie możemy uznać, że współczesny odbiorca jest niepodatny na zapropono-
waną przez Stasiuka grę figurami pamięci kulturowej  Znacznie łatwiej dekoduje on 
treści pamięci komunikatywnej jako komunikowane aktualnie, stale obecne w dys-
kursie, ale i przeżywane emocjonalnie, osobiście i z poczuciem wpływu na ich inter-
pretację  Dyskusja nad stosunkiem społeczeństwa polskiego do przeszłości sprzed 
20 lat wywołała większe zainteresowanie odbiorców spektaklu niż odniesienia do 

17 Może nie przez wszystkich  Wydaje się, że koncept obrony cywilizacji europejskiej przed Turka-
mi jest ciągle żywy na Bałkanach i południowej Słowiańszczyźnie  Słoweńska badaczka Alenka 
Bartulović (2010) przytacza wypowiedzi publiczne, protesty przeciwko wybudowaniu w Lubla-
nie meczetu  W 2003  r  używano w  tamtejszej debacie argumentów odnoszących się do „trzy-
stu lat opierania się najazdom tureckim”, „dwustu lat trwania wpływu tureckiego” i „lęku przed 
Turkami” 
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przeszłości sprzed lat kilkuset, tym bardziej że cel i slogan projektu After the Fall 
ukierunkowywał odbiór dramatu na sprawy aktualne  Treści pamięci kulturowej, 
do których odnosił swe dzieło A  Stasiuk, mogą współcześnie wydawać się anachro-
niczne  W  kulturach współczesnych, które Assmann określił jako postkanonicz-
ne, może przecież brakować miejsca i czasu na repetycję (jeden z warunków upa-
miętniania) w dyskursie takich symbolicznych fraz, mnemotoposów, jak odsiecz/
wiktoria wiedeńska, upadek Kamieńca Podolskiego, polskie przedmurze 
chrześcijańskiej Europy, tureckie bazary, turecki tytoń, tureckie dywany 
itd , które pokolenie Stasiuka (rocznik 1960) znało choćby z powodu uczestniczenia 
w wydarzeniach kulturalnych związanych z upamiętnianiem 300 rocznicy wiktorii 
wiedeńskiej w 1983 r  Możliwe, że dziś uległy one kulturowemu zapomnieniu  Moż-
liwe też, że nadal mają status żywych figur pamięci, ale tylko w niektórych społecz-
nościach lokalnych, np  podkarpackiej, w których – jak to opisał Jan Adamowski 
(1994) – w rytualnych, dorocznych obrzędach pojawia się zintegrowana w świecie 
przeżywanym postać Turka jako strażnika Grobu Pańskiego w czasie Wielkanocy 
(„rzeszowskie Turki”) lub w  bożonarodzeniowych jasełkach jako mocnego króla, 
przeciwnika Heroda, zabójcy niewiniątek (z czytelnym skojarzeniem Herod – Rosja, 
niewinnie zamordowana Polska, Turek – wróg Rosji, a w tym sensie: sprzymierze-
niec Polaka)  Może właśnie do tej lokalnej pamięci odwołał się twórca 

Wnioski na temat świadomego wykorzystania figur pamięci w utworze literac-
kim oraz ich dekodowania przez odbiorców nie mogą być jednoznaczne  Nie znamy 
wszystkich indywidualnych interpretacji, nie jesteśmy pewni przyczyn „złego” od-
bioru  W utworze Czekając na Turka można zarzucić autorowi aż przesadne nagro-
madzenie w krótkim tekście możliwych figur pamięci komunikatywnej (bezrobo-
cie, tęsknota za starym, pewnym życiem, lęk przed nowym) i kulturowej (oprócz 
odesłań do wyobrażeń o dawnych Turkach mamy wspomnienia II wojny światowej, 
napomknienia o  Niemcach tamtego czasu, o  Rosji)  Jak wiadomo, omne nimium 
nocet  Przypomina się tu obserwacja Aleksandra Wilkonia (1976), który charakte-
ryzując stylizację językową w Ogniem i mieczem, zwracał uwagę, że autor Trylogii 
stosował zazwyczaj takie środki archaizujące, które były jeszcze obecne w  języku 
wykształconych czytelników jego dzieł w XIX stuleciu, mogły więc być zrozumiałe, 
a dodatkowo dozował je oszczędnie, w czym upatruje się powodzenia nienachalnej 
roboty pisarskiej mistrza  Współczesny twórca, prawdopodobnie w celu uzyskania 
efektu komicznego, nadmiernie inkrustował swe dzieło nawiązaniami do figur pa-
mięci zbiorowej i choć na poziomie językowym jego działanie jest całkowicie po-
prawne 18, to na poziomie wyobrażeniowym wprowadza pewien chaos i  trudność 

18 Autor stosuje te same środki archaizujące, które Wilkoń (1976) odnotował w tekście Ogniem i mie-
czem  Z dawnej leksyki Sienkiewicz wybiera wyrazy znane, choć rzadkie: cyrulik, widenda, po-
dobnie czyni Stasiuk i umieszcza w tekście słowa jasyr, Albion  Obaj autorzy w dialogach stosują 
dawne formy adresatywne, np  Sienkiewicz mościa pani, Stasiuk kumowie  Wykorzystują też sty-
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uchwycenia intencji autora – o ile celem Stasiuka było nie tylko rozśmieszenie od-
biorcy, ale też ukazanie problematyki granic, murów między państwami, cywiliza-
cjami w perspektywie uniwersalnej  

Niemniej dla badacza języka i kultury ciekawe jest, że na początku XXI w  nowo-
czesny autor wybrał jako środek artystyczny grę figurami pamięci zbiorowej, które 
przez setki lat układały się w tutejszy (nie tylko polski) kanon wyobrażeń o świecie  
Mimo niezupełnie pozytywnych skutków tego działania możemy być więc pewni, 
że nie została jeszcze przerwana ciągłość przekazu kulturowego, a przeciwnie, część 
dawnego dziedzictwa wciąż jest – choćby tylko w umyśle artysty – żywa  
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Playing with figures of collective memory in artistic work. issues in memory Linguistics 
summary

The article presents an ethnolinguistic analysis of A  Stasiuk’s drama Czekając na Turka (‘Waiting 
for the Turk’)  Staged in 2009, the play examines figures of communicative and cultural collective 
memory, to use Jan Assmann’s terminology  Particular attention is given to linguistic means of lexical 
and syntactic archaization of literary text, used to elicit associations with the past images of Turks in 
Polish and European imagination, and in consequence, to propose an interpretation of an important 
event in European culture and history at the end of the 20th century: the fall of the Berlin Wall  In 
comparison with the older concept of antemurale Christianitatis (associated with Ottoman Turks’ 
incursions against European countries), the importance of the modern, current concept is reduced 
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Tomasz Raczek to znany krytyk filmowy i publicysta, który w błyskotliwej formie 
felietonu zamyka swoje spostrzeżenia o współczesnym życiu społecznym, spogląda-
jąc na nie przez pryzmat filmu, kina, telewizji  Jego postawa twórcza przejawia się 
w zestawianiu świata medialnego z realnym życiem  Podejmując problemy, którymi 
żyją media, zachowuje stylistyczną swobodę, w dygresyjny sposób przybliża różne 
poglądy na współczesną rzeczywistość, polemizuje z innymi tekstami, a przy tym 
nie ośmiesza zachowań ludzi (Stasiński 1982: 7–10)  

W  październiku 2007  r  autor zdradził szczegóły ze swojego życia intymnego, 
a mianowicie ujawnił, że jest homoseksualistą i pozostaje w związku z Marcinem 
Szczygielskim, dziennikarzem, grafikiem i pisarzem  Orientacja seksualna Raczka 
wydaje się istotna w  kontekście jego wyobrażeń na temat męskości  Można przy-
puszczać, że podmiotowo zrelatywizowany portret męskości, zawarty w felietonach, 
będzie się różnił od stereotypowego obrazu utrwalonego w kulturze i języku 

Celem niniejszego szkicu jest zatem wyeksponowanie w felietonach Raczka zin-
dywidualizowanej wizji męskości, a także pokazanie zabiegów językowych i styli-
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stycznych, za pomocą których felietonista tę wizję przybliża czytelnikom  Warto 
sprawdzić, czy liberalny światopogląd autora wpływa na semantyczne ukształto-
wanie męskości, czy i  jak bardzo subiektywne wyobrażenie odbiega od stereotypu 
utrwalonego w kulturze 

Stereotyp to wartościujący obraz jakiegoś fragmentu rzeczywistości, utrwalony 
w  świadomości społecznej  Oparty jest zazwyczaj na niepełnej wiedzy o  świecie, 
a jego podstawową cechą jest uproszczony charakter  

Można przypuszczać, że te warstwy stereotypu, które spotykamy w wielu kręgach 
społecznych i kulturowych, mają jakieś ogólnoludzkie podłoże, a więc są bliskie ba-
zie biologicznej i ewolucyjnej, ale pozostałe warstwy stereotypu muszą być produk-
tem rozwoju określonych grup społecznych (obojętnie, czy to będzie naród, klasa 
społeczna, środowisko, mała grupa itd ) (Woszczek 2002: 144)  

Stereotyp płci można rozpatrywać na dwóch biegunach – płeć biologiczna (sex) 
i płeć kulturowa (gender)  Jednak na świadomość płciową, świadomość kobiecości 
i męskości, wpływ ma nie tylko natura ludzka, ale też to, co nas otacza, a także tra-
dycja, w której zostaliśmy wychowani, i kultura: „To kultura, tradycje – nie wyłącz-
nie naturalny instynkt – podpowiadają, jak realizować męskość i kobiecość” (John-
son 1989: 16) 

Uwarunkowany kulturowo obraz męskości zawarty w  języku może być różnie 
profilowany w  tekstach 1  Przedstawieniu zdeterminowanego idiolektalnie teksto-
wego profilu męskości w  felietonach Raczka służy szczególny sposób budowania 
wypowiedzi  Jedną ze strategii narracyjnych wykorzystanych przez felietonistę jest 
intertekstualność, czyli konstruowanie opowieści poprzez odwołanie do innego 
tekstu kultury 2  W felietonie pod tytułem Wszystko dla pań autor przywołuje nagro-
dzony czterema Oscarami film Bez przebaczenia, w którym Clint Eastwood wcielił 
się w rolę Williama „Willa” Munny’ego – byłego łowcy nagród i rewolwerowca ści-
gającego dwóch bandytów, którzy zaatakowali i oszpecili prostytutkę  Fabuła filmu 
z 1992 r  koncentruje się wokół obrony skrzywdzonej kobiety, nawet jeśli ma to miej-
sce wbrew woli strażnika prawa, czyli szeryfa Małego Billa Daggetta, który wprowa-
dził w miasteczku Big Whiskey zakaz noszenia broni palnej  T  Raczek, opowiadając 
o stoczniowcach zaangażowanych w obronę kobiet, buduje narrację na wzór holly-
woodzkiego westernu  Podkreśla w  niej tradycyjne, mocno utrwalone w  kulturze 
Zachodu postawy i schematy postępowania mężczyzny:

1  Termin profilowanie został użyty w znaczeniu, jakie nadał mu Ryszard Tokarski, według którego 
oznacza on aktualizowanie określonego fragmentu ramy całościowej w konkretnym tekście czy 
konkretnej grupie tekstów: „Ową aktualizację fragmentu modelu i ewentualne przewartościowa-
nia w obrębie tego modelu nazwijmy profilowaniem tekstowym czy tekstotwórczym”  Skutkiem 
profilowania tekstotwórczego są profile tekstowe, które bazują na profilach kulturowych, będą-
cych wynikiem profilowania kulturowego (Tokarski 1998: 40–41) 

2  Ryszard Handke szerszą wersję terminu intertekstualność stosuje odnośnie do takich zjawisk, jak 
cytat, aluzja, adaptacja, parodia czy trawestacja i przekład (Handke 2008: 23) 
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(1)  Szczecińscy stoczniowcy w dniu, gdy wybrali się z pomocą do zakładów Odra, 
mieli świadomość wcześniejszych sukcesów  Czuli swoją siłę i – jak się wydaje – uwa-
żali, że spełniają społeczną misję  Szli więc do Odry w roli t r y bu nów ludow ych, 
pa sowa nych prz ez  med ia  i   z a a kceptowa nych prz ez  opi n ię  publ icz-
ną  Na miejscu szwaczki powitały ich brawami jak swoich obrońców i   r ycerz y  
Po  jednej stronie stały zrozpaczone, bezsilne kobiety (może były wśród nich żony, 
przyjaciółki i krewne stoczniowców?), z drugiej – s i l n i ,  n ie  podd ając y  s ię  mę ż-
cz y ź n i  One prosiły o ratunek, oni chcieli im go dać […] Wszystko było jasne: ten 
spek t a k l  wieczorem obejrzy cała Polska […]  Policja jednak to nie jakaś abstrakcja, 
ale k i l k ud z ies ięc iu  mę ż cz y zn, którzy także widzieli biedne, wykorzystywane 
przez pracodawcę kobiety proszące o pomoc, by mogły odzyskać należące się im pie-
niądze, potrzebne na chleb dla dzieci  Tak więc – nietrudno zgadnąć – policjanci byli 
po ich stronie, niezależnie od tego, jak rozwijała się sytuacja  Tego dnia dla wszyst-
kich obecnych w Odrze mę ż cz y zn było jasne, że ofiarami są pracujące tam kobie-
ty, a nie gnębiący ich prezes  Stoczniowcy i policjanci zbiorowo widzieli się w roli 
C l i nt a  E a s t wood a z „Bez przebaczenia”, gotowi w obronie maltretowanych kobiet 
choćby zabić dręczyciela prezesa (Gene Hackmana)  To psycholog iczny sche-
mat,  a rchet y p mę sk ie j  post aw y (Raczek 2002: 72; podkr  – M M ) 

Dzięki odwołaniu do filmu Bez przebaczenia Raczek zaktywizował kulturowy, 
klasyczny wręcz model męskości, którego głównym przejawem jest obrona słab-
szych, w tym wypadku skrzywdzonych kobiet  Ten tradycyjny wizerunek męskości, 
uwydatniony przez wprowadzenie do opowieści postaci Clinta Eastwooda i jego roli 
w Bez przebaczenia, dodatkowo podkreślają precyzyjnie dobrane wyrazy i wyraże-
nia: trybuni ludowi, rycerze, pasowany, obrońcy  

Wyrażenie trybun ludowy oznacza rzecznika, obrońcę interesów prostych lu-
dzi  Ponadto w starożytnym Rzymie trybun ludowy był przedstawicielem i obrońcą 
praw ludu, wybieranym przez plebejuszy  Przedstawicielem ludu walczącym z nie-
sprawiedliwym prawem w westernie był rewolwerowiec „Will”  W opisywanej przez 
felietonistę sytuacji bohaterem zbiorowym, odwołującym się do postaci granej przez 
Clinta Eastwooda, są stoczniowcy i policjanci – mężczyźni odczuwający potrzebę 
wypełnienia społecznej misji  Ci, którzy we wcześniejszych protestach stali po prze-
ciwnych stronach barykady, zjednoczyli się, by wspólnie bronić bezsilnych, zrozpa-
czonych kobiet: 

Po jednej stronie stały zrozpaczone, bezsilne kobiety […], z drugiej – silni, nie pod-
dający się mężczyźni […]  Policja jednak to nie jakaś abstrakcja, ale kilkudziesięciu 
mężczyzn, którzy także widzieli biedne, wykorzystywane przez pracodawcę kobiety 
proszące o pomoc […]  

I stoczniowcy, walczący wcześniej o swój byt, i policjanci, zabezpieczający akcję 
stoczniowców, według felietonisty w imię wyższych racji, wykazali się męską soli-
darnością i siłą: „Tego dnia dla wszystkich obecnych w Odrze mężczyzn było jasne, 
że ofiarami są pracujące tam kobiety, a nie gnębiący ich prezes”  Wyeksponowana tu 
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opozycja: kobieca słabość – męska siła uwydatnia atrybuty męskości: determinację, 
odwagę, waleczność 

Z  kolei wyrazy rycerz i  pasowany przywołują skojarzenia ze średniowiecznym 
etosem rycerskim, z cnotami, które charakteryzowały rycerza, m in  odwagą, mę-
stwem, siłą, honorem, wiernością danemu słowu, szlachetną postawą wobec kobiet 

Znaczenie wyrazu rycerz i pochodnych od niego formacji, a także frazeologizmy 
z tym komponentem dowodzą, że wizerunek rycerza jako wzoru męskości jest bar-
dzo mocno utrwalony w kulturze polskiej: rycersko ‘tak jak rycerz; mężnie, boha-
tersko, odważnie, walecznie’ lub ‘w sposób pełen kurtuazji; po rycersku’ 3, rycerskość 
‘rycerski sposób postępowania; szlachetność’ lub ‘kurtuazja wobec kobiet’, po rycer-
sku ‘szlachetnie; mężnie’, być czyim rycerzem ‘być czyim obrońcą; asystować komu 
(zwykle jakiejś damie)’, rycerski wobec kogo ‘honorowy, szlachetny; pełen galanterii’  
Można pasować kogo; być pasowanym na rycerza, może być rycerz bez skazy, walecz-
ny, zbrojny bądź błędny, czyli szukający niezwykłych przygód w  czasie wędrówki 
i zarazem broniący godności damy swego serca  

Natomiast leksem obrońca odnosi się do tego, kto broni kogoś lub czegoś przed ja-
kimś zagrożeniem, niebezpieczeństwem  Obrońcą może być też osoba, która została 
upoważniona do obrony jakiegoś człowieka w sprawie karnej, ktoś, kto ma udowod-
nić brak winy  W  Słowniku frazeologicznym języka polskiego Stanisława Skorupki 
wyszczególnione są jeszcze połączenia obrońca uciśnionych, ojczyzny lub wiary 

T  Raczek dalej w tym samym tekście pisze, że wyżej opisane zachowanie męż-
czyzn to „psychologiczny schemat, archetyp męskiej postawy”, a  więc uznaje, że 
ma ono podłoże głębsze niż tylko kultura i  tradycja  Leksem męski określa typo-
wą i właściwą mężczyźnie postawę  Jak podają znawcy tematu, w stereotypowym 
wyobrażeniu mężczyzny zawiera się obraz silnego i władczego osobnika, który nie 
zna własnych uczuć, nie umie ich wyrażać, nie potrafi także wyartykułować swo-
ich potrzeb ani panować nad złością oraz nie troszczy się o swoje ciało i zdrowie 
(Fanning, McKay 2003: 193–272)  Zgodnie z typowymi połączeniami wyróżnianymi 
w USJP męski może być charakter, duch, szowinizm, ale obok nich wymieniona jest 
także męska solidarność i uroda  Męskie mogą być także czyn, umysł i serce  Moż-
na powziąć męską decyzję, czyli zrobić coś ‘szybko, zdecydowanie, bez niepotrzeb-
nego zastanawiania się’  Także można zrobić coś po męsku, czyli ‘w sposób godny 
mężczyzny’ 

Na czym więc polega ten archetyp męskiej postawy? Fabuła stylizowana na we-
stern sugeruje, że bodźcem dla wszystkich mężczyzn jest widok kobiet i ich niemo-
cy, a także potrzeba pomocy słabszym i delikatniejszym  Kobiety charakteryzowane 
określeniami biedne, wykorzystywane przez pracodawcę, proszące o pomoc, by mogły 
odzyskać pieniądze, potrzebne na chleb dla dzieci wykreowane zostały tu na ofiary 
przemocy i brutalnego prawa  

3  Wszystkie definicje zaczerpnięte zostały z SF oraz USJP 
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Jedna z  tradycyjnych, niezmieniających się od dekad wersji męskości odwołuje się 
do przekonania, że obie płcie pozostają ze sobą w opozycji, której jeden biegun to 
zapewniający byt rodzinie mężczyzna, drugi – to pielęgnująca ognisko domowe ko-
bieta  Z reprezentacji tej wyłonił się współcześnie typ mężczyzny sukcesu (Melosik 
2002: 114–115)  

I właśnie tu uwidocznia się stereotyp męskiej postawy: obrońcy i  rycerza słab-
szych, nieradzących sobie kobiet  Wzorzec męskości według Raczka zakłada rów-
nież siłę i niepoddawanie się  A to wszystko dla pań, jak głosi tytuł tekstu 

W felietonie Raczka zwraca uwagę jeszcze jeden element, który wpływa na mode-
lowanie obrazu męskości, a mianowicie wpisanie wspomnianych zdarzeń, a zwłasz-
cza zachowań mężczyzn, w konwencję spektaklu: „Wszystko było jasne: ten spektakl 
wieczorem obejrzy cała Polska”  Z konwencją spektaklu współgra także określenie 
rola  Policjanci i stoczniowcy z felietonu Raczka obsadzeni zostali „w roli trybunów 
ludowych”  Rola to ‘odtworzona przez aktora postać lub tekst wypowiedziany przez 
aktora na scenie teatru lub w filmie’  Opisywane zdarzenia są więc, według Raczka, 
spektaklem, czyli przedstawieniem teatralnym, w  którym główne role grają słabe 
kobiety i silni mężczyźni. Ci mężczyźni „szli […] w roli trybunów ludowych”  Moż-
na wejść w rolę, czyli przejąć czyjś sposób zachowania, lub wyjść z roli, czyli nie za-
chować odgórnie przyjętego sposobu zachowania  Iść w roli bliskie znaczeniowo jest 
zwrotowi wejść w rolę i oznaczać może przejęcie sposobu zachowania od bohatera, 
granie roli – w tym wypadku trybuna ludowego  Taki sposób kreacji zdarzeń przy-
wodzi na myśl efektowne widowisko, popis, który obejrzą widzowie – cała Polska 

Archetyp męskiej postawy, mocno zakorzeniony w podświadomości, widoczny 
jest w zestawieniu z publicznością, czyli tym, co wywołuje męską chęć chwalenia się 
swoją siłą i determinacją, zwłaszcza przed kobietami, szczególnym rodzajem pub-
liczności, przed którą należy jak najlepiej „zagrać swoją rolę w spektaklu”  Tezę tę 
Tomasz Raczek potwierdza w ostatnim akapicie swego felietonu:

(2) […] sam się kiedyś przekonałem, jak ut rz y my wa ny w pod św iadomośc i  mę-
ski stereotyp może człowiekowi na  chw i lę  odebrać  rozu m  Tego dnia ćwiczyłem 
jak zwykle w siłowni, rutynowo przechodząc od przyrządu do przyrządu  Oprócz 
mnie było tam trzech czy czterech mężczyzn  Nagle weszły dwie dziewczyny, chy-
ba studentki  Chichotały i  sprawdzały, czy potrafią podnieść sztangę, którą przed 
chwilą dźwigał mój poprzednik  Nie dały rady  Teraz przyszła moja kolej, a ja – jako 
słabszy od kolegi – powinienem był zdjąć ze sztangi kilka kilogramów  Dziewczy-
ny zerkały jednak ukradkiem  Wcale mi nie zależało, żeby zrobić na nich wrażenie, 
sam nie wiem, dlaczego rzuciłem się, by podnieść sztangę  Była tak ciężka, że zatka-
ło mnie, odebrało dech, wyrwało do tyłu ręce i przez kwadrans nie mogłem dojść 
do siebie  Po co to zrobiłem? Nie umiem wytłumaczyć  Wiem tylko jedno – wtedy 
n ie  mog łem post ąpić  i nacz e j  (Raczek 2002: 72; podkr  – M M )  
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Wskazane w felietonie schematyczne, stereotypowe cechy mężczyzna eksponuje 
w obecności kobiet – widzów spektaklu  Taki psychologiczny schemat według teorii 
Junga jest wspólny i dziedziczny – sposób, w jaki reagujemy na świat i postrzegamy 
go, nie zależy od nas, a zachowanie takie zostało zapisane w naszych genach – to 
pierwowzór  Z  kolei obecny w  przywołanym fragmencie związek frazeologiczny 
na chwilę odebrać rozum jest innowacją rozwijającą (Bąba 1989: 51) frazeologizmu 
odebrać, odjąć komu rozum, konotującego utratę przez kogoś zdolności logicznego 
myślenia  Taki męski stereotyp, „utrzymywany w podświadomości”, nakazuje in-
stynktowne zachowania  

Felieton ten opublikowany został w sierpniu 2002 r , w październiku 2007 r  autor 
poinformował publiczność o swoim homoseksualizmie i związku z mężczyzną  Ta 
wiedza stawia tekst w  nieco innym świetle  Można domniemywać, że opisywana 
męskość jawiąca się jako siła, odwaga, upór charakteryzuje wszystkich mężczyzn, 
którzy wiedzą, że są obserwowani przez kobiety, niezależnie od ich orientacji seksu-
alnej  W tym kontekście to archetyp postawy mężczyzn wobec kobiet:

(3) Przesłuchiwani nazajutrz stoczniowcy nie potrafili przekonująco wyjaśnić, dla-
czego doszło z  ich strony do takiej eskalacji przemocy  Dlaczego w  stoczni prze-
strzegali zasad protestu, a w Odrze ich poniosło  Tłumaczenie, że puściły im nerwy, 
nie wydaje się wystarczające  Chętniej uwierzę, że to wszystko zrobili „dla pań”, nie-
św iadom ie pow t a rz ając  w  z defor mowa nej,  pol sko-wester nowej  for-
m ie  s t a r y  a rchet y p r ycersk i  Nawet jeśli nie  mieli o  nim pojęcia… (Raczek 
2002: 72; podkr  – M M )  

Według felietonisty ten stary archetyp rycerski występuje w  zdeformowanej, 
polsko-westernowej formie  Można przypuszczać, że zdeformowana forma oznacza 
skrzyżowanie polskich realiów z narracją westernu, a więc pewną adaptację amery-
kańskiego gatunku filmowego do polskich realiów  T  Raczek niejako sugeruje tym 
samym, że opisywana przez niego wcześniej forma rycerskości uległa zmianie: do 
uprzejmości wobec kobiet i troski o nie felietonista dodał walkę o ich prawa 

Autor wyeksponował tu cechy stereotypowo uznane za męskie, czyli siłę, odwa-
gę, upór i chęć niesienia pomocy słabszej kobiecie  Męstwo i odwaga, nieco inaczej 
jednak wymodelowane niż w analizowanym wyżej tekście, są również tematami ko-
lejnego felietonu T  Raczka 

W  tekście pod tytułem Durczok idzie na wojnę zauważyć można inny sposób 
budowania narracji, a mianowicie osią konstrukcyjną wypowiedzi jest metafora po-
jęciowa, ujawniająca sposób, w jaki rozumiemy świat i go doświadczamy  Metafora 
polega na rozumieniu i doświadczaniu jednych rzeczy (z reguły bardziej abstrakcyj-
nych i złożonych) w terminach innych rzeczy (bardziej konkretnych i prostych)  Me-
taforę Lakoff opisał jako „przeniesienie [transfer] części struktury pojęciowej jednej 
domeny do drugiej” (za: Pawelec 2006: 33)  Owo przeniesienie uzależnione jest od 
naszego postrzegania świata i stosunku do innych ludzi, czyli od zwykle nieuświa-
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domionego systemu pojęć (Lakoff, Johnson 1988: 25, 109), który nierzadko ma meta-
foryczny charakter, stąd też nasze myślenie, działanie i doświadczanie uzależnione 
jest od metafory (ibid : 25) 

Narracja w  tym felietonie opiera się na metaforze LECZENIE CHOROBY TO 
WOJNA, co zapowiada już tytuł  Założeniem zastosowanej tu metafory pojęciowej 
jest ukazanie leczenia nowotworu w  kategoriach wojny  Językowe realizacje tego 
metaforycznego modelu są powszechne w polszczyźnie, np : Choroba zaatakowała, 
Wygrać z rakiem, Chemia trafia prosto do celu, Chemia zabiła nowotwór, Choroba 
zaatakowała komórki. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób za pomocą metaforyki wojen-
nej Raczek eksponuje męską postawę Kamila Durczoka:

(4) I rzeczywiście, kilka dni później na zakończenie sobotnich „Wiadomości” wyraź-
nie wzruszony wyznał (przytaczam z pamięci): „Wiem, że mój wygląd dziwi wielu 
z państwa, ale chciałem wyjaśnić, iż nie wynika on z kaprysu ani mody, lecz jest re-
zultatem działań ubocznych terapii, którą zalecili mi lekarze w związku z chorobą 
nowot worową  Mam nadzieję, że  terapia się powiedzie, a włosy odrosną”  Takie 
oświadczenie robi zawsze piorunujące wrażenie […]  Sytuacja Kamila Durczoka jest 
zupełnie inna  On jeszcze n ie  pokona ł  choroby, choć wierzy (teraz wraz z nami), 
że tak się stanie  Nie prosi także o zebranie funduszy na leki  Po prostu i n for muje 
o  swojej sytuacji, byśmy n ie  ma r nowa l i  cz a su na domysł y  i   próżne ga-
d a n ie  Zachowuje się ja k  mę ż cz y zna,  k tór y  wła śn ie  dost a ł  powo ła n ie 
do  a r m i i  w y r usz ające j  na   wojnę  Nie  bu nt uje  s ię,  n ie  prosi  o   pomoc, 
n ie  s t a ra  s ię  w y m igać: po  prostu prz ygotow uje  s ię  do  wa l k i  i   w ierz y, 
ż e  w róc i  do domu c a ł y  i  z d row y  Przecież taka wojna z  chorobą to  lud z k a 
rz ecz  i historia zna setki tysięcy, a może i miliony zwycięzców  Teraz chodzi o to, 
by się znaleźć właśnie wśród nich (Raczek 2003: 68; podkr  – M M ) 

T  Raczek, wykorzystując militarne porównanie, zauważa, że prezenter wia-
domości zachowuje się jak mężczyzna, który właśnie dostał powołanie do armii 
wyruszającej na wojnę  Przywodzi to na myśl nakaz wstąpienia do wojska i walki 
na froncie  Zmodyfikowany frazeologizm ma większą ekspresję, silniej oddziału-
je na emocje niż związek standardowy  O ile wojsko może kojarzyć się z ćwicze-
niami, przeszkoleniem bojowym, o tyle armia wywołuje skojarzenia z regularną 
wojną, zagrożeniem, a nawet pozbawieniem życia, co dodatkowo podkreśla rozbu-
dowana przydawka wyruszająca na wojnę  W dalszej części tekstu autor dookreśla, 
co rozumie przez słowa mężczyzna, który właśnie dostał powołanie do armii – taki 
mężczyzna nie buntuje się, nie prosi o pomoc, nie stara się wymigać, przygotowuje 
się do walki i wierzy, że wróci do domu cały i zdrowy  Pierwsze trzy określenia 
są negacją przeciwstawiania się, niezgody, a  także potrzeby uzyskania pomocy 
i  uniknięcia jakiegoś obowiązku  Następne cechy mężczyzny zostały wyekspo-
nowane przez felietonistę przez użycie frazeologizmów wojennych – przygotować 
się do walki kojarzy się z oswojeniem się z myślą o nieuchronności czegoś, wró-
cić do domu konotuje przezwyciężenie trudności, odniesienie sukcesu, pokonanie  
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czegoś, określenie cały i zdrowy zaś przywodzi na myśl człowieka, który nie doznał 
poważnych uszczerbków na zdrowiu  

Według autora felietonów męskość Durczoka przejawia się również w tym, że 
prezenter po prostu informuje o  swojej sytuacji, by widzowie nie marnowali cza-
su na domysły i próżne gadanie  Można więc domniemywać, że zachowanie takie 
należy do sfery męskości  Prezenter nie każe widzom odgadywać prawdy (dziwny 
wygląd – ogolona głowa), przekazuje im niezbędne informacje o swojej chorobie no-
wotworowej  Robi to jednak nie bez emocji, por  wyraźnie wzruszony wyznał  Mimo 
siły i determinacji mężczyzna jednak okazuje swoje uczucia (Fanning, McKay 2003)  
Lekceważące określenie próżne gadanie sugeruje gadanie bez sensu, brednie, nie-
prawdę i wreszcie „babskie gadanie” – będące przeciwieństwem męskiego informo-
wania  W cytowanej wypowiedzi T  Raczek zestawia męskość prezentera wiadomo-
ści postawionego w obliczu ciężkiej choroby z deprecjonującym kobiety mówieniem 
bez sensu  Seksistowski frazeologizm: ‘babskie gadanie’ (próżne gadanie) w zesta-
wieniu z ‘męską rozmową’ (po prostu informuje) eksponuje cechy, które stawiają ko-
biety w gorszym świetle, tzn  

plotkowanie, narzekanie, ględzenie, mówienie bzdur, narzekanie na mężczyzn, wy-
lewanie czułości, obgadywanie, coś przeciwnego do rozmowy faceta z facetem […]  
Nie musi być na temat, aby dużo (Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 2005: 181) 

Z kolei militarny związek frazeologiczny wojna/walka z chorobą oznacza nie tyl-
ko zmaganie się ze stanem swojego ciała, ciężkie starcie człowieka z chorobą  Pod-
kreśla także dramatyzm sytuacji, uobecnia skalę zagrożenia – nigdy nie wiadomo, 
jaki będzie finał tej potyczki 

(5) Mam wrażenie, że i n for mując  nas o chorobie, odczuł ulgę  Może już teraz spo-
kojn ie  w y r u sz yć  na  wojnę,  która – wie to i on, i my – je s t  prz ec ie ż  do  w y-
g ra n ia  (Raczek 2003: 68; podkr  – M M ) 

Połączenie wyrazowe wojna jest do wygrania sygnalizuje duże szanse na sukces 
w dążeniu do pokonania choroby, szanse na wyzdrowienie  Przywołana wcześniej 
utrwalona konstrukcja przygotować się do walki, zdefiniowana przeze mnie jako 
‘oswojenie się z myślą o nieuchronności czegoś’, utożsamiana jest przez autora fe-
lietonu z informowaniem, czyli udzielaniem informacji, oświadczaniem  Podanie do 
publicznej wiadomości informacji o chorobie spowodowało, że chory prezenter po 
tym silnym napięciu nerwowym poczuł odprężenie i teraz może spokojnie wyruszyć 
na wojnę, czyli bez zbędnego niepokoju skupić się na leczeniu 

Na początku tej fabuły stylizowanej na relację z  działań wojennych T  Raczek 
eksponuje żołnierski wygląd chorego Durczoka:

(6) O chorobie Kamila Durczoka dowiedziałem się podczas gali Wiktorów, gdy wrę-
czał statuetkę Wojciechowi Kilarowi  Nie pojawił się na scenie, gdyż ten uroczysty 
moment wcześniej sfilmowano na Śląsku, gdzie mieszkają obaj panowie  Pokazano 
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go tylko na ekranie zawieszonym nad sceną warszawskiej Opery Narodowej  A jed-
nak po sali przeszło westchnienie zdziwienia: Durczok ogolił się na  ł ys ą  pa łę,  cóż 
z a  ek scent r y zm! To nie tak – nachyliła się do mnie siedząca nieopodal pani  – To 
nie k apr ys! On jest poważnie chory (ibid ; podkr  – M M ) 

Wyrażenie łysa pała określa łysego człowieka, ma pejoratywny wydźwięk  Po-
zbawienie głowy włosów, czego – jak sądzono – dokonał prezenter informacji, może 
zostać określone mianem ekscentryzmu, czyli zachowania ‘wbrew ogólnie przyjętym 
zasadom’  Wyrażenie to jednak również przywodzi na myśl wojsko i wojnę – w cza-
sach obowiązkowego poboru wojskowego głowę mężczyzny wstępującego do armii 
należało, ze względów praktycznych i zdrowotnych, ogolić lub bardzo krótko przy-
strzyc  Zawodowi wojskowi dziś, a niegdyś poborowi, włosy mieli ścinane właśnie na 
łysą pałę  Współcześnie fryzura taka kojarzy się z różnymi przedstawicielami spor-
tów walki, kibicami lub członkami subkultury skinheadów, dlatego wygląd Dur-
czoka określony został mianem ekscentryzmu i kaprysu, nagłej zachcianki wbrew 
przyjętym zasadom 

Felietonowa twórczość T  Raczka sprofilowana jest kulturowo  Źródłem jego in-
spiracji są filmy, ale jest nim także współczesne życie społeczne  Ważny jest sposób, 
w jaki językowo ujmuje on przedstawione w swych tekstach zdarzenia  Poruszając 
temat męskiej reakcji na ucisk i wyzysk kobiet, wykorzystuje narrację stylizowaną 
na klasyczny gatunek kina amerykańskiego – western  Jedną z cech tego gatunku 
filmowego jest konflikt dramatyczny, starcie sił reprezentujących dobro z  siłami 
zła  Felietonista utożsamia też aktora odgrywającego rolę postaci reprezentującej 
wartości pozytywne ze współczesnymi mężczyznami, jednocześnie przypisując 
im cechy tegoż bohatera filmowego  Tak przedstawiony mężczyzna to rycerz, któ-
ry realizuje się w pełni, gdy jest podziwiany, zwłaszcza przez kobiety  Postać grana 
przez Clinta Eastwooda (a z nim także stoczniowcy i policjanci) to wzór męskości 
w felietonie Raczka  

Z kolei narracja traktująca o poważnej chorobie popularnego prezentera oparta 
jest na metaforze pojęciowej LECZENIE CHOROBY TO WOJNA  Wojna jest trady-
cyjną sferą męskiego życia, utożsamianego z siłą, determinacją i wygraną 

Wyłaniający się z  felietonów Raczka obraz męskości zaskakuje tradycyjnym, 
mocno zakorzenionym w  kulturze Zachodu ujęciem  Ową wizję wyrażają różne 
środki językowe, stylistyczne i narracyjne  Po felietoniście o liberalnym światopo-
glądzie można było oczekiwać innego, bardziej kontrowersyjnego, odbiegającego 
od stereotypu spojrzenia na problem męskości  Wbrew jednak początkowym przy-
puszczeniom w felietonach Raczka mamy do czynienia ze schematycznym, archety-
picznym wręcz – jak twierdzi sam autor – wyobrażeniem męskości, niezmiennym 
od wieków, powielanym przez pokolenia, na trwałe wpisanym w kod kulturowy 
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the Linguistic and cultural image of masculinity  
in tomasz raczek’s feuilletons 

summary

In this paper, the author presents the linguistic layer of Tomasz Raczek’s feuilletons published in the 
“Wprost” weekly  Analysed are the various linguistic means, phraseologisms, and lexemes occurring 
in Raczek’s texts, which showcase masculine and non-masculine social attitudes, and thereby the 
subjective value system represented by the author of the “Ekran osobisty” (‘Personal screen’) series 
of feuilletons  Moreover, the paper presents the narrative strategies of Raczek’s feuilletons, revealing 
the linguistic and cultural image of masculinity in Raczek’s texts: the culture of intertextuality and 
conceptual metaphors 
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Po 1989 r  w kulturze kibicowania w Polsce wystąpiło wiele niekorzystnych zjawisk  
Idzie przede wszystkim o pojawienie się subkultury fanatycznych sympatyków piłki 
nożnej (utożsamiających się z barwami klubowymi), częstokroć tworzącej skonflik-
towane i zwalczające się wzajemnie grupy  Nie ma tu miejsca na rozwijanie tego wąt-
ku, nieuchronnie wiodącego do próby zrozumienia istoty tzw  chuligaństwa stadio-
nowego, subkultur przemocy i zasad funkcjonowania związanych z nim środowisk 1 

Szczególnie niebezpieczna pod tym względem sytuacja ukształtowała się w Kra-
kowie, gdzie swoje stadiony mają dwa najstarsze obecnie kluby w Polsce: Cracovia 
i Wisła Kraków  Ich rywalizacja w meczach derbowych tradycyjnie nazywana jest 
świętą wojną, co dotyczy także chuligańskich porachunków pseudokibiców  Zadaw-
nione urazy, krzywdy (Cracovia po 20 latach dopiero w 2004 r  powróciła do Ekstra-
klasy) i niechęci przeobraziły się w jawną wrogość, nienawiść i bezwzględny (liczne 
ofiary śmiertelne) konflikt, dążący do zupełnego zniszczenia i upodlenia przeciw-
nika  Chuligańskie bojówki obu klubów 2 dopuściły się (głównie na swoich liderach) 

1 Por  np : Pawłowski 2000; Piotrowski 2000, 2012; Micarz 2006; Soliński 2006; Janus 2013 
2 Występują one pod różnymi nazwami i grupują zaprawionych w walce wręcz chuliganów, tzw  

hoolsów  Najbardziej znane to (Cracovia:) Jude Gang, Anty-Wisła, Łowcy Psów (Hycle); Wisłę  



80 KAZIMIeRZ SIKoRA

krwawych morderstw i  okaleczeń z  użyciem tzw  sprzętu (siekier, maczet, noży, 
młotków itp )  Dlatego przez szalikowców innych klubów krakowscy kibice nazy-
wani są „nożownikami”, a Kraków „miastem noży”  Brutalny konflikt trwa i będzie 
zbierać swe tragiczne żniwo, co pokazują np  skandaliczna oprawa meczowa Wisły 
w derbach 12 VIII 2017 r  wzywająca do zabijania kibiców Cracovii oraz ekscesy na 
stadionie Cracovii podczas meczu 13 XII 2017 r  3 Podobne konflikty dotyczą także 
kilku innych polskich miast „derbowych”, nigdzie jednak – nawet w Łodzi, gdzie 
trwa waśń kibiców ŁKS-u i Widzewa – nie przybrały one tak drastycznej postaci  

Równie drastyczny, naznaczony skrajną wulgarnością, agresją i nienawiścią jest 
język 4 tego irracjonalnego sporu  Ponieważ walka toczy się o chuligańską domina-
cję (kto „rządzi” w Krakowie i okolicach), dla której sportowy wynik jest jedynie 
pretekstem (por  graffiti: Je…ać Wisłę. Derby wasze, miasto nasze! i  przyśpiewkę: 
Człowiek 5 to powie, Wisełka rządzi w Krakowie!), wyszedł on poza ramy stadiono-
wego widowiska (przyśpiewki, flagi, transparenty, oprawy) i  jest szeroko obecny 
w  przestrzeni miejskiej (graffiti, vlepki/wlepki, murale itp ) oraz na kibicowskich 
forach w Internecie  Z takich źródeł pochodzi wykorzystany w artykule materiał 6  
Jakkolwiek istotny 7, ze względu na szczupłość miejsca ten wątek rozważań nie bę-
dzie kontynuowany  

Podejmowany temat dotyczy wybranych elementów kibolskiego języka nie-
nawiści  Jakiekolwiek jego opracowanie nie może pominąć roli tych niesłychanie 
obelżywych, znieważających i  deprecjonujących ekspresywizmów, jakimi są: żyd 
i pies (i związanej z nimi grupy wyrazów pochodnych, bliskoznacznych i określeń 

reprezentują grupy Wisła Sharks Hooligans (Sharksi), Anty-Jude, Devils – Wściekłe Psy (prawdo-
podobnie już nieaktywna)  Organizacje skupiające się wokół klubów kibica (tzw  ultrasi – zago-
rzali, fanatyczni kibice niebędący chuliganami – hoolsami, przygotowujący oprawy i zorganizo-
wany doping na zajmowanym sektorze) to Opravcy, Młoda Brygada (Cracovia); druga strona to: 
Armia Białej Gwiazdy, Armia Wisły 

3 13 XII 2017 r  na stadionie Cracovii sektor gości ostrzelano z wyrzutni rac, petard i fajerwerków  
Fali agresji i wściekłości z powodu porażki gospodarzy nie powstrzymała świadomość surowych 
kar, które spadną za to na ukochany klub i stadion  

4 Agresji i nienawiści w języku kibiców w różnym stopniu dotyczą np  prace: Przybylska 1986, 2010; 
Grzegorczykowa 1991; Peisert 2004; Taras 2013  Odniesienia kulturowe i środowiskowe (np  sy-
stem wartości, stereotypy, rytuały, formy komunikacji itp ) omawiają np : Lewiński 1994; Koło-
dziejek 2005, 2006, a w aspekcie ogólnym – Piekot 2008 

5 „Człowiek” to pseudonim Tomasza C , jednego z przywódców kiboli Cracovii; stracił życie w zor-
ganizowanym napadzie, zamordowany 17 I 2011 r  maczetami i siekierami  

6 Bardzo duże zasługi w jego zebraniu ma p  Katarzyna Łukawska, autorka napisanej w 2014 r  pod 
moim kierunkiem pracy magisterskiej nt  subkulturowej aksjologii kibiców  Nowszy zebrałem 
samodzielnie, także dzięki rozmowom z młodzieżą z VI LO w Krakowie  

7 O niesłychanie wulgarnej i brutalnej formie takiej komunikacji w Internecie można się przekonać, 
śledząc fora kibicowskie, por  np : https://www kibice net/forum/viewtopic php?f=1&t=27001& 
start=7960 (dostęp: 6 VII 2018; dyskusja z 31 XII 2017 r , po zabiciu przez policję jednego z pseudo-
kibiców Cracovii)  
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metaforycznych) 8  Problem wydaje się ważny także dlatego, że w pewien (niezamie-
rzony) sposób nawiązuje do dyskusji na temat antysemityzmu w  Polsce  Zamiar 
werbalnego poniżenia, zelżenia i wyszydzenia adresata (odbiorcy) realizują zazwy-
czaj użyte z tą intencją negatywnie wartościujące rzeczowniki, a zwłaszcza najbar-
dziej obraźliwe i  nacechowane emocjonalnie wulgaryzmy  Obecność i  szczególna 
rola wśród osobowych pejoratywów używanych przez szalikowców słów żyd i pies 
wymaga szerszego komentarza  

Niewątpliwie reprezentują one wśród leksyki znieważającej interesującą języ-
koznawczo grupę jednostek, które zdolne są pełnić swą funkcję dzięki posiadaniu 
utrwalonych w  kulturze negatywnych konotacji i  funkcjonowaniu pośród uczest-
ników danej wspólnoty komunikacyjnej rozmaitych uprzedzeń i  pejoratywnych 
stereotypów  Analiza materiału wykazała, że do takich stygmatyzujących przeciw-
nika nazw-etykiet, odwołujących się do kompromitujących go stereotypów, należą: 
pies/psy, psiarnia, kundel/kundle, ubek/ubecy, ubecja, zomowiec/zomowcy, zomoza, 
komuch/komuchy, gwardia itp ; żyd/żydy, żydek/żydki, pejs/pejsy, pejsiak/pejsiaki, 
parch/parchy, judas/judasy, jarmułkowiec itp  

Zacznijmy od tego, że zarówno żyd, jak i  pies zawierają aluzję do jakoby ży-
dowskiej czy milicyjnej, kompromitującej przeszłości obu klubów  Przypomnieć 
(w  największym skrócie) należy, że wiele ważnych klubów sportowych po wojnie 
znalazło się pod całkowitą kontrolą prawną, finansową i organizacyjną milicji, woj-
ska i  MSW  Dotyczyło to nie tylko krakowskiej Wisły, Śląska Wrocław, ale także  
Legii Warszawa  Kluby pod oczywistą groźbą likwidacji i represji zostały włączone 
w struktury urządzone na wzór radziecki w ZSRR  Towarzystwo Sportowe Wisła 
Kraków znalazło się w 1948 r  w resortowym Zrzeszeniu Sportowym Gwardia, pod-
ległym Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później MSW  Stąd człon „gwar-
dyjski” w obowiązującej później (do 1989 r ) nazwie GTS Wisła (od 1990 r  na powrót 
TS) oraz to, że do 1990  r  prezesem klubu stawał się obowiązkowo każdy kolejny 
komendant wojewódzki Krakowskiego (wojewódzkiego) Urzędu Spraw Wewnętrz-
nych  Wisła Kraków, tak jak np  Gwardia Wrocław, Olimpia Poznań i in , była więc 
przez długie lata de facto klubem milicyjnym  Zależność ta jest ciągle poważnym 
problemem wizerunkowym klubu  

Żydowskie drużyny piłkarskie występowały przed wojną w  rozgrywkach róż-
nych klas (w Krakowie były to m in  słynne kluby: ŻKS Makkabi Kraków i ŻTS Ju-
trzenka Kraków; we Lwowie KS Hasmonea)  Sporadycznie występowały w I lidze, 
ale rywalizowały skutecznie z innymi drużynami w klasie okręgowej  W barwach 
Cracovii ciągle występowało kilku Żydów (m in  reprezentanci Polski: Ludwik Gin-
tel i Leon Sperling – wychowanek Jutrzenki Kraków 9); byli oni też wśród założycieli 

8 Semantyką i pragmatyką obelżywych określeń deprecjonujących człowieka zajmowały się m in  
Renata Grzegorczykowa (1991), Renata Przybylska (2010) oraz Irena Kamińska-Szmaj (2007) 

9 Jej stadion był w miejscu, gdzie dziś znajduje się obiekt Wisły  
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klubu (np  Józef Lustgarten, legionista, doktor prawa, gorący polski patriota, więzień 
łagrów stalinowskich), klub miał zagorzałych kibiców także wśród spolonizowanej 
inteligencji żydowskiej, studentów (Wilczyńska 2015: 316) i obce temu demokratycz-
nemu środowisku były nastroje antysemickie i  nacjonalistyczne 10  Dawały one za 
to o sobie znać w środowisku związanym z krakowską Wisłą 11  Dodajmy, że statut 
TS Wisła od 1921 r  do 1939 r , akcentując polskość i narodowość, raczej wykluczał 
członkostwo Żydów i ich udział w drużynie  Oba kluby poróżnił także stosunek do 
propozycji wykluczenia niechrześcijańskich drużyn z  rozgrywek ogólnopolskich 
(tzw  paragrafu aryjskiego w 1937/1938 r ) 12  Bogna Wilczyńska (ibid : 310) podnosi, że 
w świetle dokumentów podziały na „prożydowską” – jakoby filosemicką Cracovię 
i „antyżydowską” – ponoć antysemicką Wisłę Kraków stają się mało wyraziste 13  

Przykład krakowskich pseudokibiców przekonuje, że negatywne stereoty-
py etniczne (mimo swej irracjonalności i  anachroniczności, pamięci Holocaustu, 
KL  Auschwitz, występowania podziwianych zawodników z  Izraela w  Wiśle) na-
dal pozostają w zbiorowej świadomości i – przetworzone – wciąż służą poniżaniu 
i  obrażaniu człowieka  Wiszące na szubienicy lub przekreślone gwiazdy Dawida 
(graffiti), obelżywe akronimy spotykane na każdym niemal kroku (np  JŻS = je…ać 
żydów sk…synów, JŻK = je…ać żydowskie k…wy), przyśpiewki i napisy wzywające 
do eksterminacji kibiców Cracovii cyklonem B (Barak, barak szósty, cyklon B, je…ać, 
je…ać, je…ać Cracovię. Żydy, Żydy, Żydy palą się, palą się, palą się!; Żydy do pieca!; 
Zrobimy z wami to, co Hitler z Żydami!), prowokacyjne graffiti przywołujące wprost 
zagładę Żydów (w kształcie pociągu z kibicami Cracovii wiezionymi do Auschwitz: 
Najlepszy wyjazd Cracovii+1940+Pasy on tour+Oświęcim-Auschwitz), ksenofobiczne 
vlepki i szaliki, np : Polska dla Polaków, Kraków dla wiślaków (biały orzeł gniecie 
w szponach flagę Cracovii), Wisła Kraków. Pierwszy krakowski klub założony przez 
Polaków (szalik Armii Wisły) itp  są również poważnym problemem (nie tylko wize-
runkowym), dotykającym tym razem już całego Krakowa (i Polaków) 

W obu wypadkach proces dziedziczenia negatywnych konotacji odsyłających do 
utrwalonego w języku stereotypu określonej nacji i grupy społecznej przyniósł re-
wizję pierwotnej denotacji  Należy to rozumieć w ten sposób, że ujemne konotacje 

10 Wobec ogromnej popularności futbolu także robotnicze drużyny żydowskie niższych klas, szkol-
ne i młodzieżowe nie były jednolite narodowościowo (por  wspomnienia przytaczane przez Wil-
czyńską 2015: 311 i n ) 

11 Już w latach 20  ub  wieku podczas derbów z Cracovią pojawiały się wśród kibiców Wisły okrzyki 
i wyzwiska: Żydy!, Do bożnicy!, Cracovia żydy! (por  ibid : 308 i n ) 

12 To bardzo kłopotliwa, budząca emocje i trudna do jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestia  We-
dług tradycji to postawa legendarnego Józefa Kałuży z Cracovii, podówczas trenera reprezentacji 
Polski, uniemożliwiła wprowadzenie tych jawnie antysemickich zapisów do statutu PZPN  

13 W gorącym sporze obu żydowskich klubów (pierwowzór „świętej wojny”) „katolicka” Wisła do 
samej wojny udzielała rozmaitego wsparcia „elitarnej”, syjonistycznej Makkabi; sojusznikiem 
„robotniczej i asymilacyjnej” Jutrzenki była z kolei Cracovia 
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systemowe leksem żyd 14 (i pokrewne) przypisał swojemu aktualnemu referentowi, 
czyli… kibicom i graczom znienawidzonego rywala  Proces ten nie zatrzymał się 
na etapie powstania ekspresywnego znaczenia przenośnego (jak np  żmija → ‘ktoś 
złośliwy, podstępny, podły’), lecz przyniósł ustalenie się znaczenia: ‘kibic/sympatyk/
sojusznik Cracovii’, obciążonego silnie ujemną charakterystyką aksjologiczną (por  
np : Żyd to frajer, żyd to buc! Żyję po to, by go tłuc!; Je…ać Żydów. Wisła pany!; Wisła 
Kraków – 110 lat je…ania Żydów; Je…aj cwela z Izraela!)  To stwierdzenie wymaga-
jące rozwinięcia i obrony, zwłaszcza że w dyskursie publicznym i politycznym etno-
nim Żyd jest, niestety, nazwą deprecjonującą, używaną nadal chętnie jako polityczna 
inwektywa 15, aktualizująca rozmaite stereotypy Żyda – Obcego i Wroga w kulturze 
polskiej, wydawałoby się  – już stanowiące w  niej zamkniętą kartę (por  np  Cała 
1992; Peisert 1992; Kamińska-Szmaj 2001: 123–130; Niewiara 2010; Pacuła 2012; 
Wilczyńska 2015)  Problemu tego, związanego z  trudnymi relacjami obu narodów 
w  ostatnim stuleciu, leżącego zasadniczo poza obszarami lingwistyki, nie będzie 
się tu głębiej analizować, poprzestając na konstatacji oczywistej zależności obelży-
wego słownictwa i pokutujących w polskim społeczeństwie uprzedzeń narodowoś-
ciowych i rasowych  Nie sposób jednak odmówić racji Agnieszce Wierzbickiej, że: 
„Niezwykle rzadki to przypadek, gdy człowiek jakiejś narodowości określany jest 
wyłącznie wyzwiskami” (2015: 67)  Quasi-synonimy ekspresywne żyd/żydy, żydek/
żydki, pejs/pejsy, pejsiak/pejsiaki, parch/parchy, mosiek/mośki, jarmułkowiec itp  są 
świadectwem dążenia do wzmocnienia emocjonalnego wypowiedzi (wyrazy te in-
tensyfikują w  swojej strukturze semantycznej wspólny im składnik lekceważenia 
i pogardy)  Do ciekawszych przykładów takich formalnych asocjacji należą próby 
przekręcania nazw firm, miejsc, nazwisk piłkarzy itp , np  „Comparch” (właśc  Co-
march SA – sponsor Cracovii)  Sam klub z kolei jest przez wrogów określany też 
obraźliwym mianem Judovii. 

Brak (zatarcie się) w świadomości użytkowników języka prymarnego odniesienia 
przedmiotowego – dodajmy – nie jest przeszkodą w  funkcjonowaniu obelżywych 

14 Historyczne i kulturowe konotacje tego wyzwiska odsyłają do negatywnego stereotypu człowieka 
narodowości żydowskiej: ciemnych włosów i cery, z wydatnym, haczykowatym nosem, noszące-
go chałat, jarmułkę i pejsy, brudnego, odrażającego, brzydko pachnącego skąpca i sknery spryt-
nie bogacącego się na krzywdzie Polaków – chrześcijan, fałszywego, chytrego, wyrachowanego, 
podłego tchórza, kolaboranta i zdrajcy, dbającego jedynie o swoje (indywidualne lub grupowe) 
interesy, dążącego do skłócenia polskiego narodu i pozbawienia go wolności oraz zdobycia eko-
nomicznej władzy nad światem; jak również: stalinisty, żydokomunisty, wroga chrześcijańskiej 
Polski i Polaków, współwinnego zagłady własnego narodu  (i współodpowiedzialnego za nią) itp  
Stereotyp ten odznacza się niejaką żywotnością, skoro takie graficzne elementy (karykaturalne 
cechy wyglądu zewnętrznego) regularnie pojawiają się na vlepkach, oprawach i flagach  Trafiły 
też na materiały graficzne afirmującej ten wizerunek bojówki Cracovii (Jude Gang) 

15 Dotknęło to np  prof  Władysława Bartoszewskiego, prezydenta Bronisława Komorowskiego, 
a ostatnio – w ustach cenionego prawicowego publicysty Rafała Ziemkiewicza – tych polityków 
izraelskich (głupich, chciwych parchów), którzy bardzo negatywnie odnieśli się do nowelizacji 
ustawy o IPN (w kwestii odpowiedzialności za Holocaust)  
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wyzwisk (np : franca – pierwotnie „choroba francuska” – ‘kiła’, dziś głównie – ‘o ko-
biecie, która budzi odrazę i złość swoim nieetycznym postępowaniem, podłością’; 
por  też podobny rozwój osobowego pejoratywu hadra – pierw  ‘szmata, ścierka do 
podłogi’, dziś znane regionalnie tylko jako bardzo obelżywe określenie źle się pro-
wadzącej kobiety)  

W  ramach komentarza trzeba nadmienić, że takimi samymi jak w  Krakowie 
obelgami i niewyszukanymi epitetami (np  parchy) obrzucają się wzajemnie (!) np  
kibice dwóch rywalizujących łódzkich drużyn: ŁKS i Widzewa (Pejsy to ŁKS, Ży-
dzew to Widzew)  Także i tam brak po temu ja k ich kolw iek racjonalnych argu-
mentów  Niewybredne hasła i okrzyki (np  Jude, Jude, Jude – cała Łódź!) towarzyszą 
meczom z ich udziałem w wielu miastach  Taka sytuacja ma miejsce już od lat 90  16

Obelżywe psy asocjują aż w trzech sprzyjających nabywaniu negatywnych kono-
tacji przestrzeniach semantycznych  Po pierwsze, dotyczy to powszechnie zniena-
widzonej wśród pseudokibiców policji (dawniej też milicji), do której to pogardliwe 
miano od dłuższego czasu środowiskowo i potocznie przynależy  Wyraz pochodzą-
cy z gwary przestępczej (pies | hund; por  Ułaszyn 1951: 39) zadomowił się (jak wiele 
innych środowiskowych ekspresywizmów) w polszczyźnie potocznej 17  Dla kibiców 
innych drużyn, wrogo nastawionych do Wisły, którzy nazywają ją „policyjnym” klu-
bem, ta obelżywa etykieta (psy) jest bodaj najbardziej poniżającym i dezawuującym 
określeniem, jakie zna język stadionów  Współpraca (= kolaboracja) z  policją jest 
czymś hańbiącym i budzącym najwyższą odrazę  

Skwapliwie i świadomie przywoływane karty z historii TS Wisła (por  flagę: Pa-
miętaj wiślacki psie o swym milicyjnym rodowodzie) dają nadto możność powiązania 
tych wyobrażeń z  osławionym aparatem komunistycznego terroru, utożsamienia 
sympatyków wrogiego klubu z mordercami i katami w służbie tamtej władzy, stąd 
bogaty repertuar obelg typu: bolszewik, enkawudzista, komuch, ubek, zomowiec, 
zdrajca, pies ubecki, czerwona świnia; por  przyśpiewkę: Wisła krakowska to stara 
k…wa zomowska. Podczas meczu derbowego, rozgrywanego 23 II 2014 r  na stadio-
nie Wisły (!), kibice Cracovii wywiesili na swoim sektorze flagę Ubeccy Patrioci, 
skandując przy tym przyśpiewkę: Byli zdrajcami i ubekami, a teraz zwą się patrio-
tami. My jednak wiemy, prawda jest inna – Wisła to k…wa jest milicyjna; Kto jest 
moim wrogiem? To zomowska Wisła jest. Milicyjna k…wa, ten je…ny GTS  Wpływ 
tych skojarzeń można dostrzec także w prześmiewczych nazwach stadionu i zespołu 
obiektów Wisły Kraków, por : Ubek Arena (w rewanżu stadion Cracovii nazywany 
jest Pejs Areną) 18, Psia Buda, Psiarnia, Azyl  

16 Kiedy mistrzem Polski był Widzew (w 1996 i 1997 r ), piłkarzy witano na trybunach przyśpiewką: 
Mistrzem Polski są żydzi / cała Polska się wstydzi / cała Polska żałuje / mistrzem Polski są ch…e, 
por  http://www sport pl/sport/1,69628,2185110 html (dostęp: 6 VII 2018)  

17 Jako pierwszy ze współczesnych słowników języka polskiego odnotował go SWJP  
18 Aluzja do nazwy „Tauron Arena”, którą nosi największa w Polsce hala widowiskowo-sportowa,  

otworzona w 2014 r  w Krakowie 
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Jak widać, obelżywe wyzwisko, wyrażające nienawiść i  pogardę wobec prze-
ciwnika, asocjuje także z  utrwalonym w  języku pogardliwym i  deprecjonującym 
wizerunkiem psa  – zwierzęcia  Negatywne konotacje wynikają w  tym wypadku 
z bardzo niskiego statusu tego stworzenia w kulturze (może się tu równać tylko ze 
świnią, uosabiającą najgorsze cechy i obrzydliwe przypadłości)  Przeniesienie tej na-
zwy w funkcji znieważającej na człowieka znane jest od wieków (por  Peisert 2004: 
89 i n ) i nieodmiennie towarzyszy werbalnej agresji  Maciej Rak podkreśla, że sta-
nowiące ciężką zniewagę porównanie do psa – jest degradacją człowieka do rzędu 
najgorszego ze zwierząt (Rak 2007: 47), to bowiem, co odnosi się do psa, cechuje psa, 
równa się brakowi jakiejkolwiek wartości (moralnej i  innej), podłości postępowa-
nia i charakteru, najniższemu statusowi społecznemu itp , godnym ogólnej pogardy 
i budzącym powszechną odrazę właściwościom  Wrogi klub i jego środowisko (tak-
że sojuszników) obelżywie nazywa się z rzadka także innymi zwierzęcymi pejoraty-
wami (np  świnia, wieprz)  Wyjątkowo w funkcji znieważającej wystąpiły odczłowie-
czające rywali insekty: Tępić żydowskie wszy (graffiti)  

Logika konfliktu toczącego się pomiędzy kibicami obu drużyn spowodowała, że 
najbardziej piętnujące przeciwnika obelgi: żyd i pies podlegają charakterystycznej 
ambiwalencji semantycznej i aksjologicznej  Zaakceptowane we własnych środowi-
skach jako znaki grupowej identyfikacji, zyskały całkowicie odmienną (pochlebną) 
charakterystykę aksjologiczną  Najlepiej ukazują to nazwy bojówek pseudokibiców 
Wisły (Wściekłe Psy) i Cracovii (Jude Gang)  Zaprzeczeniu uległy tym samym nega-
tywne systemowe konotacje semantyczne towarzyszące obu jednostkom leksykal-
nym  Tak umotywowanej rewizji podlega również zawartość omówionych wyżej 
stereotypów, które podlegają pozytywnej ocenie członków grupy (por  np : graffiti 
Urodzeni pod właściwą gwiazdą – z gwiazdą Dawida na pierwszym planie; częste na 
vlepkach Ave Jude. Śmierć Wiśle; nazwę własnego stadionu Cracovii: Ziemia Święta 
oraz hasło: Naród Wybrany – Cracovia Pany)  Dotyczy to także samego etnonimu 
Żyd i pochodnego odeń przymiotnika, por : Za obce barwy dostaniesz tu po pysku. 
Witaj w żydowskim uzdrowisku! Cracovia Sekcja Muszyna  To, co skupia na sobie 
nienawiść i furię przeciwnika, jest godne podtrzymania i przetworzenia do postaci 
zdolnej wzbudzić jego grozę  Tak więc wizerunkowe psy na flagach i vlepkach ki-
boli Wisły to prawdziwe bestie (por  vlepkę: Piana w pysku, ostre kły. Znowu w akcji 
Wściekłe Psy), a Łowcy Psów przedstawiają się tam chętnie jako mordercy ocieka-
jący krwią ofiar  Jak przekonuje zebrany materiał, afirmacja negatywnej symboliki 
bezwzględnej agresji może dotyczyć nawet członków ZOMO, słynących z  brutal-
ności, por  vlepkę: Złą sławą owiani. Nie lubi nas nikt. GTS Wisła. Wściekłe Psy. 
Walczymy na wszelkie sposoby, by być zawsze nad wami (w tle pluton ZOMO, roz-
pędzający pałkami demonstrantów); Ku Klux Klanu i  głoszącej supremację białej 
rasy White Power (in  White Pride – organizacji wrogiej m in  wobec Żydów i ho-
moseksualistów; na vlepce White Star Power zamaskowanej postaci z bronią i białą 
gwiazdą na piersi towarzyszy emblemat przekreślonej gwiazdy Dawida); albo wprost –  
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zabójstwa, morderstwa i morderców (por  vlepkę: Cracovia. Osiedlowi bandyci. Boha-
terów Września; oraz Cracovia Mordercy – przedstawiającą zamaskowanego bojow-
nika Jude Gang z zakrwawionymi nożami w rękach)  Tak samo jest z wulgaryzmami: 
sk…syn i suk…syn, które będąc ambiwalentne aksjologicznie, mają w polszczyźnie 
potocznej dwa odmienne znaczenia (negatywne i pozytywne, wyrażające zazdrość 
i  podziw)  Fakt ten również znajduje potwierdzenie w  zgromadzonym materiale, 
por  vlepkę Łowców Psów: Nie Znasz Dnia Ani Godziny. Dopadną Cię Żydowskie 
Sk…syny! (w tle zamaskowana, demoniczna postać w kapturze i krwistoczerwony 
znak przekreślonej białej gwiazdy)  W  łańcuchu spolaryzowanych aksjologicznie 
asocjacji jest też miejsce na zmianę znaczenia innych wyrazów kojarzących się se-
mantycznie z psem („łowcą bezpańskich psów”), por  np : Hycle wyszły na miasto, 
nadszedł czas strachu, wiślacki pederasto!  Opisane zjawisko przybiera także bardziej 
subtelną postać – aluzji graficznych (np  wykorzystanie hebrajskiej czcionki) i tra-
westacji znanych w dyskursie antysemickim haseł: Wasze ulice – nasze kamienice! 
→ Nasze dzielnice, nasze ulice, nasze bloki, nasze kamienice (napis na transparencie 
Cracovii, zapowiadający opanowanie całego miasta)  Kreowanie własnego wizerun-
ku dopuszcza także przyswojenie innych „groźnych”, na pozór deprecjonujących 
określeń (np : banda, gang, kartel, hołota, wariat, psychopata, terrorysta, psychodaun 
zam  down): KS Cracovia. Trzebińska banda (vlepka); Jude Gang, Cracovia Kartel 
(koszulka); Z miasta białego złota Białej Gwiazdy hołota, Fanatycy TS Wisła (vlepka 
z  Wieliczki); Krakowscy psychopaci (szalik Wisła Sharks); Młodokrwiści terroryści 
(vlepka Wisły); Psycho Dauns – Wisła Cwels (szalik Cracovii); Banda wariatów. Cra-
covia Kraków! (vlepka)  

Słownictwo ekspresywne współczesnej polszczyzny, jak przekonują losy przed-
stawionych pejoratywów osobowych w języku kibiców piłki nożnej, pozostaje inte-
resującym przedmiotem badań  Niewątpliwie także inne elementy socjolektu pił-
karskiego odnaleźć można coraz częściej w  języku potocznym (por  Nowowiejski 
2002, 2008, 2014; Zieliński 2002; Faron 2018)  Na równi z  popularnością leksyki 
młodzieżowej świadczyć to może o narastającym wpływie odmian środowiskowych 
na język ogólny, dotkliwie odczuwający słabość odmiany literackiej, w niewielkim 
stopniu stabilizującej polszczyznę publicznego i medialnego dyskursu  
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Fot  1–2  Język nienawiści w przekazach wizualnych  
(vlepka kibiców Cracovii i oprawa meczowa kibiców Wisły Kraków)
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Żydy ‘jews’ and Psy ‘dogs’ in stadium hate speech 
summary

The paper discusses selected problems of the language of football fanatics who constitute the so- 
-called szalikowcy subculture (‘hooligans; lit  scarfers’)  The author pays most attention to two (pejo-
rative) personal expressions: żyd ‘Jew’ and pies ‘dog’ which, in the hate-saturated conflict between the 
fans of two clubs from Cracow, Cracovia and Wisła, are used as heavy insults and invectives serving 
to humiliate and depreciate the opponent  The paper analyses the sphere of negative semantic con-
notations of both words, their origin and fluctuations 
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W opisie języka z systemowego punktu widzenia istotnym elementem jest wyodręb-
nianie i charakterystyka jednostek leksykalnych, rozumianych jako byty bilateralne 
stanowiące podstawę językowego działania, a w szczególności tworzenia wypowie-
dzeń 1  W ten rodzaj badań i zainteresowań językiem wpisuje się niniejszy artykuł, 
w którym przedmiot uwagi stanowi ciąg kompletny w pewnym typie stosunkowo 
nowych wystąpień  Gramatyczno-funkcjonalna charakterystyka tytułowego ele-
mentu służy ustaleniu jego własności i weryfikacji językowego statusu  Tezą wyj-
ściową jest traktowanie analizowanego ciągu jako jednostki (w rozumieniu Bogu-
sławskiego 1976)  Można zatem powiedzieć, że celem prowadzonych rozważań jest 
opis funkcjonalny pewnego elementu leksykalnego, przez który to opis rozumiem 
analizę zarówno z poziomu zdania, jak i z poziomu wypowiedzenia (jako komuni-
kacyjnie zaktualizowanego zdania)  Obejmuje on zatem m in  takie cechy, jak: po-
zycja rozważanego kształtu w strukturze zdaniowej, miejsca otwierane dla innych 
wyrażeń oraz funkcja w strukturze tematyczno-rematycznej 

1 Na wyodrębnianie i opis jednostek języka jako podstawowe zadanie językoznawstwa kładzie na-
cisk zwłaszcza jeden z nurtów współczesnej semantyki i szerzej – jeden z nurtów myślenia o języ-
ku, reprezentowany przez Andrzeja Bogusławskiego i zwolenników tej koncepcji 
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Artykuł podzielony został na dwie części  W pierwszej charakteryzowane są ce-
chy składniowe ciągu kompletny jako elementu języka sportowego, w drugiej – jego 
relacja do wyróżnianych we współczesnych słownikach języka polskiego jednostek 
o identycznym kształcie 

1. W  sprawozdaniach sportowych i  artykułach prasowych o  tematyce sportowej 
można usłyszeć (przeczytać) komentarze w rodzaju: Nasz młody siatkarz to już za-
wodnik kompletny  Takie właśnie wystąpienia ciągu kompletny są obiektem analizy 2  
Przykłady podobnych użyć odnajdujemy w NKJP:

(1)  W  ataku gracz kompletny, w  defensywie nie wiem, bo nie za bardzo się 
przyglądałem 

(2)  Napastnik kompletny, nazywany „złotym dzieckiem” hiszpańskiego futbolu  
W Realu Madryt debiutował jako 17-latek, w narodowej reprezentacji dwa lata 
później  Od jego gry i goli zależy najwięcej  Najczęściej nie zawodzi  

(3)  Najlepiej widać to na przykładzie Rosjanek, które zdobyły złoto  To był zespół 
kompletny, bez słabych punktów  

W  podanych przykładach opisywany ciąg ma, intuicyjnie, zbliżone znaczenie: 
X kompletny to X ‘posiadający wszystkie cechy, umiejętności wymagane od dobrego 
X-a’  Ma także kilka zasadniczych, wspólnych tym wystąpieniom cech gramatycz-
nych  Po pierwsze, oczywista jest fleksyjność wyrażenia, możliwość jego dostosowa-
nia do kontekstu składniowego, co obrazują poniższe przykłady z NKJP:

(4)  Jego zdaniem piłkarz już teraz ma cechy napastnika kompletnego  – Jest bar-
dzo wszechstronny  Szybki, dynamiczny, potrafi strzelić lewą i  prawą nogą 
oraz głową  Dochodzą do tego świetne warunki fizyczne  

(5)  Chciałbym poprawić się w  każdym elemencie, bym stał się koszykarzem 
kompletnym 

(6)  Ci Wielcy są sportowcami kompletnymi 

Po drugie, łatwo zauważyć, że kompletny w analizowanych przykładach otwie-
ra miejsce dla rzeczownika, jest jego określeniem i wchodzi z nim w uzgodnienia 
akomodacyjne  Poza tym, co – odwołując się do aparatu pojęciowego opisów for-
malnoskładniowych – można określić jako konotację kategorialną, istotny jest fakt, 
że analizowane wyrażenie łączy się z wyraźnie określoną semantycznie klasą ele-

2 Ten typ użyć zrodził się zapewne pod wpływem angielskiego, por  np  And those who know him 
best will coincide with me when I say that he is a “sportsman complete” (B M  Fitzpatrick, Irish Sport 
and Sportmen, chapter XXIV, [on-line:] https://books google pl/books?id=rqYyDwAAQBAJ&pg= 
PT197&lpg=PT197&dq= #v=onepage&q=complete&f=false) 
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mentów – otwiera mianowicie pozycję dla rzeczowników osobowych, a  także dla 
tych, które można odnieść do sportu, a więc np  takich, jak drużyna, team, zespół 
(zob  przykład (3)) czy mecz, siatkówka itp  3 Charakterystyczne, prymarne realizacje  
otwieranego miejsca to jednak nomina agentis  – nazwy osób uprawiających po-
szczególne dyscypliny sportowe 

Jeśli spojrzeć na interesujące nas wyrażenie z perspektywy zdania, to niewątpli-
wie definicyjne jest dla niego zajmowanie pozycji zależnej w grupie imiennej, jego 
przyłącznikowość nie jest natomiast oczywista, por 

(7)  Jego gra jest kompletna, nie ma żadnych słabych punktów (http://www tenis 
stolowy pl/archiw/artykuly/17_kingkong pdf) 

(8)  Brazylijczycy będą musieli mocno powalczyć, by wygrać z Włochami, gdyż 
ich siatkówka jest kompletna i  bardzo skuteczna (http://czassiatkowki pl/
wzmocnieni-wlosi-czekaja-na-brazylie/) 

Takie wypowiedzenia, a zwłaszcza konteksty z osobowymi realizacjami pozycji 
podmiotu, w rodzaju Nasz młody siatkarz jest już kompletny 4, z punktu widzenia 
normy ogólnej, także w jej potocznej odmianie, mogą wydawać się wątpliwe 5  Nawet 
jednak jeśli uznać podane przykłady i konteksty za akceptowalne, trzeba stwierdzić, 
że występowanie opisywanego wyrażenia jako orzecznika jest zdecydowanie wtórne 
wobec pozycji przyrzeczownikowej 6 

Wśród cech składniowych wyrażenia kompletny zwraca też uwagę fakt, że zwy-
kle stanowi ono jedyne określenie we frazie nominalnej, jedyny atrybut obiektu  
Nie oznacza to jednak, że nie może być częścią nieco bardziej rozwiniętych ukła-
dów przydawkowych, konstrukcje w  rodzaju: X to chyba pierwszy tak kompletny  

3 Por  Brazylia gra siatkówkę kompletną (https://www forum bukmacherskie com/threads/mistrzo 
stwa-swiata-w-siatkowce-mezczyzn-polska-2014-30-08-21-09 111047/page-12); Saul zagrał mecz 
kompletny i zakończył go z hattrickiem (https://www przegladsportowy pl/pilka-nozna/euro-u21- 
2017/euro-u-21-wynik-meczu-hiszpania-wlochy/8p87n13) 

4 Pojedyncze przykłady takich zdań można znaleźć w  wyszukiwarkach internetowych, por  np  
Gdy zaczną pracować nad wytrzymałością, zawodnik będzie kompletny – z dużym powodzeniem 
będzie mógł powalczyć o  mistrzowskie tytuły (http://www dzielnicewroclawia pl/czwartkowy- 
piotr-zarzycki-rower-we-wroclawiu-na-co-komu-miejskie-skateparki/) 

5 Norma ogólna (definiowana w  odniesieniu do pojęcia systemu, nie indywidualnych odczuć  – 
kompetencji użytkownika języka, por  Moroz 2017) nie musi jednak być tożsama z socjolektalną, 
po drugie – jeśli mamy do czynienia z  jednostką lub kontekstami nowymi, norma dopiero się 
kształtuje, stąd trudności w jednoznacznej ocenie części kontekstów 

6 Na podstawie omawianych przykładów można by powiedzieć, że kompletny jest prymarnie nie-
predykatywne, jeśli utożsamiać niepredykatywność z pozycją składniową, a więc z niezdolnoś-
cią do zajmowania samodzielnie pozycji orzecznika  Jeśli jednak rozumieć ją szerzej, łącząc ze 
strukturą tematyczno-rematyczną (tak jak np  Danielewiczowa 2007), to sytuacja w przypadku 
kompletny przedstawia się inaczej 
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i doświadczony zawodnik w naszym zespole nie są dewiacyjne, choć tekstowo rzadkie  
Podobne trudności napotykamy, tworząc konstrukcje z przysłówkami i leksemami 
„przysłówkopodobnymi”, ale – znów – nie są one niemożliwe, por  np  To gracz bez-
dyskusyjnie kompletny / To bezdyskusyjnie kompletny gracz; Jak na taki młody wiek, 
jest graczem zadziwiająco kompletnym  Nie da się zatem powiedzieć, że interesujące 
nas wyrażenie jest asyntaktyczne, mimo że rozbudowane układy przymiotnikowo-
-przysłówkowe są tekstowo rzadkie 

Poza wskazanymi wyżej ograniczeniami czy raczej cechami prymarnymi kom-
pletny nie nakłada na kontekst większych restrykcji składniowych  Występuje za-
równo we frazach luźnych, jak i  konotowanych, np  Jako piłkarz kompletny mógł 
przebierać w  ofertach klubów, Potrzebujemy zawodników kompletnych, a  nie mło-
dzików dopiero uczących się siatkarskiego rzemiosła  Dodajmy, że od analizowanego 
wyrażenia można tworzyć rzeczownik z formantem -ość, natomiast nie przysłówek 
kompletnie (por  *grali kompletnie) 

Jeśli spojrzeć na analizowane kompletny z perspektywy wypowiedzenia, zwraca-
ją uwagę dwie cechy: szyk i łącząca się z nim funkcja w strukturze tematyczno-rema-
tycznej  Nie da się tych cech ująć w kategoriach ograniczeń, niewątpliwie natomiast 
są to własności prymarne interesującej nas jednostki  Wobec określanego rzeczow-
nika kompletny występuje w postpozycji (zob  (1)–(6)), taki szyk jest dla niego pod-
stawowy i najbardziej naturalny, choć nie wyłączny  Prepozycję ilustrują poniższe 
przykłady z NKJP i wyszukiwarki Google:

(9)  Choć dłuższe wyścigi wieloetapowe nie są jego domeną, to jeden z  najbar-
dziej kompletnych zawodników w peletonie (http://xouted com/2017/04/prze 
blyski-geniuszu/) 

(10)  […] po prostu uważam, że nie jest to tak kompletny zawodnik jak Ronaldo 
(https://m sportowefakty wp pl/dyskusje/watek/5130845/2) 

(11)  Na czym polega ten wielki fenomen Adama Małysza? – Adam to wszystko  To 
kompletny skoczek na miarę światową, kompletny i silny (NKJP) 

Większość przeanalizowanych przykładów użycia wskazuje, że kompletny przyj-
muje na siebie frazowy przycisk, jest zatem rematyczne 7, co tłumaczy jego zwykle 
końcową pozycję w wypowiedzeniach lub wyodrębnionych częściach wypowiedzeń  
Najbardziej typowe, wręcz definicyjne są dla niego wystąpienia we frazie orzeczni-
kowej w schematach zdaniowych X jest Y-iem; X to Y, w rodzaju: X jest siatkarzem 
kompletnym; X to siatkarz kompletny  Także w prepozycyjnych wystąpieniach wobec 
nadrzędnego rzeczownika struktura zdań, np  wyeksponowanie ciągu w konstruk-
cjach porównawczych, powtórzenie w dopowiedzeniach (zob  (10), (11)), wskazuje na 

7 Szerzej o wykładnikach tematyczności i rematyczności zob  Bogusławski 1999; Danielewiczowa 
2007, 2010, 2012a 
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jego „uprzywilejowaną”, akcentowaną pozycję  Pojawia się wobec tego pytanie, czy 
wykluczona jest realizacja tematyczna  Porównanie poniższych przykładów dowo-
dzi, że tak nie jest: 

(12)  Ward jest pięściarzem bardziej kompletnym niż Kowaliow (http://www bok-
ser org/content/2016/11/18/124613/index jsp) 

(13)  Pięściarzem bardziej kompletnym niż Kowaliow jest właśnie Ward 8 
(14)  […] kompletny sportowiec nie jest nastawiony tylko na 1 typ treningu  Mara-

tończycy również trenują na siłowni!! (https://www kfd pl/by-by%C4%87-w- 
wiecznej-motywacji-307921 html/page-13) 

W  zdaniu (12) kompletny może się znaleźć pod niekontrastywnym akcentem, 
a  więc być rematem, ale nie jest to jedyna możliwa interpretacja tego przykładu  
Nie da się zatem uznać rematyczności za obligatoryjną dla omawianej jednostki, 
co pokazują wyraźnie także kolejne przykłady ((13)–(14))  Specjalizując się w jednej 
z funkcji w STR, w funkcji rematu, może ona być także elementem stematyzowa-
nym  Rozważany ciąg należałoby zatem charakteryzować jako prymarnie, nie inhe-
rentnie rematyczny 

Z tego, co powiedziano do tej pory, wynika, że kompletny składniowo zajmuje 
podstawowo pozycję przy rzeczowniku, jest prymarnie niepredykatywne przy syn-
taktycznym rozumieniu tego określenia (zob  przyp  6), trzeba natomiast uznać je 
właśnie za predykatywne z punktu widzenia funkcjonalnej perspektywy wypowie-
dzenia; co więcej, funkcja novum w aktualnym rozczłonkowaniu jest dla opisywa-
nego ciągu podstawowa, pierwszoplanowa  Prymarna rematyczność i inne opisane 
do tej pory własności kompletny, świadczące o zdolności do budowania związków 
składniowych, takie jak: tworzenie bardziej rozwiniętych przydawek, wchodzenie 
w połączenia z przysłówkami, otwieranie pozycji nacechowanej gramatycznie i se-
mantycznie (istnienie konotacji kategorialno-semantycznej) 9, wskazują, że mamy do 
czynienia z elementem z poziomu przedmiotowego  Za taką interpretacją przema-
wiałaby też możliwość wyodrębnienia kompletny w  samodzielne wypowiedzenie, 
np  Jaki to według pana zawodnik? – Kompletny, i użycia go w apozycji (co wyni-
ka z rematyczności), np  To był zespół bez słabych punktów, kompletny (zob  także 
przykład (11)), wreszcie  – wchodzenie w  połączenia z  leksemami typu właściwie, 
chyba, raczej, z  poziomu metajęzykowego, które sygnalizują (zapowiadają) remat  

8 Przykład własny 
9 Na te cechy zwracam szczególną uwagę, są one bowiem traktowane jako wyraziste wskaźniki 

syntaktyczności vs asyntaktyczności wyrażeń, a więc istotny argument w rozstrzyganiu, z jakie-
go poziomu jednostką mamy do czynienia (zob  Wajszczuk 2005: 105–115; Danielewiczowa 2007; 
Grochowski 2008; Kosek 2010) 
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Na poziom przedmiotowy wskazuje, dodajmy, znaczenie jednostki, kompletny daje 
bowiem przede wszystkim pewną charakterystykę obiektu 10 

Pozostaje kwestia interpretacji gramatycznej omawianego wyrażenia  Opisane 
do tej pory cechy fleksyjne i składniowe wskazują na przymiotnikowość  Taka kwa-
lifikacja się narzuca, choć wątpliwości co do pozycji przyłącznikowej mogą być trak-
towane jako argument przeciw interpretacji przymiotnikowej  Jeśli jednak funkcję 
atrybutywną uznać dla przymiotnika za prymarną, zajmowanie pozycji zależnej 
w  grupie imiennej za cechę definicyjną (jak przyjmują Kuryłowicz 1987: 202; La-
skowski 1998: 62), a orzecznikowość za ewentualną oś podziału wewnętrznego w ob-
rębie tej klasy gramatycznej (zob  np  Wojtasiewicz 1972; Szupryczyńska 1980), in-
terpretacja przymiotnikowa opisywanego wyrażenia nie będzie budzić wątpliwości  

2. Scharakteryzowany w pkt 1 ciąg kompletny jest niewątpliwie elementem leksykal-
nym języka sportowego 11, języka komentatorów i kibiców  Teksty wskazują jednak, 
że jego użycie nie ogranicza się do socjolektu, por  np : 

(15)  Kompletny bodyguard musi być kimś więcej niż wyborowym strzelcem i „ła-
maczem kości” – podnosi poprzeczkę Szmigiel  – Jeśli VIP, którego „przykry-
wam”, jest alpinistą, ja też muszę wiedzieć, jak to się robi (NKJP) 

(16)  Potrzebujemy nauczycieli kompletnych (http://www czasopisma woltersklu-
wer pl/dyrektor-szkoly/zawartosc-numerow/1177-dyrektor-szkoly-9-2017) 

(17)  Polecam z całego serca i z pełną odpowiedzialnością Panią Anastazję, jako Pe-
dagoga Kompletnego i Wyjątkowego (https://znajdzmuzyka pl/Anastasia83).

(18)  Uważam, że to jest kompletny film  Wspaniale wybrał pan aktorów (NKJP) 

Można też spotkać wystąpienia rzeczownikowego derywatu, np  

(19)  W  gdyńskiej projekcji wzięła także udział Agnieszka Odorowicz, szefowa 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, która podkreśliła kompletność filmu 
Wajdy  „Nie wyobrażam sobie, by można lepiej zrobić film o Katyniu […]” 
(http://film interia pl/raporty/raport-gdynia2007/relacje/news-kim-moglby- 
byc-krzysztof-pies,nId,1775003) 

10 Osobny problem, tutaj nierozwijany, stanowi kwestia kryteriów decydujących o interpretacji da-
nego wyrażenia jako metajęzykowego, która nie jest do końca rozwiązana w literaturze przedmio-
tu  Istotnym wskaźnikiem „przedmiotowości” jest (jak wspomniano) tworzenie związków skład-
niowych, ale też możliwość występowania w funkcji rematu, istnieją jednak wyrażenia mogące 
wtórnie zajmować taką pozycję, interpretowane jako metatekstowe, np  kolejny, następny (zob  
Grochowski 2003 i uwagi Danielewiczowej (2007, przyp  4) na ten temat) 

11 Nie precyzuję w tym miejscu terminologii – relacji między pojęciami: socjolekt sportowy, język 
sportowy, język sportu (szerzej o tym zob  Kosek 2015, punkt 3, zwłaszcza przypis 14) 
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Język sportu jest oczywiście wciąż dominującym polem dla opisywanych tu użyć 
kompletny, a niektórzy mówiący posługują się nim z wyraźną świadomością pożycz-
ki, por 

(20)  Jednak formuła mnie zwiodła, bo myślałem, że otrzymam super wykształ-
cenie aktora wszechstronnego, jak to mówią sportowcy „kompletny” aktor 
(śmiech) (NKJP) 

Jednak także „zwykłe” (niemetajęzykowe) używanie określenia kompletny w sy-
tuacjach niedotyczących sportu pozwala wnioskować, że omawiany ciąg przynaj-
mniej pretenduje do miana elementu języka ogólnego w jego potocznej odmianie, 
do której przedostaje się jako zapożyczenie wewnętrzne  Kwestią zasadniczą, jeśli 
przyjąć założenie o przenikaniu analizowanego ciągu do języka „pozasportowego”, 
jest określenie jego statusu w polszczyźnie ogólnej  Podstawowy problem w opisie 
sprowadza się do ustalenia, jaka jest relacja kompletny w omówionych kontekstach 
do jednostek o identycznej postaci, wyodrębnianych w słownikach ogólnych: czy są 
to realizacje którejś z tych jednostek, czy też mamy do czynienia z odrębnym ele-
mentem leksykalnym  

Słowniki języka polskiego przypisują kształtowi kompletny dwa znaczenia, co 
przynajmniej dla części z  tych opracowań oznacza wyróżnianie dwu jednostek 12  
Dla porównania podajemy poniżej definicje z trzech słowników: SJPSz, ISJP i WSJP:

SJPSz

1   Stanowiący komplet, nie mający braków, obejmujący całość z danego zakresu; 
całkowity, zupełny: kompletny rocznik czasopisma, kompletny zbiór polskich po-
wojennych znaczków pocztowych, kompletne wydanie dzieł Mickiewicza 

2  Będący czymś (co oznacza wyraz określany) w  bardzo wysokim stopniu, bez 
reszty, całkowicie, zupełnie (zwykle o  czymś niekorzystnym, niewłaściwym): 
kompletna cisza, kompletny brak czegoś, kompletny nieuk, kompletny wariat 

ISJP

1   Kompletne jest to, co stanowi komplet i w czym nie brakuje żadnego elementu, 
Firma oferuje kompletne wyposażenie do biur…; W domu mam prawie kompletną 
bibliografię tego zagadnienia…, Czy ta lista jest kompletna?

2   Słowa kompletnie używamy, aby podkreślić zakres lub intensywność czegoś  Sło-
wo raczej potoczne  To małżeństwo okazało się kompletną porażką, Uważają go 
za kompletnego idiotę…, kompletny absurd 

12 Nie znalazłam w żadnym ze sprawdzonych słowników znaczenia (jednostki) z kwalifikatorem 
sport 
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WSJP

1   Taki, w którym nie brakuje żadnego elementu (wykaz) 
2   Taki, że cecha, o której mowa, przysługuje obiektowi w maksymalnym stopniu 

(wariat) 

Na podstawie tych charakterystyk (niezależnie od samej ich oceny) można przy-
jąć, że w  polszczyźnie ogólnej istnieją dwie jednostki o  kształcie kompletny  Jeśli 
zestawi się analizowane w artykule wystąpienia z wyróżnianymi w słownikach lek-
semami, to trzeba stwierdzić, że kompletny I (ilustrowany połączeniami kompletna 
mapa, lista, kompletny wykaz) ma z  interesującym nas ciągiem wspólny kompo-
nent semantyczny  Znaczenie kompletny w połączeniach typu sportowiec komplet-
ny, kompletny polityk można opisać zgrubnie następująco: ‘X, który ma wszystkie 
cechy X-a wzorcowego’ czy ‘posiadający wszystkie cechy, umiejętności wymagane 
od dobrego X-a’ (zob  pkt 1)  Takie znaczenie dałoby się derywować od znaczenia 
uwzględnianego w  pkt 1 słownikowych definicji, jako bazujące na komponencie: 
‘w którym niczego nie brakuje’, ‘który obejmuje całość z danego zakresu’  Jednak 
opisywany ciąg występuje, po pierwsze, w  innym kontekście leksykalnym  – pry-
marnie łączy się z rzeczownikami osobowymi, dla których kompletny I nie otwie-
ra semantycznie pozycji, po drugie, istotny dla znaczenia interesującego nas ciągu 
jest komponent oceny, wyrażany na poziomie przedmiotowym, zobiektywizowa-
ny, analogicznie do leksemów dobry, zły, nieobecny w połączeniach typu kompletna 
mapa, por  np  *Potrzebujemy kompletnych, ale dobrych zawodników; *X to zawodnik 
kompletny, ale X nie jest dobrym zawodnikiem; Ta mapa jest kompletna, ale nie jest 
dobrą mapą  Poza tym, opisywane kompletny jest prymarnie przyrzeczownikowe 
w przeciwieństwie do „neutralnego” pod względem pozycji w zdaniu przymiotnika 
z  połączeń typu kompletna mapa  Wreszcie  – „ogólne” kompletny, w  przeciwień-
stwie do „sportowego”, nie jest nacechowane pod względem funkcji w strukturze 
tematyczno-rematycznej 

Zestawiając natomiast słownikowe kompletny II z interesującym nas ciągiem, za-
uważamy wprawdzie częściowe podobieństwo kontekstu leksykalnego – otwieranie 
miejsca dla nazw osób, ale są to zupełnie inne typy rzeczowników: „sportowe” kom-
pletny otwiera miejsce dla nomina agentis, wyklucza natomiast tak charakterystycz-
ne dla homonimicznego z nim wyrażenia rzeczowniki deprecjonujące typu głupek, 
cymbał  Po drugie, między tymi dwoma elementami wyraźnie zaznacza się różnica 
semantyczna i składniowa  Inność znaczeniową pokazują choćby zdania typu: On 
był sportowcem kompletnym, oni wariatami kompletnymi. Ten typ gier przypomina 
zdania w  rodzaju Rzucił jej ołówek, a ona jemu – kąśliwą uwagę (zob  Bogusław-
ski 2008: 87)  Jak wskazano w pkt 1, i  jest to kwestia zasadnicza, interesująca nas 
jednostka jest z  poziomu przedmiotowego, kompletny z  połączeń typu kompletny 
głupek należy do poziomu meta, to jednostka metapredykatywna (zob  Danielewi-
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czowa 2012b)  Ze swoimi własnościami – arematycznością i asyntaktycznością (je-
śli wyłączyć uzgodnienia akomodacyjne z rzeczownikiem) – tworzy tę samą klasę 
jednostek, co niezły, zwykły, istny (np  zwykły przestępca, niezły cwaniak), opisywa-
ne przez Danielewiczową (2007) 13  Cechą różnicującą oba rozważane ciągi jest też 
wartościowanie: kompletny II nie przyłącza rzeczowników neutralnych czy nacecho-
wanych dodatnio, ponieważ wartościuje negatywnie (zob  Danielewiczowa 2012b: 
114), w przeciwieństwie do homonimicznego ciągu z połączeń zawodnik kompletny, 
wartościującego pozytywnie 

Opisywany ciąg „jest bliższy” jednostce kompletny I, ale wskazane różnice zna-
czeniowe i funkcjonalne nie pozwalają ich utożsamić  

3. Przeprowadzona analiza pozwala na wniosek, że w  polszczyźnie istnieje jed-
nostka leksykalna kompletny różna od wyodrębnianych dotychczas w słownikach 
języka polskiego  Opisywana jednostka charakterystyczna jest niewątpliwie dla ję-
zyka sportu, ale zaczyna też, jako jedno z wielu zapożyczeń wewnętrznych, przeni-
kać do polszczyzny potocznej, choć oczywiście trudno przewidzieć, czy przyjmie się 
w języku ogólnym  

Ponieważ tak w socjolekcie, jak i poza nim otwieraną przez przymiotnik pozy-
cję mogą zajmować nie tylko rzeczowniki osobowe, można by zapisać omawianą 
jednostkę w postaci ktoś/coś kompletny/kompletne  Jednostka taka powinna zostać 
uwzględniana przynajmniej w tych słownikach, które włączają do swojego opisu ele-
menty leksyki socjolektalnej 
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on one of the units kompletny 
summary

The article is an attempt to describe the string kompletny (‘complete’) in some new usages  The main 
objective of the analysis is to determine the syntactic-functional properties of the string and to dis-
cuss its status in the language of sport and in general Polish  In a broader perspective, the paper can 
be viewed as a  contribution to the syntactic-functional characterization of linguistic units (in the 
understanding of Bogusławski)  The term characterization as it is used in the article encompasses 
both the level of a sentence and the level of an utterance, and includes such properties as: the positon 
of the string kompletny in the structure of a sentence, the slots it opens for other expressions, and its 
function in the thematic-rhematic structure  The analysis leads to the conclusion that in the sociolect 
of sport there is an adjectival unit kompletny which belongs to the object level of language and which 
is primarily rhematic  As an internal borrowing, it is spreading to general Polish  The examined unit 
is different from the lexemes kompletny, as identified in dictionaries of general Polish 
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Dzieło profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Józefa Kąsia Ilustrowany leksykon 
gwary i kultury podhalańskiej (KąśILG) zajmuje szczególne miejsce w leksykografii 
dialektów słowiańskich  Jest to w pełni dialektalny czy – bardziej precyzyjnie rzecz 
ujmując – regionalny słownik i  jednocześnie prawdziwa encyklopedia tradycyjnej 
kultury ludowej jednego z obszarów południowej Polski, który graniczy ze Słowacją 
i zachowuje wiele oryginalnych cech oraz archaizmów językowych i kulturowych 2  
Autor nieprzypadkowo zatytułował swoje dzieło leksykonem, zwracając naszą uwa-
gę na to, że nie jest to zwykły słownik dialektologiczny czy też słownik encyklope-
dyczny kultury ludowej, ale w pewnym stopniu synkretyczne opracowanie leksyko-
graficzne, które traktuje język i kulturę jako całość  Język – jak wiadomo – nie może 
być odpowiednio opisany bez uwzględnienia wytworów kultury, także kultura jest 

1 Jest to tłumaczenie artykułu Язык и культура польских гуралей, „Живая старина” 2 (98), 2018, 
s   66–68  Artykuł został przygotowany w  ramach projektu „Славянские архаические зоны 
в пространстве Европы”, przy wsparciu РНФ (Российский научный фонд) (grant nr 17-18- 
-01373)  Tłumaczenie: Maciej Rak  

2 Pierwszą podobną próbą był Słownik gwar kaszubskich Bernarda Sychty (SGK)  
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odtworzona przede wszystkim w  języku  – tekstach oraz leksyce  Celem KąśILG 
było  odtworzenie, udokumentowanie i  zachowanie bogatego, współczesnego oraz 
dawnego świata polskich górali  Do tej pory została opublikowana połowa z zapla-
nowanych dziesięciu 3 woluminów leksykonu  Jednak już teraz możemy w pełni oce-
nić zawartość i nowatorstwo tego potężnego dzieła 

Profesor J  Kąś od wielu lat zajmuje się dialektologią polską w praktyce i teorii  
Wcześniej opublikował słownik gwary swojej ojczystej Orawy (KąśSGO) oraz wie-
le artykułów dotyczących problemów leksykologii i leksykografii gwarowej  Przede 
wszystkim chodzi w nich o miejsce danych etnograficznych w słowniku gwarowym, 
a  także o  relacje słownictwa ogólnego i  gwarowego, określenie statusu regionali-
zmów, sposób zapisu słownictwa gwarowego itp 

Źródłami KąśILG w pierwszej kolejności są nowe materiały z badań terenowych 
(nagrania oraz zdjęcia) zebrane przez autora leksykonu i  jego uczniów na terenie 
81 miejscowości Podhala, a także prace magisterskie napisane na ich podstawie przez 
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego  Ważnym źródłem są też opublikowane 
materiały i prace dialektologiczne, etnograficzne oraz dotyczące folkloru Podhala  
Kąś korzystał także z tekstów tzw  literatury ludowej, w której są wykorzystywane 
słownictwo i frazeologia gwarowa  Należy nadmienić, że podhalańska literatura lu-
dowa (jak również literatura ludowa innych regionów Polski) w ostatnich czasach 
intensywnie się rozwija  Autor nie pominął też źródeł internetowych  

Granice Podhala w KąśILG zostały określone nie na podstawie podziałów admi-
nistracyjnych i  historycznych, lecz wyłącznie po uwzględnieniu cech gwarowych  
W rozdziale wstępnym została podana zwięzła charakterystyka gwary podhalań-
skiej, jej fonetyczne osobliwości (mazurzenie, realizacja samogłosek pochylonych, 
labializacja, realizacja wygłosowego -x, archaizm podhalański itp ), charaktery-
styczne cechy gramatyczne oraz przegląd zapożyczeń leksykalnych (z języków: nie-
mieckiego, rumuńskiego, słowackiego i węgierskiego) 

Chociaż autor dąży do odzwierciedlenia w  KąśILG języka i  kultury Podhala 
w ich nierozerwalnym połączeniu, nie jest tak, że to kompendium zawiera wyłącznie 
terminologię oraz słownictwo kulturowe  Leksykon to słownik gwarowy, który na-
leży do tzw  pełnych słowników  Zawiera dużą liczbę haseł, są one bardzo starannie 
opracowane oraz odzwierciadlają wszystkie style, w których funkcjonuje gwara (od 
specjalistycznego do potocznego)  W  KąśILG zostało ujęte: słownictwo dotyczące 
przyrody, odzieży i obuwia, narodzin i wychowania dzieci, leksyka wartościująca, 
dotycząca gospodarstwa i  wyposażenia domu, terminologia pszczelarska, kowal-
ska, pasterska, dotycząca budownictwa i kalendarza ludowego, terminy obrzędowe, 
geograficzne, toponimiczne, nazwy instrumentów muzycznych, a także słownictwo 
i frazeologia wynotowane z tekstów folklorystycznych 

3 KąśILG ostatecznie będzie liczył dwanaście tomów [Red ] 
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W szczególności to właśnie opis lingwistyczny jednostek w KąśILG, dokonany 
z wielką dokładnością, i to zarówno w zakresie semantyki, jak i gramatyki, odpowia-
da standardom najnowszych słowników lingwistycznych  Dotyczy to przede wszyst-
kim eksplikacji słów wieloznacznych  Na przykład w czasowniku dać (KąśILG II: 
338–342) zostały wyodrębnione 23 znaczenia, z których każde zaopatrzono w cytat 
użycia  Oprócz zwykłych, najczęściej używanych znaczeń, znajdują się w nim np  
‘dać łapówkę’, ‘umieścić, włożyć’, ‘dodać’, ‘nakarmić’, ‘podsunąć’, ‘pożyczyć’, ‘prze-
chowywać’, ‘ofiarować’, ‘zapłacić’, ‘zlecić’, ‘pozwolić’, ‘umożliwić’, ‘dawać’ (zgodzić 
się na akt płciowy: w przypadku kobiety lub samicy), ‘nadesłać, nadawać’, ‘dostar-
czyć wiadomość’, ‘uderzyć, bić’, ‘wydać wyrok’, ‘podać leki’ itp , podano 71 frazeo-
logizmów z tym słowem  Bardzo dokładnie i szczegółowo objaśniono słowa synse-
mantyczne (niepełnoznaczne) oraz wyrażenia przyimkowe, np : do Boga, do boku, 
do cudu, do casu, do cysta, do dołu, do dziśka, do frasa, do cna, do końca, do sie 
itp  Wiele uwagi poświęca się również stylistycznej charakterystyce słowa, jego zna-
czeniu wartościującemu i emocjonalnemu, a także konotacjom  W KąśILG szeroko 
przedstawiono także leksykę i  teksty ekspresywne (w  tym pogawędki, kłamstwa, 
plotki), mające również zabarwienie pejoratywne 

Chociaż polskie słownictwo gwarowe jest dość dobrze opracowane i  w  pełni 
przedstawione w słownikach gwarowych, w KąśILG jest sporo słów oraz kolokacji, 
które w ogóle nie pojawiają się w Słowniku gwar polskich PAN (SGP) lub nie są bra-
ne pod uwagę w pewnych znaczeniach, np  barć – w znaczeniu ‘narządy rozrodcze 
kobiety’, biyc – w znaczeniu ‘rosnąć, dojrzewać’, ameryka w znaczeniu ‘bogactwo, 
dobrobyt’  Dokładność w ujęciu znaczeń oraz kolokacji zmienia KąśILG w słownik-
-tezaurus, który podaje każdą jednostkę w pełni jej systemowych relacji oraz cha-
rakterystycznych kontekstów  Na przykład w artykule hasłowym Biyda (KąśILG I: 
268–269) podane są różne kolokacje typu: biyda bije, biyda chyciła, biyda, cobyś jyj 
złom siykiyrom nie ucion, biyda cubrzi, biyda piscy, biyda przidowiła, biyda przisiad-
ła, biyda wycesała, biyda za skórom skwiyrcy, klepać biyde, najeś śie biydy itd , któ-
re następnie są ujmowane oraz ilustrowane w osobnych artykułach hasłowych  Po 
artykule Bioły (ibid : 261–262) podano i opisano w osobnych artykułach hasłowych 
wszystkie kolokacje z tym przymiotnikiem: biołe ziele, bioło chorość, bioło izba, bio-
ło niedziela, bioło sobota, bioło druzba, bioły głos, bioły jak śmierć, do biołego dnia 
itp  Bardzo rzetelnie są opracowane w KąśILG relacje semantyczne, szczególnie cen-
ne są zestawienia grup synonimów, np  w  artykule Babica w  znaczeniu ‘położna’ 
mamy: akuserka, baba, babcorka, babicula, babiorka, babka, mamcorka, pakułka  

Całkowitą innowacją jest wypracowany przez J  Kąsia sposób systematycznego 
podawania etnograficznego kontekstu w słowniku gwarowym: 1) za pomocą roz-
szerzonej definicji, do której jest dodawana informacja etnograficzno-kulturowa, 
np  przy definicji słowa Baca (ibid : 160–161) pojawia się charakterystyka tego pa-
sterza oraz lista jego obowiązków, działań, cech, zachowań itp ; 2) za pomocą od-
powiednio dobranych cytatów, które przybliżają właściwości opisywanego obiektu, 



108 SwIetłANA M. tołStoJowA

jego zastosowanie, odbiór oraz ocenę; 3) za pomocą ukształtowania artykułu ha-
słowego, w  którym poszczególne fragmenty zawierają informację etnograficzną, 
np  w artykule hasłowym Być w cionzy (ibid : 459–460) dokładnie są rozpatrywane 
wszystkie zakazy i przepisy dotyczące kobiet w ciąży, podane są także fragmenty 
tekstów folklorystycznych itp ; 4) przy interpretacji słownictwa z  zakresu kultury 
materialnej – duże znaczenie przypisuje się materiałowi ilustracyjnemu (zdjęcia i ry-
sunki)  Dzięki takiemu systemowi eksplikacji KąśILG staje się prawdziwym źródłem 
etnograficznym, które w  całości prezentuje podhalańską kulturę ludową  Trzeba 
zwrócić uwagę, że niektóre artykuły hasłowe pod względem zakresu oraz szczegóło-
wości opracowania nie ustępują specjalistycznym opisom etnograficznym 

W KąśILG została zaprezentowana kompletna terminologia specjalistyczna oraz 
obrzędowość kalendarza ludowego, w  szczególności elementy odzwierciadlające 
dawny podział roku  Podano też nazwy miesięcy, które są związane (jak i w innych 
częściach Słowiańszczyzny) z obchodami głównych świąt przypadających na ten lub 
inny okres  Tak więc na Podhalu styczeń ma nazwę godnik, luty – gromnicnik lub 
miysopustnik, marzec – tak jak w języku literackim, kwiecień – budzikwiat, początek 
maja – mały moj, koniec maja i początek czerwca – wielgi moj, pozostałe dni czerw-
ca – świntojański, lipiec – jakubski, sierpień – bartłomiyski, wrzesień – michalski, 
październik – tak jak w języku literackim, listopad – grudziyń, grudzień – miesionc 
adwyntowski  

Święta doroczne zostały dokładnie opisane w ogólnych artykułach (pod nazwą 
święta lub dniem, kiedy jest obchodzone) oraz w szeregu artykułów dotyczących od-
dzielnych zachowań obrzędowych, osób, rekwizytów itp , np  w artykule hasłowym 
Chodzić po kolyndzie, Chodzić z gwiozdom dokładnie opisano obrzęd kolędowania  
Wśród osób uczestniczących w tym obrzędzie można wyróżnić grabarza (gróborz)  
Zawsze wchodzi do domu pierwszy, żeby powiadomić mieszkańców, że ksiądz będzie 
za pół godziny  Grabarz ma przy sobie dużą butelkę wody święconej i dzwoneczek, 
którym dzwoni, gdy wchodzi do domu  Nalewa wodę do tego dzwoneczka i  daje 
się napić dzieciom, w ten sposób chroniąc je przed bólem gardła i zapewniając im 
piękny głos  Grabarz jest bardzo ciekawski, zagląda w każdy kąt i sprawdza, czy jest 
tam czysto  Po otrzymaniu owsa opuszcza dom  Po nim przychodzi ksiądz razem 
z kościelnym, ministrantem i organistą  Mają przy sobie torby, do których również 
wsypuje się owies  Dawniej grabarz chodził po domach, zbierając jajka, które odda-
wał księdzu, ksiądz odprawiał mszę, błagając płanetników (demoniczne lub półde-
moniczne istoty uosabiające zjawiska atmosferyczne, kierujące chmurami, zsyłające 
burze i grad), żeby poszli za lasy i góry do jaskiń i tam wypuścili swoje burze i grad 
(por  KąśILG III: 464–465) 

Czasem informację etnograficzną można odnaleźć w  nieoczekiwanych miej-
scach  Na przykład w artykule hasłowym Bolok  ‘bolączka, czyrak’ (KąśILG I: 330– 
–331) podana jest informacja dotycząca Wigilii  W ten dzień powszechnie uważa się 
za niepożądaną wizytę ludzi obcych, szczególnie kobiet  Jeżeli do domu wchodził 
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mężczyzna ubrany w kożuch, groziło to pojawieniem się czyraków na wargach lub 
ciałach domowników  Żeby uniknąć ropnia oraz czyraków w ciągu roku, najlepiej 
było w Wielki Piątek umyć się wodą ze źródełka  Żeby ta sama choroba nie spotkała 
dziecka, kobietom w ciąży nie wolno było jeść suszonych owoców 

W KąśILG bogato zostały przedstawione demonologia ludowa, czarodziejstwo 
i  magia  W  artykule hasłowym Chmura zamieszczono ciekawą wersję podania 
o płanetnikach znaną na obszarze południowej Polski, por :  

Płanetniki  Ś nimi to było tak: jak Pon Bóg juz sýćko piyknie ładnie postworzoł na 
niebie i na ziymi, diaboł namyśloł tyz przecie cosi swojego stworzić  Tozto nabroł gli-
ny i chyciył lypić ś niyj takie jakby do ludzi podobne figórki  Wyzdajoł ik doś godnie 
i tak, jak widzioł, kie Pon Bóg Jadama z mułu ziymi stworzył i dóń swojom parom 
duchnon, tak i diaboł zacon duchać do tyk swojik ludzików  Ale ci ani drgnyni, bo 
przecie diabelsko para to nie Bosko  Pon Bóg to widzioł, a ze jes litosierny, to pomóg 
i diabłowi tyk ludzików ozýwić  Ale co ś nimi zrobić? Do piekła ik z diabłym dać? Ze 
niby za co? Do nieba tyz nie zasłuzyli  No to Pon Bóg namyśloł i posłoł ik na chmu-
ry  – Idźcie hań, bedziecie na nik jeździć i kierować nimi tak, jako jo wom powiym  – 
I tak majom płanetniki zojyncie  A jak pogoda i chmur ni ma, to schodzom do wsi, 
tłukom sie miyndzý ludźmi i nawet za bylejakie jodło ludziom w robocie pomogajom 
(KąśILG II: 92)  

Według innych podań płanetnicy jako wiatr ciągną po niebie chmury za po-
mocą łańcucha  Od czasu do czasu walczą ze sobą, a  wtedy chmury urywają się 
z łańcuchów i na ziemię spadają potoki wody w postaci burzy  Niektórym płanetni-
kom rozkazywano przygotowywać lód na zimę i składować go w workach  Czasem 
przez nieuwagę lub pijaństwo płanetnicy gubią lód, który spada na ziemię w postaci 
mniejszych i większych kulek gradu  Jeżeli do domu wchodził żebrak, to właściciele 
musieli go koniecznie nakarmić, żeby ocalić swoje pola przed chmurami, burzami 
i gradem  Wierzono, że ten żebrak jest płanetnikiem, więc od niego zależy, czy skie-
ruje na pole burzę i grad  

Na Podhalu uważano też, że pogoda jest związana z  wisielcem: jeżeli przez 
długi czas pada deszcz, należy wykopać wisielca z grobu i  spalić jego szczątki na 
rozstaju dróg  

Bardzo bogatego i ciekawego materiału dostarcza artykuł, który opowiada o bo-
ginkach  Artykuł hasłowy Boginka (KąśILG I: 313–318) to sześć stron tekstu  Tak jak 
w przypadku wschodniosłowiańskich rusałek wiadomości o boginkach są sprzeczne  
Według jednych opisów są to młode, piękne dziewczęta, wabiące mężczyzn; według 
innych – szkaradne, olbrzymie kobiety o rzadkich zębach, rozczochranych włosach 
i długich obwisłych piersiach, które zarzucają sobie na plecy  Wabiąc mężczyzn, bo-
ginki biły piersiami po wodzie, a tych młodzieńców, którzy nie sprostali ich miłos-
nym oczekiwaniom, zabijały także piersiami  Według podań porywały lub podmie-
niały dzieci pozostawione bez opieki obok potoków, zwłaszcza w lesie  Podmienione 
dziecko nie rosło, było brzydkie, płaczliwe, nie było w stanie ani chodzić, ani mówić 
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i było bardzo żarłoczne  Boginki mieszkały w jaskiniach nad wodą, a w księżycowe 
noce prały swoje ubrania, używając do tego swoich piersi jako kijanek  Następnie 
suszyły ubrania, rozkładając je na gałęziach drzew  Co wieczór czesały swoje długie 
aż do ziemi włosy  Straszono nimi dzieci  Boginki były szczególnie niebezpieczne dla 
kobiet po porodzie  Przeciwdziałać boginkom można było za pomocą noża używa-
nego do cięcia kapusty, wody święconej lub kwiatu dziurawca  Według górali, gdy 
w pobliżu miejsc zamieszkania boginek zaczęto układać tory kolejowe, opuściły one 
swoje dawne miejsca, ponieważ bały się pociągów i towarzyszących im odgłosów 

W  artykule hasłowym Duch (KąśILG III: 57–60) Kąś połączył dwa znaczenia 
tego słowa  Po pierwsze, duchem nazywano duszę zmarłej osoby, która objawia się 
w  postaci człowieka, zwierzęcia lub komunikuje się ze światem poprzez dźwięki  
Owe duchy błagają, aby modlić się w ich intencji, lub straszą żywych i mszczą się  
Według podań duchy mogą przychodzić i straszyć ludzi tylko do godziny 3 w nocy  
Relacje żywych i martwych symbolizuje snop bożonarodzeniowy, nazywany Dzia-
dem, który był stawiany na Wigilię w tej części domu, gdzie miała miejsce kolacja 
wigilijna  Jeszcze do niedawna pozostawiano na stole w osobnej misce łyżkę każdego 
z dań wigilijnych, żeby w ciągu nocy duchy miały poczęstunek  Zostawiano również 
nóż i bochenek chleba  W taki sam sposób postępowano podczas nocy zaduszkowej 
(Święta Zmarłych)  W  trakcie  pogrzebu wynoszoną z  domu trumną trzykrotnie 
uderzano o próg, aby duch zmarłego nie powrócił i nie przeszkadzał żywym  Wie-
rzono, że jeśli każdy szczerze przebaczy nieboszczykowi, wtedy nie będzie on wracał 
i straszył żywych  Po drugie, w tym samym artykule hasłowym podano opis innych 
magicznych postaci, które według różnych tradycji nazywano boginkami, dziwozo-
nami, połednicami, przipołnicami, inkluzem, mamoną, płanetnikiem, siodłem, sio-
dełkiem i  strzigą. Oczywiście był też znany pewien sposób obrony ludzi, zwierząt 
oraz domów przed złymi duchami  Zawieszano w  domu krzyżyki, podłaźniczkę 
(gałąź albo czubek zielonego iglastego drzewka), rozsypywano igły świerkowe przy 
zagrodzie dla owiec, składano ofiary, przygotowywano różne potrawy  

Jak widać z powyższych przykładów, leksykon J  Kąsia jest bardzo obfitym źród-
łem informacji z dziedziny tradycji ludowych oraz gwar Podhala  To wszystko sta-
ło się możliwe dzięki nowemu materiałowi terenowemu i nowym sposobom opisu 
słownikowego  Do każdego z tomów KąśILG dołączono zbiór starannie dobranych 
fotografii  Za ich pomocą zilustrowano różne artykuły hasłowe  Na zdjęciach zo-
stały przedstawione nie tylko elementy kultury materialnej: tradycyjne narzędzia, 
przedmioty użytkowe i odzież, potrawy, budowle, pojazdy, instrumenty muzyczne 
itp , ale również krajobrazy Podhala, rośliny i zwierzęta, znajdziemy tam ujęcia in-
formatorów w codziennych oraz świątecznych sytuacjach, fotografie zespołów folk-
lorystycznych itp  Duże znaczenie ma rozległa bibliografia z zakresu dialektologii 
oraz etnografii Podhala od końca ХIХ w  do współczesnych czasów, którą umiesz-
czono w pierwszym tomie  
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Wychodzą kolejne tomy KąśILG, dzięki czemu polska leksykografia wzbogaci się 
o fundamentalne dzieło dotyczące jednego z bardziej archaicznych oraz oryginal-
nych regionów Polski  O dzieło, które bez żadnych wątpliwości ma wielkie naukowe 
i ogólnokulturowe znaczenie  Jego czytelnikami będą nie tylko językoznawcy, dia-
lektolodzy i etnografowie, ale też wszyscy, których interesują polskie tradycje ludo-
we, język polski oraz polska kultura, szczególnie kultura górali 
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the Language and culture of Polish highlanders 
summary

The paper discusses the methodological and practical lexicographic solutions implemented in J  Kąś’s 
Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej (‘An illustrated lexicon of Podhalan dialect and 
culture’)  In view of its theoretical and material values, this twelve-volume work occupies a significant 
place in Slavic dialectal lexicography  It is a so-called full dialectal dictionary, but at the same time 
an encyclopaedia of Podhalan folklore  Linguistic explanations entwine with description of the folk 
culture  The various ways in which ethnographic information is presented constitute an indisputable 
innovation, and it must be added that one of those ways are numerous photographs  A reliable, and 
also clearly designed dictionary has without doubt a great scientific and cultural significance  It can 
be used not only by dialectologists and ethnographers, but by anyone with interest in folk culture 
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wstęp

Początek kariery naukowej Romana Laskowskiego wyznaczają jego dialektologicz-
ne badania terenowe poświęcone regiolektowi 2 śląskiemu (Laskowski, Reczek 1961a, 
1961b)  Po wywołanej wojną odysei ze Lwowa, przez tereny wschodniej Ukrainy 
do Kazachstanu, przyszły badacz znalazł się na Opolszczyźnie, gdzie spędził mło-
dość  Już na początku naszej znajomości, w roku 1979, rozmawialiśmy o regiolekcie 
śląskim  R  Laskowski już wówczas stał na stanowisku, że językowy obszar Śląska 
zasługuje na szczegółowe socjolingwistyczne badania empiryczne  Regiolekt śląski 
stracił charakter typowego dialektu – kontinuum wiejskich gwar – i zmienił się pod 

1 Tłumaczenie tekstu z języka niemieckiego przygotowała Beata Chachulska 
2 O śląskim jako o regiolecie pisałem już wcześniej (Hentschel 2018: 62)  
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wpływem rozpowszechnionych na tym terenie miejskich subwariantów, z przejawa-
mi koineizacji (por  koine)  Zjawiska tego typu znane są również z innych regionów 
Europy, gdzie w wyniku rewolucji przemysłowej, zwłaszcza na obszarach górniczych 
i hutniczych, powstały ośrodki przemysłowe, do których licznie napływała ludność 
z terenów wiejskich, posługująca się różnymi gwarami  

Socjolingwistyczne studia nad regiolektem śląskim prowadzili także Władysław 
Lubaś, który podobnie jak R  Laskowski przez długie lata pracował w Instytucie Ję-
zyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk i nim kierował (por  np  Lubaś 1978/1980, 
1998), oraz Jolanta Tambor (2002, 2008, 2013, 2015)  Do dziś brakuje jednak obszer-
nego materiału empirycznego i stosownych – także ilościowych – analiz przeprowa-
dzonych w oparciu o aktualne teorie i metody socjolingwistyczne  Właśnie dla tych 
współczesnych, w  dużej mierze niezapisanych i  nieskodyfikowanych wariantów 
z ich dużym – z reguły – stopniem wariantywności fakultatywnej bardzo przydatne 
są metody ilościowe 

Specyfika Śląska, dokładniej Górnego Śląska, polega głównie na ogromnej roli 
niemczyzny, uwarunkowanej historycznie  Wielu Górnoślązaków było do pewne-
go stopnia dwujęzycznych, czego wyrazem jest duża liczba germanizmów w śląsz-
czyźnie  Ta rozpowszechniona wówczas dwujęzyczność stanowiła problem meto-
dologiczno-teoretyczny dla badań językoznawczych poświęconych długofalowemu 
wpływowi języka niemieckiego  Wskazywał już na to Volkmar Lehmann (1978), gdy 
stwierdził, że jest niejasne, czy (względnie w  jakim stopniu) leksykalne germani-
zmy w licznych przykładach zdań cytowanych w literaturze przedmiotu (np  Kai-
sig 1933; Reiter 1960, 1985) należy traktować jako ustabilizowane zapożyczenia czy 
jako spontaniczne „przejęcia”  Jeśli poniżej mowa będzie o germanizmach, to zawsze 
w rozumieniu potencjalnych niemieckich zapożyczeń w regiolekcie śląskim  Kalki 
językowe pozostają poza sferą naszych zainteresowań 

Za ogólne kryterium zaliczenia jakiegoś słowa pochodzącego z  tzw  języka- 
-dawcy w języku określanym jako biorca do zapożyczeń w językoznawstwie uznaje 
się zazwyczaj fonetyczno-fonologiczną i morfologiczną adaptację do struktur dru-
giego z języków  Jednak dwujęzyczni Górnoślązacy byli i do pewnego stopnia nadal 
są w stanie nadać w swojej mowie cechy charakterystyczne dla regiolektu śląskie-
go każdemu niemieckiemu słowu, które pojawi się w  jakimś kontekście sytuacyj-
nym, już w przypadku pierwszego (i może jedynego) jego użycia  Te mechanizmy 
adaptacyjne należały i należą do bilingwalnych kompetencji Górnoślązaków nawet 
współcześnie, gdy ponad 70 lat po zakończeniu niemieckiej dominacji na Śląsku ich 
znajomość niemieckiego jest często tylko szczątkowa lub pasywna (zob  poniżej)  
Posługując się aktualnymi terminami językoznawczymi, należy stwierdzić, że roz-
różnienie zapożyczeń i tzw  przejęć spontanicznych (nonce borrowing) lub też inser-
cjonalnej zmiany kodu (insertional code switching) (por  Muysken 2000) na ogół nie 
jest możliwe w wypadkach, kiedy wspomniane jednostki leksykalne zostały użyte 
w zdaniu w pozycji izolowanej  
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Dużą liczbę germanizmów łatwo także znaleźć w nowszych zestawieniach ślą-
skiej leksyki, np  w  Słowniku śląskim (Słow ; http://www slownikslaski pl/), słow-
niczku będącym dodatkiem do pozycji Ślązoki nie gęsi autorstwa Marka Szołtyska 
(2010), w Antologii. Najpiękniejsze śląskie słowa (Kortko, Jodliński 2010) oraz w pracy 
Joanny Furgalińskiej (2010) Ślónsko godka  Otwarte pozostaje jednak pytanie, w ja-
kim stopniu te germanizmy są nadal używane  Nie może oczywiście chodzić o po-
sługiwanie się tymi słowami przez pojedynczych mówiących lub przez pojedyncze 
językowe mikrospołeczności, lecz o używanie ich przez szerokie kręgi osób, które 
przyznają się dziś do regularnego mówienia po śląsku  W udzieleniu odpowiedzi na 
to pytanie (i wiele innych) ma pomóc projekt naukowy 3, którym kierują autor niniej-
szego artykułu wraz z J  Tambor z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, polegający 
na tym, że grupa 2000 osób mówiących po śląsku jest pytana o częstotliwość uży-
wania przez nie śląskich germanizmów  Gerd Hentschel, Istvan Fekete i J  Tambor 
(w druku) na podstawie ankiet prawie 500 respondentów przedstawili już pierwsze, 
wstępne rezultaty  W tym artykule szczegółowo opisano także metody prowadzenia 
badań  W niniejszej pracy zostaną przedstawione niektóre spośród dalszych wyni-
ków, bazujących na 954 ankietach  Respondenci stanowią reprezentatywną grupę 
śląskiej ludności (pod względem płci, wieku, wykształcenia i zawodu), która regu-
larnie posługuje się śląskim, przynajmniej w komunikacji z rodziną i przyjaciółmi 

Podstawową metodą zbierania danych są ankiety dotyczące tzw  „subiektywnej 
frekwencji”, względnie „subiektywnego prawdopodobieństwa” użycia jednostek lek-
sykalnych  Pionierami tej metody w Polsce byli Wiktor Jassem i Danuta Gembiak 
(1980) 4  W ostatnich latach obserwuje się pewnego rodzaju powrót zainteresowania 
tą metodą, przy czym niejednokrotnie wskazuje się na silną zależność częstotliwości 
subiektywnej i obiektywnej 5 (por  Anstatt 2016)  W projekcie zdecydowaliśmy się na 
wariant konfrontatywny ankiety, co w naszym wypadku oznacza, że respondenci są 

3 Projekt ten, noszący tytuł „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe paralelizmy leksykalne we współ-
czesnym śląskim wariancie mówionym”, jest finansowany przez Pełnomocnika ds  Kultury i Me-
diów (niem  Bundesbeauftragte für Kultur und Medien (BKM)), Bonn, Niemcy  Zakończenie pro-
jektu planowane jest na koniec 2019 r  Wyniki przedstawione w niniejszym tekście, jak również 
pierwsze wnioski zamieszczone w:  Hentschel, Fekete, Tambor (w  druku) mają więc charakter 
wyłącznie wstępnych wniosków na temat tej skomplikowanej materii 

4 Oboje polscy autorzy posługują się terminem „subiektywne prawdopodobieństwo”  W literaturze 
angielsko- i niemieckojęzycznej termin „prawdopodobieństwo” zastępuje się terminem „frekwen-
cja”  Oba oznaczają to samo: dokonaną przez respondentów ocenę częstotliwości użycia wyrazów 
(lub innych jednostek językowych) 

5 Tzw  obiektywną frekwencję ustala się na podstawie korpusu, w tym wypadku korpusu mówio-
nego regiolektu śląskiego (a więc nie tekstów pisanych)  Ponieważ chodzi o frekwencję jednostek 
leksykalnych (a nie np  fonetycznych lub gramatyczno-morfologicznych), taki korpus musiałby 
zawierać kilka milionów form wyrazowych, aby dać wiarygodne wyniki dotyczące wszystkich 
badanych germanizmów – tu prawie 700  W najbliższym czasie nie należy się raczej spodziewać 
powstania takiego wielkiego korpusu mówionego regiolektu śląskiego 
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pytani o częstotliwość użycia danego śląskiego germanizmu w porównaniu z jego 
semantycznym ekwiwalentem w standardowej polszczyźnie  

Ankietowani zostali poinformowani, że chodzi wyłącznie o konteksty komuni-
kacyjne, w których mówią po śląsku, a więc przede wszystkim o rozmowy w krę-
gu rodziny lub przyjaciół  Skonfrontowanie z  leksemami z  polszczyzny ogólnej 
jest wskazane, ponieważ po 1945 r  (na wschodnim obszarze Śląska już od począt-
ku lat 20 ) „przykryła” ona regiolekt śląski (zgodnie z koncepcją „języka – dachu” 
(Dachsprache) Heinza Klossa (np  1987)), zastępując niemiecki, który wcześniej przez 
wiele lat pełnił tę samą funkcję  Z tego względu leksemy z polszczyzny ogólnej na 
ogół zaadaptowane pod względem fonetycznym i  morfologicznym do śląskiego 
w  wielu przypadkach mogą pojawiać się zamiast germanizmów  Poniższa tabela 
przedstawia fragment ankiety wykorzystywanej do projektu 6:

Tabela 1  Fragment ankiety leksykalnej

śląski głównie
[1]

częściej
[2]

jedna-
kowo 
często  

[3]

rzadziej
[4]

bardzo 
rzadko 

[5]

nigdy

polskiale 
znam 

[6]

bo nie 
znam 

[7]

ancug garnitur

biglować prasować

filok, filer długopis, 
wieczne pióro

gelynder poręcz

hasiok śmietnik

ja tak (potwier-
dzenie)

luft powietrze

woszt, wuszt kiełbasa

Poddane testowi jednostki (688 par wyrazów) pochodzą z  dwóch pierwszych 
spośród czterech wspomnianych wyżej małych słowników (które jednak w dużym 
stopniu się pokrywają), a  mianowicie ze Słownika śląskiego (Słow ) i  z  publikacji 
M  Szołtyska (2010)  Podstawowe pytanie zadawane respondentom brzmiało: „Jak 
często używa Pan/Pani śląskiego słowa z lewej kolumny w porównaniu z wyrazem 
z prawej?”  Śląskie słowo, którego subiektywną frekwencję użycia respondent oceni 
jako wysoką, otrzymuje wartość 1, wyraz nigdy przez niego nieużywany – wartość 6,  

6 We fragmencie tym śląskie leksemy uporządkowano alfabetycznie  Ankietowanym przedstawio-
no je natomiast w przypadkowej kolejności  
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o ile ankietowany go zna, lub 7, gdy okaże się, że go w ogóle nie zna  Dalsze stop-
niowanie wydaje się oczywiste  Uprzedzając omówienie rezultatów badań, należy 
zaznaczyć, że każdemu testowanemu germanizmowi przynajmniej jeden spośród 
respondentów przyznał wartość 1 i przynajmniej jeden – 7  Wartości najniższe i naj-
wyższe są więc odzwierciedleniem indywidualnych maksymalnie różnych ocen 
(więcej na ten temat poniżej)  

Ocena częstotliwości użycia testowanych jednostek zajmowała ankietowanym 
średnio 2–3 godziny  Respondenci otrzymali dodatkowo do wypełnienia ankietę so-
cjobiograficzną, w której pytano o ich wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształ-
cenie, zawód itp  oraz o częstotliwość i konteksty użycia regiolektu śląskiego, języka 
polskiego i niemieckiego oraz ich oczekiwania związane z przyszłym statusem regio-
lektu śląskiego w społeczności śląskiej (por  Hentschel, Fekete, Tambor (w druku)) 

Pierwszy zarys – „przeciętna”, czyli „średnia”, częstotliwość użycia germanizmów 

Przez pojęcie „przeciętna” lub „średnia” wartość zwykle rozumie się tzw  średnią 
arytmetyczną, a  więc sumę wszystkich zebranych wartości podzieloną przez ich 
liczbę  Dla naszych analiz ważne są jednak także dwie dalsze statystyczne miary 
tendencji centralnej: mediana i dominanta  

Dla ilustracji tych wielkości posłużmy się poniższym przykładem, w którym jed-
no ze słów poddane zostało ocenie przez 11 przykładowych respondentów, na pod-
stawie wspomnianej wyżej siedmiostopniowej skali ocen:

Tabela 2  Ilustracja służąca pokazaniu sposobu obliczania miar tendencji centralnej 

Ocena słowa 1 1 1 1 2 3 5 6 6 7 7 39

Nr oceny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suma ocen

Średnia arytmetyczna w powyższym przykładzie ma wartość 3,6 (39:11)  Mediana 
to wartość, która wśród uporządkowanego szeregu wszystkich wartości znajduje się 
w środku  Środek stanowi tu więc ocena nr 6, co oznacza, że mediana wynosi 3, na-
tomiast najczęstsza wartość wśród ocen, czyli dominanta, wynosi 1  Ta ocena poja-
wia się bowiem czterokrotnie, inne tylko dwukrotnie (6 oraz 7), jednokrotnie (2 i 3) 
lub w ogóle się nie pojawiają (4)  Wartości tych miar tendencji centralnej mogą się 
różnić w większym lub mniejszym stopniu, i to już przy tak niewielkiej liczbie ocen  

W  analizie przeprowadzonej dla poszczególnych germanizmów dysponujemy 
maksymalnie 839 i minimalnie 825 ocenami  Wartość 839 odpowiada liczbie respon-
dentów zatwierdzonych do badań  115 ankietowanych nie zostało dopuszczonych do 
dalszych analiz opisanych w tym artykule, ponieważ przyznali, że „rzadko” mówią 
po śląsku, a tym samym nie klasyfikują się do głównej grupy docelowej projektu – 
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regularnie, tj  najrzadziej „czasami”, posługującej się śląskim 7  Bardzo rzadko zda-
rzało się, aby poszczególni respondenci w ogóle nie ocenili słów w ankiecie (miało 
to miejsce maksymalnie w 14 przypadkach – stąd mamy do czynienia z minimum 
825 ocenami przypadającymi na słowo)  Wykresy 1a–1c ukazują dystrybucję trzech 
wartości miary tendencji centralnej, przy czym wartości średniej arytmetycznej zo-
stały zaokrąglone:

Wykres 1  Trzy miary tendencji centralnej germanizmów w regiolekcie śląskim (w %)

Każda z tych trzech wartości ma zalety i wady, o których informują podręczniki 
statystyki  Szczególnie ważny jest tu następujący fakt: funkcję dominanty, co po-
kazuje wykres 1c, pełnią głównie ekstremalne oceny 1 i 7, ale również – o wiele rza-
dziej – wartość 6  Inne wartości, tj  2–5, oczywiście również pojawiają się w ocenach, 
jednak nie są one najczęstszymi ocenami w wypadku żadnego spośród testowanych 
germanizmów  W  przypadku ocen częstotliwości germanizmów mamy więc do  
czynienia z  silną tendencją do polaryzacji (zob  poniżej)  Jeśli ankietowani znają 
germanizmy, dosyć wysokie jest prawdopodobieństwo tego, że używają ich bar-
dzo często, względnie frekwencja ich użycia oceniana jest przez nich jako wysoka  
Wobec tego właśnie dominanty i  mediany mają potencjalnie dużą wartość prak-
tyczną, znaczna większość spośród biorących udział w projekcie respondentów jest 
bowiem  – według ankiety  – zwolennikami tego, żeby w  szkole uczono nie tylko 

7 Przy tym pytaniu respondenci korzystali z pięciostopniowej skali ocen: „bardzo często”, „często”, 
„czasami”, „rzadko” i „nigdy” 

765432 7654321 761

1c dominanta1b mediana1a średnia (zaokrągl )

9,1

30,2

23,823,7
26,1

18,1
21,2

52,0

9,0
6,7

41,3

12,8 13,6
10,7

0,1 1,5
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o śląskim, ale również po śląsku (por  ibid ) 8, co oznaczałoby jednak, że przynajmniej 
w jakimś ograniczonym zakresie powinno się przeprowadzić kodyfikację regiolektu 
śląskiego (por  Hentschel 2018)  W takiej kodyfikacji można by najprawdopodobniej 
zrezygnować z mało używanych germanizmów  

W tym miejscu trzeba jednak postawić pytanie o rozgraniczenie leksemów rza-
dziej używanych i wykorzystywanych częściej  Sama średnia arytmetyczna nie jest 
w tym wypadku pomocna  Jej wartości stanowią kontinuum, „ukrywające” wyraź-
nie przeciwstawne tendencje ocen frekwencji (tj  do rozkładu bimodalnego) użycia 
germanizmów  Pomoc w podjęciu decyzji co do tego, czy jakiś germanizm powinien 
zostać wzięty pod uwagę w kodyfikacji czy nie, mogłaby stanowić np  kombinacja 
wartości tendencji centralnej  Możliwości są różne  Jedna z nich polega, po pierw-
sze, na rezygnacji na potrzeby kodyfikacji z tych germanizmów, których dominanty 
mają wartość 6 lub 7, tj  z  elementów, których względna większość respondentów 
nigdy nie używa  Po drugie, można by się obejść bez takich, które wprawdzie mają 
dominantę 1, ale jednocześnie średnią arytmetyczną mają wyższą od najniższej dla 
germanizmów z dominantą 6 lub 7  Na ustalenie dominanty w poszczególnych wy-
padkach wpływ bowiem mogą mieć specyficzne, nieco większe podgrupy respon-
dentów (regionalne, zawodowe itp ) 9  Po uwzględnieniu średniej arytmetycznej, 
arytmetycznie najbardziej „scentralizowanej” spośród wartości tendencji central-
nej, ten możliwy efekt w dużej mierze ulega złagodzeniu  Najniższa wartość średniej 
arytmetycznej dla tych ostatnich wynosi 3,67, a 52 z 357 germanizmów z dominantą 1 
ma średnią powyżej 3,67 (maks  4,15)  Oznaczałoby to, że z prawie 700 germanizmów 
tylko 295 zostałoby objętych kodyfikacją regiolektu śląskiego  

Można by też zaproponować alternatywne rozwiązanie tej kwestii, polegające 
wyłącznie na uwzględnieniu mediany i przyjęciu, że jej wartość dla poszczególnych 
germanizmów musi być wyższa od 4, tzn  że przynajmniej połowa populacji musi 
ich używać częściej niż rzadko (w rzeczywistości oznacza to prawie zawsze absolutną 
większość respondentów)  Ten warunek w (tymczasowej) bazie materiałów spełnia 
dokładnie 300 z prawie 700 testowanych germanizmów, tj  tylko o 5 elementów wię-
cej niż w przypadku przyjęcia pierwszego wariantu  Poza tym spośród tych germani-
zmów, które zostałyby dodatkowo objęte kodyfikacją zgodnie z ostatnim wariantem, 
pojawia się tylko 8 (tym samym zostałyby one odrzucone zgodnie z pierwszym wa-
riantem), i na odwrót, są 3, które uwzględniono by w pierwszym wariancie, a już nie 
w drugim  Innymi słowy, i pierwszy, i drugi wariant dosyć jednoznacznie pozwalają 
wyróżnić bardziej i mniej rozpowszechnione germanizmy u mówiących po śląsku  

8 Nie jest to jednak równoznaczne z  oczekiwaniem, że śląski musiałby być językiem, w  którym 
uczono by wszystkich przedmiotów we wszystkich grupach wiekowych i wszystkich typach szkół  
Aby odpowiedzieć na pytanie, jak silne jest to życzenie, należy przeprowadzić dalsze badania 
socjologiczne  Dla naszych celów ważne było tylko stwierdzenie, czy takowe oczekiwanie w ogóle 
istnieje  

9 Wpływ takich podgrup na rozkład dominant będziemy kontrolowali w ostatecznych analizach 
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W przypadku podjęcia negatywnej decyzji odnośnie do poszczególnych germa-
nizmów preferowana mogłaby być jednostka wyrazowa odpowiadająca leksemowi 
pochodzącemu ze standardowej polszczyzny, który uległ fonetycznej i morfologicz-
nej adaptacji do regiolektu śląskiego  

Decyzja o  ustaleniu wartości progowej, jak i  w  ogóle ostateczne założenia ko-
dyfikacji będą zależały od intencji przyszłych kodyfikatorów  Przyszli kodyfikato-
rzy śląskiego (jak prawie wszyscy kodyfikatorzy „nowych” języków, przynajmniej  
w Europie) stoją przed wyborem między konwergencją i dywergencją odnośnie do 
innych języków: tu nie tylko do polskiego, ale również niemieckiego  Dwa zapro-
ponowane powyżej warianty stanowią kompromis ze względu na to, że z  jednej 
strony większość mówiących po śląsku wyraża życzenie zachowania germanizmów 
w kodyfikowanej wersji regiolektu śląskiego, z drugiej zaś kodyfikacja archaizująca, 
uwzględniająca w dużej mierze nawet germanizmy prawie zapomniane na Śląsku, 
mogłaby pociągnąć za sobą słabszą akceptację polityczną  I  tak, jak wiadomo, nie 
jest ona duża  Każdy jednak z wariantów wyboru śląskich germanizmów na potrze-
by kodyfikacji na podstawie analizy frekwencyjnej jest uzasadniony na tle częstotli-
wości ich użycia przez mówiących po śląsku  Oczywiście, w celu wybrania słów na 
potrzeby kodyfikacji można przyjąć inne kryteria niż frekwencja  Analiza częstotli-
wości może jednak funkcjonować jako pomoc w podjęciu decyzji  

Poniższa tabela ilustruje fragmenty słownika frekwencyjnego germanizmów 
w regiolekcie śląskim, który ma stanowić jeden z efektów wspomnianego projektu  

Tabela 3  Fragmenty listy frekwencyjnej uporządkowane według wartości dominant 
i średnich   

para słów (śląskie – polskie) dominanta mediana średnia odchyl. st.10

ja – tak (potwierdzenie) 1 1 1,53 0,988

ała! – boli! (okrzyk z bólu) 1 1 1,72 1,277

hasiok – śmietnik 1 1 1,90 1,326

cygarety, cigarety – papierosy 1 1 1,97 1,395

farorz, farorzyczek – proboszcz, ksiądz 1 1 1,99 1,409

nachtop, nachtopek – nocnik 1 4 3,65 2,140

pukeltasza – plecak 1 4 3,66 2,011

bajtlik – portfel 1 3 3,67 2,263

zorta – gatunek, odmiana 1 4 3,68 2,146

10 Wartości odchylenia standardowego są tu na tyle wyraźne, aby dodać, że wprawdzie – jak wyżej 
powiedziano – każdy germanizm ma wartość minimalną 1 i maksymalną 7, ale różnorodność 
ocen jest znacznie mniejsza, niż te dwie skrajne wartości wskazują 
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para słów (śląskie – polskie) dominanta mediana średnia odchyl. st.10

luftbiksa – karabin, wiatrówka 1 5 4,15 2,335

fojerman, fojermon – strażak 6 4 3,67 1,998

blindar – ślepa kiszka 7 7 6,21 1,491

blizablajfer – piorunochron 7 7 6,21 1,558

ańfachowy – zwyczajny, byle jaki, 
                        prostacki 7 7 6,22 1,566

griner – zielona żaba 7 7 6,41 1,316

Ilustracja pierwszego wariantu wyboru (elementy zapisane kursywą nie zostałyby 
uwzględnione w kodyfikacji) 

Oczywiście nasz zbiór prawie 700 germanizmów (a więc zbiór podstawowy) nie 
rości sobie pretensji do uwzględnienia wszystkich germanizmów dziś używanych 
w  regiolekcie śląskim  W  trzecim i  czwartym spośród wyżej wspomnianych ma-
łych słowników odnotowano dalsze germanizmy, które nie znalazły się w naszym 
zestawieniu  Czy są one jeszcze powszechnie używane czy nie, nie wiadomo  Licz-
ba testowanych jednostek i nakład czasu, który respondenci musieli przeznaczyć na 
wypełnienie ankiety, leżały już i tak w górnych granicach ich możliwości percepcyj-
nych  Potencjalny efekt znużenia (ang  fatigue effect, niem  Ermüdungseffekt) podda-
no zresztą kontroli statystycznej  Kolejność testowanych jednostek nie miała jednak 
żadnego wpływu na ocenę frekwencji użycia, tzn  to, czy dana jednostka zajmowała 
pozycję na początku, w środku czy na końcu ankiety, było bez znaczenia 

* * * 

Ocena frekwencji użycia germanizmów jest oczywiście zależna od całego szeregu 
czynników, a  mówiąc językiem statystyki: od niezależnych zmiennych, tj  nieza-
leżnych od subiektywnej frekwencji  W artykule G  Hentschela, I  Feketa i J  Tam-
bor (w druku) dyskusji poddano już wpływ wielu takich niezależnych zmiennych  
Wszystkie kryteria miały charakter socjobiograficzny, określały cechy mówią-
cych  Jako efektywne (statystycznie istotne) określono tam następujące zmienne: 
(a) częstotliwość użycia regiolektu śląskiego w ogóle, z jednej strony wśród rodziny, 
z drugiej – poza rodziną; (b) natężenie użycia polskiego w codziennym otoczeniu 
respondentów; (c) wiek; (d) językowo-polityczne życzenie, aby wzmocnić rolę regio-
lektu śląskiego w społeczności śląskiej  Ukazano przy tym również współzależności 
między tymi zmiennymi oraz wskazano wartości progowe, od których wymienione  
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kryteria można uznać za efektywne  Do informacji na ten temat zamieszczo-
nych w  poprzedniej publikacji wprowadzę tu kilka obserwacji o  charakterze 
uzupełniającym 

regiolekt śląski, język polski i niemiecki jako kody językowe mówiących po śląsku

Na początek zajmijmy się zagadnieniem użycia trzech kodów językowych przez 
badanych respondentów: regiolektu śląskiego, języka polskiego oraz niemieckiego  
W przywoływanym już artykule (ibid ) stwierdzono, że prawie dwie trzecie respon-
dentów posługuje się zarówno językiem polskim, jak i regiolektem śląskim bardzo 
często lub często  Około trzy czwarte z nich używa regiolektu śląskiego bardzo czę-
sto lub często, a prawie 90% bardzo często lub często korzysta z polskiego  Z liczb 
tych wyłania się następujący obraz: prawie jedna trzecia respondentów posługuje się 
regiolektem śląskim i językiem polskim jednakowo często  Trochę więcej niż jedna 
czwarta używa regiolektu śląskiego częściej (z reguły niewiele) niż języka polskie-
go, w przypadku 40% relacja jest odwrotna – dochodzi więc do pewnej przewagi 
polszczyzny, i to u ankietowanych, którzy z określoną regularnością posługują się 
regiolektem śląskim  Respondenci, którzy podali, że po śląsku mówią rzadko – jak 
już wspomniano – zostali wyłączeni z tej analizy 

Nadal interesujące jest, w  jakich kontekstach sytuacyjnych i  w  jakim zakresie 
obydwa te kody są używane  Na zależność kontekstu użycia śląskiego i częstotliwo-
ści użycia germanizmów wskazali już – jak wspomniano – Hentschel, Fekete i Tam-
bor (ibid )  W tym artykule chciałbym tylko w sposób uzupełniający i porównawczy 
zająć się kwestią użycia regiolektu śląskiego i  języka polskiego w  trzech następu-
jących kontekstach sytuacyjnych: w  rodzinie, miejscu pracy lub nauki, względnie 
w miejscach publicznych, takich jak lokale gastronomiczne, restauracje, sklepy, na 
ulicy (w rozmowach z obcymi)  Rezultaty tego porównania ilustrują wykresy 2a i 2b 

Oczywiście nie dziwi fakt, że regiolekt śląski najbardziej jest rozpowszechnio-
ny w  kręgu rodzinnym  W  tym kontekście najsłabiej reprezentowany jest polski  
Najwyraźniejsze różnice dają się zaobserwować w wypadku oceny „bardzo często” 
i (znajdującego się raczej po przeciwnej stronie skali) „czasami”  Na bardzo częste 
użycie regiolektu śląskiego respondenci wskazują o wiele rzadziej w miejscu pracy 
lub nauki i w miejscach publicznych (w tej kolejności) niż w rodzinie  Ta gradacja 
dla polszczyzny jest dokładnie odwrotna  W ogóle nie dziwi fakt, że wartość „bar-
dzo częstego” użycia języka polskiego w miejscach publicznych wynosi prawie dwie 
trzecie  Co więcej, ciekawe jest to, że przez prawie 40% respondentów język polski 
jest bardzo często używany również w kręgach rodzinnych, co nie stanowi o wiele 
mniejszej wartości niż ta odnotowana dla regiolektu śląskiego – prawie 50%  Także 
wartość „często” w żadnym z trzech słupków, jak również w porównaniu regiolek-
tu śląskiego z  językiem polskim, nie zmienia się w sposób zasługujący na uwagę   
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Wszędzie wynosi ona bowiem około 30%  Obserwacje te wskazują na to, że dystry-
bucja obydwu kodów w  społeczności śląskiej (dokładniej w  kręgach śląskiej spo-
łeczności, w których w ogóle jeszcze mówi się po śląsku) nie ma charakteru ściśle 
dyglosyjnego  Można raczej założyć, że mamy do czynienia z  asymetrycznym bi-
lingwalizmem, przy czym – u osób regularnie mówiących po śląsku (nie mówiąc 
o  innych Ślązakach) – język polski jest nawet silniej reprezentowany niż regiolekt 
śląski 11  Z powodu strukturalnej bliskości, która pomimo wszystkich różnic istnieje 
między polszczyzną i  regiolektem śląskim, na myśl nasuwa się podobieństwo za-
leżności między nimi do tych obserwowanych w przypadku tzw  style-shifting (por  
Schilling-Estes 2002), co obejmuje możliwość stopniowych przejść z jednego kodu 
na drugi albo oscylacji między nimi w rozmowach (por  Chambers 2002): można 
bowiem mówić po śląsku „mniej lub bardziej”  Zagadnieniu rozchwiania w wyborze 
regiolektu śląskiego lub języka polskiego przez mówiącego w  konkretnej sytuacji 
komunikacyjnej należy poświęcić osobną analizę 

Wykres 2  Użycie regiolektu śląskiego i języka polskiego w różnych kontekstach komu- 
nikacyjnych 

11 Oczywiście należy przyjąć, że istnieją wyraźne różnice między pokoleniami polegające na tym, że 
starsi wykazują silniejszą tendencję do posługiwania się regiolektem śląskim, a młodsi językiem 
polskim  Ta kwestia została pominięta w niniejszej publikacji, ale stanie się przedmiotem końco-
wej analizy  
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Język niemiecki jest w społeczności śląskiej o wiele mniej popularny  Ponad dwie 
trzecie respondentów podało, że nigdy się nim nie posługuje, dwie piąte pytanych 
przyznało, że go nie zna  Co piąty używa go rzadko, co dwunasty czasami  Liczba 
tych respondentów, którzy posługują się nim często lub bardzo często, jest niewiel-
ka  Również w tym wypadku dają się stwierdzić różnice międzypokoleniowe  To nie 
musi jednak wcale oznaczać dalszego zaniku znaczenia języka niemieckiego wśród 
przedstawicieli młodszej generacji  Można też założyć istnienie zależności nielinear-
nej, np  takiej, że ludzie młodsi, dorastający w postkomunistycznej Polsce, oraz starsi 
częściej posługują się niemieckim niż osoby w średnim wieku 

Jednak z zebranych danych wynika, że trzy piąte respondentów w pewnej, choć 
na ogół niewielkiej mierze posługuje się językiem niemieckim  Obok pytania na te-
mat aktywnego używania przez nich niemieckiego w ankiecie znalazło się również 
pytanie dotyczące określenia przez nich swojej znajomości języka w czterostopnio-
wej skali, które nieco „poprawia” obraz znajomości tego języka: bardzo dobrą lub 
dobrą znajomość wskazują tylko nieliczni, a  mianowicie 7% respondentów, śred-
nią – 19%, słabą – 40%, żadną – 30%  Pozostałe 4% respondentów nie udzieliło na to 
pytanie żadnej odpowiedzi  Gdy analizuje się to, czy znajomość niemieckiego ma 
jakiś wpływ na subiektywną frekwencję testowanych germanizmów, odpowiedź 
jest – ogólnie rzecz biorąc – negatywna  Zwyczajowa w takich wypadkach tzw  dwu-
zmiennowa analiza korelacji, uwzględniająca wszystkie oceny wszystkich respon-
dentów, dała wartość bliską 0, a więc nie jest to nawet słaba zależność  

Jak już jednak wykazano (Hentschel, Fekete, Tambor (w druku)), niektóre kryte-
ria stają się efektywne tylko pod wpływem innych kryteriów, a dokładniej pewnych 
ich wartości  Na podstawie naszych dotychczasowych analiz można wskazać na 
wpływ znajomości języka niemieckiego tylko na jeden szczegół  Tu należy odwołać 
się znów do dominanty jako wielkości tendencji centralnej  Wyżej wspomniano, że 
w ocenach frekwencji testowanych germanizmów widoczna jest tendencja do pola-
ryzacji  Powyżej obliczyliśmy wartości dla testowanych germanizmów i stwierdzi-
liśmy obecność głównie ocen skrajnych, tj  1 (bardzo często) i 7 (nigdy, nieznany), 
rzadziej także 6 (nigdy, ale znany), nie zaś środkowej wartości skali  Na podstawie 
dominanty można jednak sprawdzić również tendencję oceniania germanizmów 
przez poszczególnych respondentów  Także w tym wypadku można mówić o ten-
dencji do polaryzacji, choć nie tak silnej, por  wykres 3  

Również w przypadku respondentów przeważają skrajne oceny 1 i 7  Tu wpływ 
znajomości niemieckiego staje się jednak widoczny tylko w  jednym miejscu: otóż 
liczba ocen 1 wyraźnie rośnie wraz ze stopniem znajomości przez respondentów nie-
mieckiego: brak znajomości  – 28%, słaba znajomość  – 33%, średnia  – 38%, dobra 
lub bardzo dobra – 49%  W wypadku pozostałych wartości brak takiego wyraźnego 
skalowania  Nawet w przypadku drugiej skrajnej oceny –7, gdzie przeciwna tenden-
cja byłaby całkiem przekonująca, tak nie jest  Co więcej, wartości różnią się tu tylko 
minimalnie, bez jakiegokolwiek skalowania: brak znajomości  – 30%, słaba  – 31%, 



125oBSeRwAcJe DotycZące RoZPowSZechNIeNIA GeRMANIZMÓw LeKSyKALNych…

średnia – 32%, dobra lub bardzo dobra – 26%  Zmienna „znajomość niemieckiego” 
pozostaje jednak w złożonej zależności z innymi zmiennymi  Tę złożoność będzie 
można – mamy nadzieję – zrozumieć jednak dopiero w końcowej fazie projektu  

Wykres 3  Dominanta u różnych respondentów (w %)  

czy śląskie germanizmy są „wyłącznie” śląskie?

Niezależnie od charakterystyki poszczególnych respondentów jako czynniki poten-
cjalnie wpływające na frekwencję trzeba uwzględnić pewne cechy samych germa-
nizmów  Na przykład należy zastanowić się nad strukturą różnych pól znaczenio-
wych, a  także pytaniem, czy mają one denotaty (lub ich desygnaty, a więc realne 
odpowiedniki), które jeszcze dziś są znaczące w życiu codziennym, czy też zostały 
one zapomniane  Tak np  tintynfas ‘kałamarz’ mógł odejść w zapomnienie, podob-
nie jak – przynajmniej częściowo – damfmaszyna ‘lokomotywa parowa’  Oczywiście 
tak nie musi się stać (wystarczy spojrzeć na tabelę 3), ponieważ stare wyrazy mogą 
otrzymać nowe znaczenie, tzn  nazywać denotaty „nowoczesne”, z drugiej zaś strony 
stare wyrazy z zupełnie aktualnymi denotatami mogą pod wpływem mody zostać 
zastąpione przez inne  Niemniej w ramach projektu jest obecnie przygotowywana 
stosowna analiza  W tym miejscu chciałbym poruszyć inny aspekt sprawy, który jest 
już gotowy do omówienia  

Źródła, z  których pozyskaliśmy germanizmy, pretendują do miana publikacji 
mieszczących typowe słownictwo śląskie  Nie można jednak dać się zwieść myśli, 
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że prace te zawierają wyłącznie „silezyzmy” i  wyłącznie śląskie germanizmy  Jak 
już wspomniano, germanizmy, które występują zarówno w  regiolekcie śląskim, 
jak i w standardowej polszczyźnie, znalazły się poza naszym zainteresowaniem  To 
jednak nie wyklucza znajomości części śląskich germanizmów również w  innych 
dialektach  Nie chodzi tu w pierwszym rzędzie o ciągłość terytorialną  Śląsk grani-
czy bezpośrednio tylko z dwoma polskimi obszarami dialektalnymi: wielkopolskim 
i  małopolskim  Ważną rolę dla dyskutowanej tu problematyki odgrywa migracja 
wewnętrzna, szczególnie po II wojnie światowej, tj  napływ na Śląsk ludności z in-
nych części Polski  Większość ludności Śląska stanowi dziś – jak wiadomo – tzw  
ludność napływowa  Z tego względu interesujące dla nas były także dialekt mazo-
wiecki i polszczyzna kresowa 12  Wobec powyższych faktów dotyczących germani-
zmów stawiamy hipotezę, że obecny w regiolekcie śląskim germanizm zasadniczo 
będzie tym trwalszy, im częściej będzie „dzielony”, tzn  rozumiany i używany, tak-
że przez ludność napływową  W  Słowniku gwar polskich PAN (SGP) sprawdzono 
obecność germanizmów we wspomnianych wyżej polskich dialektach 13  Poniższy 
wykres 4a pokazuje, ile spośród badanych germanizmów zostało zaświadczonych 
w czterech innych dialektach  Oczywiście ilości te w znacznej mierze się pokrywają  
Wykres 4b pokazuje, że prawie dwie trzecie badanych germanizmów występuje wy-
łącznie w regiolekcie śląskim  W czterech dialektach, z których terenów nastąpił na-
pływ ludności na Śląsk, nie zostały one – według SGP – zaświadczone  Dodatkowo 
wykres ten ilustruje to, jaki udział badanych germanizmów został zaświadczony na 
jednym, dwóch, trzech lub nawet na wszystkich czterech obszarach dialektalnych 

W  regiolekcie śląskim oraz w  czterech innych polskich dialektach znajdujemy 
takie wyrazy, jak: ancug, luft, mycka, w  śląskim i  w  trzech dialektach: gruba, ki-
bel (wiadro), platfus, szlajer, w śląskim oraz w dwóch dialektach: ciga, deka (koc), 
glancować, kamrat, w jednym dodatkowym zaś: ajntopf, fedra (sprężyna), mandle, 
rojber itd 

Zasięg rozpowszechnienia germanizmów na obszarze dialektalnym Polski ma 
pewne znaczenie dla oceny częstotliwości ich użycia  Rozpoznano zależność okreś-
lającą, że prawdopodobieństwo tego, że dominanta w tej ocenie wynosić będzie 1, 
rośnie wraz liczbą dialektów, z którymi regiolekt śląski „dzieli” określony germa-
nizm, por  wykres 5 

Znaczy to, że germanizmy, które regiolekt śląski dzieli ze wszystkimi pozostały-
mi czterema branymi tu pod uwagę dialektami, mają dominantę o wartości 1  Jeśli 
jakiś germanizm dzielony jest z trzema dialektami, wówczas liczba germanizmów 

12 Kaszubski, który dziś w Polsce ma status języka regionalnego, możemy zignorować, ponieważ po 
pierwsze, nie ma jakiejkolwiek ciągłości terytorialnej ze śląskim, a po drugie, nie miała też miej-
sca żadna zasługująca na uwagę migracja z Kaszub na Śląsk 

13 Ponieważ SGP ukazał się dotychczas do litery H, większą część haseł trzeba było sprawdzić w kar-
totece SGP, za co wyrażam podziękowanie pracowni polskiej dialektologii w Instytucie Języka 
Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem Prof  Anny Tyrpy 
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o dominancie 1 wynosi nieco ponad 80% z dalszą tendencją malejącą  To jest pierw-
sza wskazówka potwierdzająca sformułowaną wyżej hipotezę, że jakiś germanizm 
jest w regiolekcie śląskim o tyle bardziej „trwały”, o  ile jest on rozpowszechniony 
na całym polskim obszarze dialektalnym, z którego pochodzi ludność napływowa  

Wykres 4  Śląskie germanizmy w polskich dialektach

4a: Germanizmy w śląskim i w…      4b: W ilu dialektach (w %)

Wykres 5  Dominanta o wartości 1, jeśli w śląskim i w…
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wnioski końcowe

Jak już wspomniano (Hentschel, Fekete, Tambor (w druku)), duża część germani-
zmów odnotowanych w różnych małych słownikach regiolektu śląskiego nie jest już 
używana przez mówiących po śląsku  Jeśli jednak spróbować oddzielić germanizmy 
używane rzadziej od używanych częściej na podstawie „przeciętnej” częstotliwości 
(w sensie średniej arytmetycznej), to napotykamy trudność polegającą na tym, że ta 
miara tendencji centralnej w konkretnych wartościach poszczególnych elementów 
stanowi kontinuum  Natomiast w ocenach częstotliwości użycia germanizmów – jak 
przedstawiono powyżej – można dostrzec wyraźną polaryzację  Odzwierciedla to 
wyraźnie inna miara tendencji centralnej, tzw  dominanta  Miara ta, podobnie jak 
trzecia miara tendencji centralnej, tzw  mediana, pomoże w rozgraniczeniu interesu-
jących nas germanizmów  Tylko 40% badanych germanizmów jeszcze dziś charak-
teryzuje się regularną, wysoką lub dosyć wysoką częstotliwością użycia w porówna-
niu z ekwiwalentami leksykalnymi obecnymi również w standardowej polszczyźnie  
Praktyczne znaczenie przedstawionych analiz (lub bardziej ostatecznych rezultatów 
trwającego wciąż projektu badawczego) zależy oczywiście od językowo-politycznych 
procesów i decyzji podejmowanych na Śląsku i w Polsce  

Na potrzeby kodyfikacji, która w pewnym zakresie byłaby potrzebna, jeśli w ślą-
skich szkołach ma się uczyć nie tylko o  regiolekcie śląskim, lecz także po śląsku, 
można by najprawdopodobniej zrezygnować z elementów dziś raczej rzadko używa-
nych lub już nieużywanych  Jeśli natomiast taka kodyfikacja miałaby na celu stwo-
rzenie maksymalnego dystansu w stosunku do polszczyzny, „pomocne” byłyby na-
wet te już dziś zapomniane germanizmy  Czy taka – jak można rzec – archaizująca 
kodyfikacja regiolektu śląskiego spotka się z akceptacją normy językowej wśród mó-
wiących po śląsku – jest rzeczą wątpliwą 14  Przynajmniej w przedstawionych w przy-
woływanym artykule (ibid ) (tymczasowych) rezultatach nie widać zbyt radykal-
nych oczekiwań osób mówiących po śląsku: nie dostrzega się chęci zdystansowania 
się od języka polskiego  Co więcej, wyraźna jest silna i przeważająca identyfikacja 
mówiących po polsku jako „Ślązaka i Polaka”, najczęściej w zrównoważonej formie, 
rzadziej z pewną przewagą jednego lub drugiego elementu  Również częste posłu-
giwanie się polszczyzną nawet w kontaktach rodzinnych (a nie tylko w oficjalnych 
sytuacjach) przez osoby przyznające się do mówienia po śląsku, co zostało opisane 
powyżej, świadczy o „przyjaznej” koegzystencji obydwu kodów u mówiących po ślą-
sku, podobnie jak (u niestety już nielicznych) mówiących po dolnoniemiecku, który 
został w Niemczech uznany za język regionalny w stosunku do niemieckiego języka 
literackiego  Tym różni się zresztą sytuacja na Śląsku także od sytuacji w Szwajcarii 
(dokładniej w jej „niemieckiej” części), gdzie rozmowa po niemiecku (w sensie języka 

14 Na temat zagrożeń dla akceptacji skodyfikowanej normy ze strony grupy docelowej por  Hent-
schel 2018 
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standardowego) w kręgu rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów na ogół jest wy-
kluczona  Obowiązkowo odbywa się ona bowiem w Schwitzerdütsch, tj  albo w jed-
nej z jego „koineizowanych” form bazujących na niemiecko-szwajcarskich gwarach 
alemańskich (częściej w miastach), albo właśnie w jednej z tych gwar (częściej na wsi) 

W odniesieniu do częściej używanych germanizmów można stwierdzić (na pod-
stawie aktualnej niezbyt szerokiej „obecności” niemieckiego na Śląsku i jego słabej 
znajomości przez mówiących po śląsku), że chodzi o  dobrze zakorzenione zapo-
życzenia w  śląskim, a  nie o  słowa pochodzenia niemieckiego, które pojawiają się 
w regiolekcie śląskim z powodu przejmowania w sposób spontaniczny lub insercjo-
nalnego mieszania kodów  To ustalenie wzmacnia również fakt, że obecność ger-
manizmów w polskich dialektach, z terenów których pochodzi ludność napływowa, 
wywiera wpływ na częstotliwość użycia germanizmów  Można wyjść z założenia, że 
takich germanizmów używają w dużej mierze obydwie strony – zarówno ludność 
autochtoniczna, jak i napływowa  

Na tym etapie prac nad projektem na analizę czeka jeszcze wiele zagadnień, obok 
powyżej zasygnalizowanych aspektów szczególnie ważne będzie zbadanie zróżni-
cowania wyników dla poszczególnych obszarów Śląska, a więc odpowiedź na pyta-
nie, czy poszczególne badane tu germanizmy są w równej mierze rozpowszechnio-
ne w różnych regionach Górnego Śląska  Równie interesujące jest pytanie, czy dla 
germanizmów z różnych zakresów tematycznych, ewentualnie w wypadku różnych 
grup zawodowych, można będzie zaobserwować jakieś różnice  

Mamy nadzieję, że w  prowadzonym projekcie uda nam się przedstawić empi-
rycznie dogłębne badanie wciąż aktualnego zagadnienia, a mianowicie trwającego 
do dziś wpływu języka niemieckiego na śląską leksykę, a  tym samym przyczynić 
się, w duchu R  Laskowskiego, do wzrostu socjolingwistycznej wiedzy o aktualnym 
stanie regiolektu śląskiego  
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observations on the spread of Lexical germanisms in the contemporary silesian regiolect 
summary

The article analyses the extent to which Silesians who say that they regularly use the Silesian regiolect 
still actively use the numerous lexical Germanisms that have been described for Silesian  It is based 
on a survey of nearly 1,000 respondents about their “subjective frequency” of Germanism usage  Pro-
cedures are suggested for distinguishing between Germanisms that tend to be used more frequently 
and those that tend to be used less frequently  A much-discussed codification of Silesian could dis-
pense with the latter  Factors influencing usage frequency that are discussed in the article include the 
prevalence of a range of Silesian Germanisms in Polish dialects outside of Silesia as well as knowledge 
of German  In addition, the extent of Silesian and Polish usage by speakers of Silesian in different 
communication contexts is also described 
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Mówienie, czyli czynność komunikowania się członków danej wspólnoty za pomocą 
języka rozumianego jako system znaków dźwiękowych, to jedna z podstawowych, 
a zarazem chyba najważniejszych umiejętności wyróżniających człowieka spośród 
innych istot żywych  Nie tylko służy codziennemu porozumiewaniu się, przekazy-
waniu informacji, ale także umożliwia wymianę poglądów, pozwala oddziaływać na 
adresata, kształtować jego zachowania i postawy, przekazywać różnorodne uczucia, 
wyrażać nierzadko złożone emocje  

Bardzo duża liczba zróżnicowanych formalnie i  semantycznie jednostek leksy-
kalnych nazywających akt mowy (występujących w różnych odmianach polszczy-
zny) świadczy o istotnej roli języka i komunikacji w świecie ludzkim 1 

1 Zagadnieniu temu został poświęcony artykuł Anny Pajdzińskiej Nazwy mówienia w języku pol-
skim (2006)  Z kolei analizę polskiego słownictwa gwarowego dotyczącego artykulacyjno-fonicz-
nej strony mówienia przynosi tekst Jerzego Bartmińskiego Ludowe słownictwo logopedyczne (1965: 
66–83). W innym artykule – Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji (Bartmiński 2012) – au-
tor zrekonstruował językowy obraz mówienia na bazie leksyki i frazeologii ogólnopolskiej, oma-
wiając w nim m in  kwestie intencjonalnego aspektu mówienia, prawdziwości i nieprawdziwości 
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Początkowo zamiarem moim było wieloaspektowe omówienie i  prezentacja 
możliwie kompletnego zbioru śląskich leksemów i związków frazeologicznych do-
tyczących mówienia 2, a więc jednostek nazywających zarówno sam akt mowy, jak 
i  tych będących nazwaniami wykonawców wskazanej czynności  Jednakże już na 
wstępie okazało się, że z uwagi na ogrom zgromadzonego materiału zadanie to zna-
cząco przekracza ramy artykułu, a wyczerpująca analiza wymaga właściwie odręb-
nej monografii  

Ostatecznie zatem przedmiotem moich rozważań uczyniłam występujące w gwa-
rach śląskich wybrane jednostki leksykalne nazywające sytuację mówienia 

Niniejszy artykuł powstał na podstawie materiału wyekscerpowanego z opub-
likowanych dotychczas szesnastu tomów Słownika gwar śląskich (SGŚ), kartoteki 
tegoż słownika (której prawnym dysponentem jest PIN – Instytut Śląski w Opolu; 
dalej KSGŚ), Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego (SłCiesz), Małego słownika 
gwary Górnego Śląska (SłGŚl) oraz Słownika frazeologizmów i  typowych połączeń 
wyrazowych w gwarach śląskich (SFŚl) mojego autorstwa 

W  obszarze moich zainteresowań znalazło się zatem 191 jednostek (zarówno 
gwarowych, jak i  znanych polszczyźnie potocznej), których struktura semantycz-
na zasadza się na komponencie znaczeniowym ‘mówić’  Są to czasowniki mówienia 
(gadać, gwarzyć, prawić, rozprawiać), czasowniki użyte przenośnie do oznaczenia 
danej czynności (huczeć, żwakać) oraz związki frazeologiczne nazywające różne 
akty mówienia (bączeć/huczeć jak niezdrowa rzyć, mieć niewyparzony pysk) 

W  gwarach śląskich funkcjonuje niewiele czasowników o  znaczeniu ogólnym 
‘przekazywać treści za pomocą określonego języka za pośrednictwem głosu’ 3  Na-
leżą do nich: 

bajać (Gierałtowice koz; Góra św  Anny strzel; Sulków głub; SGŚ I: 112) 4; gadać 
(Ochaby ciesz; Pszcz; Marklowice, Odra, Rogów wodz; Żory; Rybnik – Wielopole, 
Jejkowice ryb; Bieruń – Czarnuchowice tys; Mikołów – Paniowy, Orzesze – Zazdrość 
mik; Katowice – Janów; Ruda Śląska; Paczyna, Paniówki, Pilchowice gliw; Zabrze; 
Piekary Śląskie; Tarnowskie Góry – Strzybnica Rybna; Czekanów, Kalety – Jędry-
sek tar; Kochanowice lub; Budziska, Gamów, Rzuchów rac; Gierałtowice, Ortowice, 
Radoszowy koz; Góra św  Anny, Żędowice strzel; Kościeliska, Łomnica ol; Sulków 

przekazu, braku nastawienia na kontakt przy komunikacji, treści komunikatu, sprawności języ-
kowej, fonetycznego aspektu mowy i wyrazistości artykulacyjnej  Na temat polskiego językowego 
obrazu mówienia zob  także prace Ewy Pacławskiej (2008, 2009, 2010)  

2 Postulat pilnego zbadania gwarowych czasowników mówienia wysuwał J  Bartmiński (2009: 28) 
3 Taką eksplikację znaczenia jednostek nazywających sytuację mówienia przyjmuję za A  Pajdziń-

ską (2006: 116)  Por  także definicję Anny Wierzbickiej: „mówienie to ‘posługiwanie się wyłącznie 
słowami przez jednego użytkownika (tzn  bez aktywnego udziału w czynności mówienia drugie-
go użytkownika języka) dla komunikowania myśli i przeżyć’” (Wierzbicka 1979: 41–48) 

4 W celu zachowania wartości dokumentacyjnej materiału przy każdej omawianej jednostce podaję 
informację o jej geografii oraz źródle  
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głub; Komorniki, Januszkowice krap; Opole – Szczepanowice, Chrząstowice, Sta-
re Siołkowice op; Kujakowice Górne klucz; Brzeźnica, Ligota Bialska prud; Lubsza, 
Tarnowiec brzes; Dziadowa Kłoda oleś; SGŚ IX: 175–176); gadzać (ibid : 179); gwarzyć 
(Jabłonków – Milików mist RCzes; ŚlCiesz; Jaworzynka ciesz; Jejkowice ryb; Ruda 
Śląska; Kalety – Jędrysek tar; Karłowice, Kurznie, Stare Kolnie, Stare Siołkowice op; 
Niem; Lubsza, Mąkoszyce, Roszkowice brzes; Gola kęp; ok  Międzyborza oleś; SGŚ 
XI: 119–120; SłCiesz: 122); przen  huczeć (Herczawa mist RCzes; Górki Wielkie ciesz; 
Nowa Kuźnia op; SGŚ XII: 118–119); pog  klepać (SGŚ XV: 40); wspólne wszystkim 
odmianom mówić, ogólnośląskie prawić i rządzić, a także rozprawiać (Jejkowice ryb; 
Marklowice wodz; Czekanów tar; Kochanowice lub; Januszkowice krap; Łomnica ol; 
Opole – Grudzice; KSGŚ); wykładać (Zaolzie RCzes; KSGŚ) i przen  żwakać (Stare 
Siołkowice op; Dzierżysławice prud; KSGŚ) 

Zdecydowaną większość stanowią jednostki bardziej pojemne semantycznie, 
mające strukturę o  dużo większym stopniu komplikacji  Na podstawie zgroma-
dzonego materiału czasowniki i związki frazeologiczne dotyczące mówienia moż-
na uporządkować w  kilkanaście grup realizujących różne semantyczne schematy, 
w których występują następujące elementy znaczenia: 

‘mówić bez zastanowienia, byle co’: chebłać, drzystać, fulać trzy po trzy, rządzić jak 
klepnięty;

‘mówić dużo’: bleblać, fultać, gadać jak najęty, szczekać pyskiem;
‘mówić szybko’: drebotać, rzegotać, gonić od niczego ku niczemu;
‘mówić niewyraźnie’: faflać, warwasić, bulczeć jak rzyć w  mydlinach, mieć ciężką 

gadkę;
‘mówić głośno’: bałuszyć, gardłować;
‘mówić półgłosem’: dudorzyć;
‘mówić zbyt długo’: bandurzyć, mówić jak fararz;
‘mówić wolno’: cedzić;
‘chrypieć’: chrapocić, chrapotać;
‘jąkać się’: jąktać, sztotrować, zacinać się;
‘mówić niepoprawnie, przekręcać słowa lub mieszać dwa języki’: chebłać, haratać, 

krawaczyć; 
‘mówiąc, być złośliwym, ordynarnym i wulgarnym’: mieć niewymoreszone/niewypa-

rzone pyszczysko, mieć plugawy pysk, mieć niewyparzoną gębę/jadaczkę/pysk; 
‘ustnie przekazywać niesprawdzone lub niezgodne z  prawdą wiadomości w  celu 

zaszkodzenia komuś; plotkować, obgadywać kogoś’: klekotać, pytlować, siać 
klachy; 

‘przeklinać, rzucać obelgi’: fiksować, kląć jak furman, mieć w pysku jak stary hawierz; 
‘działaniem słownym wyrządzać komuś przykrość’: dosrać, żgać, nazdać komuś jak 

świni (do koryta), ugryźć kogoś językiem;
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‘słowami ustawicznie okazywać swoje niezadowolenie; gderać, zrzędzić’: dudrać, 
gążwać, jamrać, mamrać jak niedźwiedź o dziurę;

‘mówić coś nie na serio, dla wywołania uśmiechu; żartować’: pleść, szpasować, gadać 
do błazny, gadać na szpas;

‘kłócić się’: jargać się, wadzić się, warwasić się;
‘mówić nieprawdę’: cyganić, smolić, wichłać, robić z gęby rzyć, bajki opowiadać;
‘milczeć’: mieć gębę zadrutowaną, ani słówka nie pisknąć;
‘mówić w jakimś języku’: derdidasować 5, gadać po ludzku 6, gadać/rozprawiać/rządzić 

po śląsku, mówić po naszemu 

W  swoich rozważaniach zajmę się głównie jednostkami dotyczącymi strony  
fizycznej czynności mówienia, jak wyrazistość i poprawność artykulacyjna, tempo 
mówienia czy natężenie głosu  Z uwagi na to, że pewne cechy fizyczne ściśle wią-
żą się z  określonymi treściami komunikatywnymi (i  rozdzielenie ich często jest 
niemożliwe) 7, omówię także leksemy i frazeologizmy wskazujące na treść, temat wy-
powiedzi  Poza obszarem badań znalazły się natomiast jednostki odnoszące się do 
intencjonalności aktu mowy, których jednym z komponentów semantycznych jest 
wyraźnie określony cel komunikatywny  Przykładowo są to takie jednostki, które 
nazywają zamierzone wyrządzenie komuś przykrości (docinać, żgać, dopiec), rozba-
wienie kogoś (gadać do błazny, szpasować), zniesławienie (plotkować), celowe wpro-
wadzenie kogoś w błąd (kłamać, wichłać) 8  W przywołanym wcześniej wykazie są to 
jednostki należące do jedenastu ostatnich grup semantycznych 

Spośród wskazanych powyżej największą grupę tworzą czasowniki i  związki 
frazeologiczne oznaczające werbalny przekaz informacji bezwartościowych, pozba-
wionych sensu i zwykle nieprawdziwych: bajukać (Ruda Śląska; Zabrze; SGŚ I: 120); 
bałamucić (Jaworzynka, Ochaby ciesz; Tarnowskie Góry – Strzybnica; Odra wodz; 
Rybnik – Wielopole, Jejkowice ryb; Brzeźnica rac; Dziergowice, Kobylice koz; Koś-
cieliska ol; Stare Siołkowice op; Rzepcze prud; SGŚ I: 130); blekotać (Sulków głub; 
SGŚ II: 88); bulczeć (Karpętna mist RCzes; Kozakowice Górne, Ochaby ciesz; SGŚ 
III: 91; SłCiesz: 59); bulkać (Cisek koz; SGŚ III: 93); chebłać (Czekanów tar; Ortowice 
koz; Ścigów krap; Chrząstowice op; SGŚ IV: 74); chebłotać (Góra św  Anny strzel; 
Kościeliska ol; SGŚ IV: 75); chadolić (Tarnowskie Góry  – Strzybnica; SGŚ IV: 55); 
drzystać (Karwina RCzes; Brenna, Kozakowice Górne, Ochaby ciesz; Zabrzeg biel; 

5 Żartobliwe określenie mówienia po niemiecku 
6 Gadać po ludzku ‘mówić w języku polskim’ 
7 Np  takie jednostki leksykalne, jak: bandurzyć ‘gadać głupstwa, mówić długo i nudno’; bredzić 

‘mówić dużo, byle co i od rzeczy, gadać głupstwa, pleść, zmyślać’; pleść, co komuś ślina na język 
przyniesie ‘mówić dużo, byle co, bez zastanowienia, mówić głupstwa’ 

8 Ten ostatni aspekt mówienia był już zresztą przedmiotem analiz  Zob  Waszczeniuk 2012: 325–339  
Por  także Antas 2000 
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Odra wodz; Bełk, Jankowice Rybnickie ryb; Racibórz  – Stara Wieś, Nędza, Rzu-
chów, Wojnowice rac; Januszkowice krap; SGŚ VIII: 83; SłCiesz: 90; SłGŚl: 50); faflać 
(Suszec pszcz; Marklowice, Odra wodz; Żory; Paczyna gliw; Budziska rac; Grzę-
dzin, Ortowice koz; Januszkowice krap; Twardawa prud; SGŚ IX: 10; SłGŚl: 57); fa-
flotać (Ruda Śląska; SGŚ IX: 11); fafrać (Kobiór pszcz; SGŚ IX: 11; SłCiesz: 99); fafulić  
(ŚlCiesz; SGŚ IX: 11); fulać (Zaolzie RCzes; ŚlCiesz; Jaworzynka, Ochaby ciesz; 
Pszczyna – Stara Wieś, Kobiór, Suszec pszcz; Odra wodz; Żory; Kuźnia Raciborska 
rac; Grzędzin, Kobylice koz; SGŚ IX: 147; SłGŚl: 66); fulić (Kobiór, Suszec pszcz; SGŚ 
IX: 147); fulnąć (Kozakowice Górne ciesz; SGŚ IX: 148); fultać (Bełk ryb; SGŚ IX: 
148); fultnąć (Bełk ryb; SGŚ IX: 148); gaglać (Przechód nys; SGŚ X: 3); heczeć 9 (Bełk 
ryb; SGŚ XII: 60); huczeć (ŚlCiesz; Ochaby ciesz; SGŚ XII: 119); kiełbasić (Dzierży-
sławice prud; SGŚ XIV: 239); klebiocić (Żory; Orzesze – Woszczyce mik; SGŚ XV: 
29); klebiotać (Januszkowice krap; SGŚ XV: 29); klecić (Żory; Piekary Śląskie; Łom-
nica, Kościeliska ol; Niem; SGŚ XV: 31); klepać (Opole – Gosławice; SGŚ XV: 40); 
krawacić (Kujakowice Górne klucz; SGŚ XV: 390); pierdolić (Jejkowice ryb; Żory; 
Piekary Śląskie – Kozłowa Góra; Kalety – Jędrysek tar; Lisów lub; Budziska, Nędza 
rac; Dziergowice koz; Opole – Zakrzów, Stare Siołkowice op; KSGŚ); pleść (Ochaby 
ciesz; Kobiór pszcz; Żory; Paczyna gliw; Łomnica ol; Kalety – Jędrysek tar; Budziska 
rac; Januszkowice, Steblów krap; Chrząstowice op; Kujakowice Górne klucz; Sowin 
nys; KSGŚ); smolić (Zabrzeg biel; Ruda Śląska; KSGŚ); warwasić (Stare Siołkowice 
op; KSGŚ); bączeć/huczeć jak niezdrowa rzyć (ŚlCiesz; SFŚl: 11); drzystać/pleść jak nie-
zdrowa dupa (ŚlCiesz; SFŚl: 134); drzystać/pleść dwie po trzy / trzy po trzy (Nawsie, 
Trzyniec – Karpętna mist RCzes; Bogumin – Pudłów karw RCzes; Hawierzów – Su-
cha Górna karw RCzes; Ochaby ciesz; Bełk ryb; SFŚl: 134); fulać piąte przez dziesiąte 
(ŚlCiesz; SFŚl: 142); fulać trzy po trzy (Żory; Kuźnia Raciborska rac; SFŚl: 142); hist  
ktoś gada, ale sam nie wie co (SFŚl: 143); gadać jak ipta (Zabrzeg biel; SFŚl: 143); gadać 
jak niemądry (Kalety – Jędrysek tar; SFŚl: 143); gadać/mówić (to), co (komuś) ślina 
na język przyniesie (ŚlCiesz; Nędza rac; SFŚl: 143); gadać trzy po trzy (Bełk ryb; SFŚl: 
144); gadać z drogi (Rybnik – Wielopole; SFŚl: 144; SłGŚl: 73); gęgać jak niezdrowa rzyć 
(Zabrzeg biel; SFŚl: 146); głupia rzecz się z kogoś sypie, jako z kozy bobki (Kozakowi-
ce Górne ciesz; SFŚl: 149); hopka mieć (SGŚ XII: 99); huczeć/mówić jak o czerwonej 
pończosze (ŚlCiesz; SFŚl: 158); klecić trzy po trzy (Piekary Śląskie; SFŚl: 188); kletać jak 
niezdrowa rzyć (Rybnik – Wielopole; SFŚl: 188); ktoś mówi, jakby mu szwab 10 na móz-
gu siedział (ŚlCiesz; SFŚl: 259); ktoś mówi, jakby nie miał wszystkich doma (ŚlCiesz; 
SFŚl: 259); mówić jak doktor/lekarz, a srać jak aptekarz (ŚlCiesz; SFŚl: 259); opowia-
dać banialuki (Bełk ryb; SFŚl: 321); pleść, co komuś ślina na język przyniesie (ŚlCiesz; 
SFŚl: 330); pleść jak stara baba w lecie (ŚlCiesz; SFŚl: 330); pleść jak Tekla klebetnica  
(ŚlCiesz; SFŚl: 330); ktoś rządzi, jakby bez prochu strzelał (ŚlCiesz; SFŚl: 385); rządzić 

9 Z niem  hätscheln ‘rozpieszczać’ 
10 W gwarach śląskich to ‘karaluch’ 
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jak klepnięty (Grzędzin koz; SFŚl: 385); rządzić z drogi (Gierałtowice koz; SFŚl: 385); 
smolić po dwa, po trzy, po cztery (Zabrzeg biel; SFŚl: 398); smolić/srać kometami (Za-
brzeg biel; SFŚl: 398); strzelać bez prochu (ŚlCiesz; Kalety – Jędrysek tar; SFŚl: 406)  

Brak zgodności treści komunikatu z prawdą podkreślają takie frazeologizmy, jak: 
gadać komety (Suszec pszcz; SFŚl: 143); kidać się żurem (SłGŚl: 100); opowiadać bajki 
(ŚlCiesz; SFŚl: 321)  Dodatkowo na powtarzalność, ustawiczność tego typu mówienia 
wskazują związki: bulczeć/huczeć jak zepsuty gramofon (Hawierzów – Sucha Górna 
karw RCzes; ŚlCiesz; SFŚ: 25); mówić furt o czerwonej pończosze (Zaolzie RCzes; SFŚl: 
142); o czerwonej pończoszce cięgiem dookoła (ŚlCiesz; SFŚl: 312)  

Cesze mówienia ‘brak sensu’ towarzyszą niekiedy cechy ‘długo’ i  ‘nieciekawie’: 
pog  bajać (Karwina RCzes; Cierlicko, Stonawa karw RCzes; Zabrzeg biel; ŚlCiesz; 
Żory; Tarnowskie Góry – Strzybnica; Odra wodz; Bełk ryb; Sulków głub; Stare Sioł-
kowice op; SGŚ I: 112); bandurzyć (ibid : 137); ględzić (Suszec pszcz; Odra, Rogów 
wodz; Gaszowice ryb; Bieruń – Czarnuchowice tys; Pilchowice gliw; Piekary Śląskie; 
Rzuchów rac; Radoszowy koz; Brzeźnica prud; SGŚ X: 98); ‘dużo’: bredzić (Jankowi-
ce Rybnickie ryb; Opole – Szczepanowice; SGŚ III: 5) bądź ‘niewyraźnie’: mówić jak 
we wrzodzie 11 (Ustroń ciesz; SFŚl: 259)  Informację o przyczynach tego stanu rzeczy 
przynosi frazeologizm bałamutka się kogoś dzierży (Łomna Górna mist RCzes; SFŚl: 
11), który oprócz znaczenia ‘opowiadać głupstwa, mówić bez sensu’ konotuje także 
treść ‘pod wpływem gorączki’ lub ‘z powodu spożycia alkoholu’  

 W strukturę semantyczną wszystkich omówionych jednostek wpisana jest ne-
gatywna ocena wartości przekazywanej informacji, zazwyczaj z  powodu jej non-
sensowności, nieistotności, niezgodności z rzeczywistością czy nieprawdopodobień-
stwa  Krytyce podlega nie tylko przekazywanie informacji bezwartościowych i brak 
atrakcyjności tematu, ale także mówienie pobieżne, niedokładne (pleść piąte przez 
dziesiąte  – Karwina RCzes; ŚlCiesz; SFŚl: 330); mówienie nie na temat (babczyć  – 
Piekary Śląskie; Tarnowskie Góry; Żędowice strzel; Biestrzynnik, Stare Budkowice 
op; Chocianowice, Komorzno klucz; Dziadowa Kłoda oleś; SGŚ I: 86) lub o rzeczach 
nieistotnych, błahych (bzdurzyć – Jejkowice ryb; Orzesze – Woszczyce mik; Kalety – 
Jędrysek tar; Góra św  Anny strzel; Chrząstowice op; Kujakowice Górne klucz; Koś-
cieliska ol; SGŚ III: 154); mówienie niepotrzebne, często bez zastanowienia i kontroli 
(chlapnąć – SłCiesz: 66; chlasnąć – Ochaby ciesz; SGŚ IV: 85)  

Grupę równie licznie reprezentowaną co poprzednia stanowią leksemy i  fra-
zeologizmy o  znaczeniu ‘mówić dużo’  Należą do niej takie jednostki leksykalne, 
jak: pej  beblać (Tarnowskie Góry – Pniowiec; Nakło op; SGŚ I: 175); chechłać (Bła-
żejowice koz; Gostomia prud; SGŚ IV: 75); drebotać (Kościeliska ol; SGŚ VIII: 28); 

11 Cieszyńskie wrzód oznacza ‘padaczkę, epilepsję’  Objawami choroby są m in  zaburzenia mowy  
To tłumaczy, dlaczego związek ten oprócz prymarnego znaczenia ‘mówić bez sensu’ posiada do-
datkowy sens ‘mówić niewyraźnie, niezrozumiale’ 
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fachluwać 12 (Dziergowice koz; SGŚ IX: 7); fultać (ibid : 148); grądać (Biedrzychowi-
ce, Dzierżysławice prud; SGŚ XI: 36); jechać (Ochaby ciesz; SGŚ XIII: 136); klebiocić 
(Rzuchów rac; Dzierżysławice prud; SGŚ XV: 29); klecić (Paczyna gliw; SGŚ XV: 31); 
klepać (Czekanów tar; Brzeźnica prud; SGŚ XV: 40); kłapać (Żory; SGŚ XV: 88); pa-
plać (Piekary Śląskie; KSGŚ); pleść (Zielina krap; KSGŚ); pytlować (Pilchowice gliw; 
Kościeliska ol; KSGŚ); rozprawiać (Piekary Śląskie; Paczyna gliw; Żędowice strzel; 
Nakło op; Dzierżysławice prud; KSGŚ); rzegotać (Dziergowice koz; Opole – Grudzi-
ce; Śmicz prud; KSGŚ); trzepotać (Dzierżysławice prud; KSGŚ); turczeć (Dziergowice 
koz; KSGŚ); hist  tyrczeć (ŚlCiesz; KSGŚ); żwakać (Łomnica ol; Dzierżysławice prud; 
KSGŚ); gadać bez końca (Kobylice koz; SFŚl: 143); gadać jak najęty (Bełk ryb; Grzę-
dzin koz; SFŚl: 143); gęba jedzie (komuś) (ŚlCiesz; SFŚl: 145); idzie komuś gęba jako 
cierka 13 (Karpętna mist RCzes; SFŚl: 159)  

Jest to grupa bardzo niejednorodna znaczeniowo, a należące do niej jednostki ce-
chuje znaczny stopień komplikacji semantycznej  Oprócz podstawowego znaczenia 
‘mówić dużo’ w ich strukturze pojawiają się kombinacje cech, jak: 

‘mówić dużo i bez sensu’: bajdurzyć (Puńców ciesz; Orzesze – Woszczyce mik; Za-
brze; Piekary Śląskie – Kozłowa Góra; Kalety – Jędrysek tar; Kochanowice 
lub; Odra wodz; Bełk ryb; Łomnica ol; Kujakowice Górne klucz; SGŚ I: 114); 
bredzić (Jankowice Rybnickie ryb; Opole – Szczepanowice; SGŚ III: 5); fazo-
lić 14 (Pszczyna – Stara Wieś, Kobiór pszcz; Zabrzeg biel; Marklowice wodz; 
Żory; Rybnik – Wielopole, Bełk, Jejkowice ryb; Mikołów – Śmiłowice, Orze-
sze – Woszczyce mik; Ruda Śląska; Paczyna, Paniówki, Pilchowice gliw; Za-
brze; Piekary Śląskie; Czekanów, Kalety – Jędrysek tar; Kochanowice, Lisów, 
Sadów lub; Budziska, Nędza rac; Cisek, Gierałtowice, Grzędzin koz; Żędowice 
strzel; Łomnica ol; Januszkowice krap; Opole – Szczepanowice; Nakło, Złot-
niki op; Kujakowice Górne, Lasowice Wielkie klucz; Dzierżysławice, Otoki 
prud; Sowin nys; SGŚ IX: 52); fazolić po dwa po trzy / trzy po trzy (Zabrzeg 
biel; Marklowice wodz; SFŚl: 141); klepać (Piekary Śląskie  – Kozłowa Góra; 
Kalety – Jędrysek tar; Kochanowice lub; Żędowice strzel; Gierałtowice koz; 
SGŚ XV: 40); plecić (Bełk ryb; KSGŚ); paplać (Łomnica ol; KSGŚ); 

‘mówić dużo i  bez końca’: chebłać (Kalety  – Jędrysek tar; Gierałtowice, Grzędzin 
koz; Góra św  Anny strzel; Dębska Kuźnia op; Pogórze, Prężyna prud; Rzym-
kowice, Sowin nys; SGŚ IV: 74); 

‘mówić dużo i  niepotrzebnie’: dedłać (Januszkowice krap; SGŚ VII: 10); fyrtać  
(ŚlCiesz; Żory; SGŚ IX: 170); szczekać pyskiem (Żędowice strzel; Złotniki op; 
SFŚl: 409); trzaskać pyskiem (Wojnowice rac; Łomnica ol; SFŚl: 420); 

12 Z niem  fächeln ‘wachlować’ 
13 Cierka ‘drewniane narzędzie do obróbki lnu’ 
14 Z niem  faseln ‘pleść trzy po trzy’ 
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‘mówić dużo, niepotrzebnie i bez sensu’: chlastać językiem/ozorem (ŚlCiesz; Paniów-
ki gliw; Strzebiń lub; SFŚl: 53); drebać (Chrząstowice op; SGŚ VIII: 28);

‘mówić dużo i bezładnie’: bulkać (SłGŚl: 23)  

Wiele jednostek wskazuje też na nadmiar wypowiadanych słów  Komponent 
semantyczny ‘mówić zbyt, przesadnie dużo’ zawierają znaczenia takich leksemów 
i  frazeologizmów, jak: chebłotać (Chrząstowice op; Sowin nys; SGŚ IV: 75); faflać 
(Kobiór pszcz; Żory; Rybnik – Wielopole; Ruda Śląska; Zabrze; Kalety – Jędrysek 
tar; Koszęcin, Sady lub; Wojnowice rac; Łężce koz; Żędowice strzel; Kórnica krap; 
Biedrzychowice prud; SGŚ IX: 10; SłCiesz: 99; SłGŚl: 57); drzężdżeć (Karwina RCzes; 
Ochaby ciesz; SGŚ VIII: 79; SłCiesz: 91); fulać (SłGŚl: 66); gadać/mówić/powiadać 
za troje (Kujakowice Górne klucz; SFŚl: 144); gadać za dwoje / za dwóch (Kujako-
wice Górne klucz; SFŚl: 144); klapaczka komuś jedzie (SłCiesz: 148); klapać jak na-
kręcony (Nędza rac; SFŚl: 188); klepać gębą/pyskiem (Góra św  Anny strzel; Sulków 
głub; SFŚl: 188); ‘mówić przesadnie dużo i bezustannie’: gęba komuś nie ustaje (SFŚl: 
145); gęba się komuś nie zawiera (Ustroń ciesz; Rogów wodz; SFŚl: 145); mieć otwarty 
pysk (Nędza rac; SFŚl: 232); mleć jak na ograbczaku 15 (ŚlCiesz; SFŚl: 257); mleć jak na 
powieterniaku 16 (ŚlCiesz; SFŚl: 257); mleć językiem (Żędowice strzel; SFŚl: 257); mleć 
językiem jak młyńskie koło (ŚlCiesz; SFŚl: 257); mleć językiem jak na młynku (Hawie-
rzów – Sucha Górna karw RCzes; SFŚl: 257); mleć na pysku (ŚlCiesz; SFŚl: 257); mleć 
pyskiem (SłGŚl: 153) 

Brak kontroli nad czynnością mówienia wyrażają także jednostki, w  których 
strukturze znaczeniowej dodatkowo wyeksponowana zostaje taka cecha czynności, 
jak: ‘mówić szybko’: rzegotać (Januszkowice krap; KSGŚ); żwakać (Opole – Zakrzów; 
KSGŚ); klapać/kłapać pyskiem (Januszkowice krap; SFŚl: 188); narępkocić czegoś na 
łbie (Puńców ciesz; SFŚl: 287); rzegotać jak przekupki na targu (ŚlCiesz; SFŚl: 385); 
rzegotać jak żaba w kawiorze (ŚlCiesz; SFŚl: 385)  

Towarzyszą jej zwykle inne cechy, jak ‘brak zastanowienia’ (paplać  – Ochaby 
ciesz; KSGŚ; klapać/klepać na gębie / na pyszczysku – SłCiesz: 148, 149), ‘beztreści-
wość’ (gęba komuś idzie jak kołowrotek – ŚlCiesz; SFŚl: 145; gęba komuś jedzie (jak 
kołowrotek / na kołowrotku) – Hawierzów – Sucha Górna RCzes; Łomna Dolna mist 
RCzes; Kozakowice Górne ciesz; ŚlCiesz; SFŚl: 145; SłCiesz: 122; gęba komuś jedzie jak 
(szlifierzowi) tragacz – ŚlCiesz; SFŚl: 145; SłCiesz: 122) czy ‘brak umiejętności docho-
wania tajemnicy’ (mieć niewyparzony pysk – Koszęcin lub; SFŚl: 229; SłGŚl: 148, 166)  

Wspomniany wcześniej brak kontroli nad czynnością mówienia, znajdujący wy-
raz w szybkim tempie mowy i wynikający najczęściej z faktu, iż ktoś mówi dużo, 
bardzo często odbija się na wyrazistości artykulacyjnej  Negatywną ocenę czynno-
ści, dokonaną ze względu na jakość aktu mówienia, zawierają jednostki o seman-

15 Ograbczak ‘duży kosz na sieczkę’ 
16 Powieterniak ‘wiatrak, młyn wietrzny’ 
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tycznej strukturze ‘mówić niewyraźnie i niezrozumiale’  Są to: bagotać (Januszko-
wice krap; SGŚ I: 110); bajukać (Piekary Śląskie; SGŚ I: 120); bełkocić (Stanica gliw; 
Rydułtowy wodz; Racibórz, Roszków, Wojnowice rac; SGŚ II: 14); bełkotać (Zabrzeg 
biel; Bieruń tys; Ochaby, Puńców ciesz; Orzesze  – Woszczyce mik; Tarnowskie 
Góry – Pniowiec; Kalety – Jędrysek tar; Piekary Śląskie; Rogów, Rydułtowy wodz; 
Jejkowice ryb; Dziergowice koz; Op; Nakło op; Bogacica klucz; Sowin nys; SGŚ I: 14); 
beblać (Racibórz – Brzezie; SGŚ I: 175); blekotać (SGŚ II: 88); bulczeć (Zaolzie RCzes; 
ŚlCiesz; SGŚ  III: 91; SłCiesz: 59); bulkać (SłGŚl: 23); drebotać (Kościeliska ol; SGŚ 
VIII: 28); faflać (Zabrzeg biel; SGŚ IX: 10; SłGŚl: 57); gęgłać (Jaworzynka ciesz; SGŚ 
X: 69); gęgnotać (Ortowice koz; Góra św  Anny strzel; SGŚ X: 69); glamać (Pruchna 
ciesz; SGŚ X: 93); krawaczyć (Ortowice koz; Łomnica ol; Stare Siołkowice op; SGŚ 
XV: 390); krawakać (Kościeliska ol; SGŚ XV: 391); mamlać (Orzesze  – Woszczyce 
mik; KSGŚ); mantolić (Rzepce prud; KSGŚ); warwasić (Łomnica ol; KSGŚ); bulczeć 
jak rzyć w mydlinach (ŚlCiesz; SFŚl: 25); bulczeć jak rzyć we wodzie (ŚlCiesz; SFŚl: 
25); bulczeć jak świnia w pomyjach (ŚlCiesz; SFŚl: 25); bulczeć jak złe piwo w brzuchu 
(Hawierzów – Sucha Górna RCzes; SFŚl: 25); bulczy, jakby do wody pierdział (ŚlCiesz; 
SFŚl: 25); ktoś gangle/mówi, jakby miał gałuszki w karku (ŚlCiesz; SFŚl: 145); mieć cięż-
ką gadkę (Januszkowice krap; SFŚl: 211) 

Czasami brak wyrazistości i  niezrozumienie mowy wynika z  natężenia głosu  
Znaczenie ‘mówić cicho’ przynoszą jednostki: mamrać (sobie) pod nosem (Zaolzie 
RCzes; Piekary Śląskie; Kalety – Jędrysek tar; Januszkowice krap; SFŚl: 206; SłCiesz: 
185); mrączeć/mruczeć pod nosem (Zaolzie RCzes; Kalety – Jędrysek tar; SFŚl: 260); 
bączeć/bąkać (coś) pod nosem (ŚlCiesz; Ochaby ciesz; Zabrze; Rybnik; Nakło op; 
SFŚl: 11); mamrać (Ochaby ciesz; Jejkowice ryb; Ruda Śląska; Piekary Śląskie; Paczy-
na gliw; Lisów lub; Kalety – Jędrysek tar; Grzędzin, Kobylice koz; Opole – Grudzice, 
Chrząstowice op; KSGŚ); mamrotać 17 (Łomnica ol; KSGŚ); mamrzyć (Zaolzie RCzes; 
KSGŚ); zaś na siłę głosu wskazuje frazeologizm ktoś mówi, jakby głodny srał, czyli 
‘ktoś mówi słabym głosem’ (ŚlCiesz; SFŚl: 259)  

Wśród jednostek informujących o stopniu poprawności realizacji fonicznej wy-
powiedzi są i takie, które wskazują na wadę wymowy, jaką jest jąkanie się: bełkotać 
(ok  Katowic; Góra św  Anny strzel; SGŚ II: 14); chękać (Stara Jamka nys; SGŚ IV: 
79); hist  gwatrać (SGŚ XI: 120); hist  gwatrzyć (ibid ); jąkać się (Ochaby ciesz; Suszec 
pszcz; Jastrzębie-Zdrój; Marklowice, Odra, Rogów wodz; Żory; Rybnik – Wielopole, 
Bełk ryb; Mikołów  – Śmiłowice, Orzesze  – Woszczyce, Orzesze  – Zazdrość mik; 
Paczyna gliw; Piekary Śląskie; Czekanów, Kalety – Jędrysek tar; Kochanowice lub; 
Budziska, Gamów, Roszków, Rzuchów rac; Grzędzin, Kobylice, Radoszowy koz; 
Zalesie Śląskie, Żędowice strzel; Opole  – Gosławice, Chrząstowice, Nakło, Nowa 
Kuźnia op; Kujakowice Górne, Lasowice Wielkie klucz; Biała prud; Przechód, Stara 
Jamka nys; Dziadowa Kłoda oleś; SGŚ XIII: 133); jąktać (Gamów rac; Gierałtowice, 

17 Zawiera także komponent ‘mówić bez sensu’ 
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Kózki koz; SGŚ XIII: 134); jękotać (Ortowice koz; SGŚ XIII: 187); sztotrować 18 (Ryb-
nik – Wielopole; Januszkowice krap; Opole – Grudzice; Stare Siołkowice; Sowin nys; 
KSGŚ); zacinać się (Bełk ryb; KSGŚ)  O kimś, kto się jąka, mówi niewyraźnie, ma 
trudności z mówieniem (z różnych przyczyn – z powodu zmieszania, zaskoczenia, 
strachu czy nadmiaru alkoholu) mówi się, że język mu się szmatle (Karwina RCzes; 
ŚlCiesz; SFŚl: 184) lub język mu skołczał (ŚlCiesz; SFŚl: 184) 

Stronę artykulacyjno-foniczną mówienia charakteryzują także inne jednostki 
leksykalne  Z parametrów fizycznych głosu wyeksponowane jest, podlegające gra-
dacji, jego natężenie: dudorzyć (SłCiesz: 92) ‘mówić półgłosem’; bałuszyć (Brenna, 
Kozakowice Górne, Puńców ciesz; Zabrzeg biel; SGŚ I: 133); gardłować 19 (SGŚ X: 26), 
znaczące ‘mówić głośno i hałaśliwie’  Wysokość, brzmienie, ton głosu podkreślają 
leksemy: jaszczeć (Zaolzie RCzes; Zabrzeg biel; Żory; Orzesze – Woszczyce mik; SGŚ 
XIII: 124; SłGŚl: 91), jazgotać (ŚlCiesz; SGŚ XIII: 131), czyli ‘mówić piskliwie, skrzekli-
wie i głośno’, oraz chrapić, chrapieć (Dobracice mist RCzes; Sobieszowice Górne mist 
RCzes; Datynie Dolne karw RCzes; Żuków Górny karw RCzes; Ochaby, Puńców 
ciesz; Mikołów – Borowa Wieś, Paczyna gliw, Milice koz; Broniec ol; SGŚ IV: 158; 
SłCiesz: 68); chrapocieć (Opole – Szczepanowice; SGŚ IV: 189); chrapocić (Knieja ol; 
SGŚ IV: 159); chrapotać (Sowin nys; SGŚ IV: 160); chrypić (Pilchowice gliw; SGŚ IV: 
169); chrypieć (Nowy Bogumin – Szonychel karw RCzes; Rogów wodz; Chełm Śląski 
tys; Hanusek tar; Stare Budkowice op; Dąbrowa nam; SGŚ IV: 169) o znaczeniu ‘mó-
wić ochrypłym głosem’ 

O tempie mowy informują jednostki drebotać (Kościeliska ol; SGŚ VIII: 28); gonić 
od niczego ku niczemu (Nierodzim ciesz; SFŚl: 152) o znaczeniu ‘mówić szybko’ 20 oraz 
antonimiczny względem nich leksem cedzić (Nowa Kuźnia op; SGŚ IV: 25) ‘mówić 
wolno, z ociąganiem’, także ‘mówić niechętnie’  Niektóre, jak rozprawiać (Gierałto-
wice koz; KSGŚ) czy bandurzyć (SGŚ I: 137) ‘mówić długo’, wnoszą charakterystykę 
czasu trwania wypowiedzi i ocenę jej atrakcyjności – mówić jak fararz to ‘mówić 
zbyt długo moralizatorskim tonem’ (ŚlCiesz; SFŚl: 259)  Jeszcze inne wskazują na 
przyczyny określonego sposobu mówienia, np  dudłać (Wojnowice rac; SGŚ) ‘mówić 
po pijanemu’ 

***

Zgromadzony materiał pokazał, że mówienie jest w  gwarach śląskich czynnością 
językowo wyróżnioną  Świadczy o tym pokaźna liczba zebranych jednostek  

18 Z niem  stotern ‘jąkać się’ 
19 Także ‘mówić dużo’ 
20 Większość leksemów i  frazeologizmów o tym znaczeniu omówiona została w grupie jednostek 

o nadrzędnym komponencie semantycznym ‘mówić dużo’ oraz ‘mówić niewyraźnie’ 
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Wskazują one na to, że w ludowej świadomości ważne jest, co i w jaki sposób się 
mówi  Na plan pierwszy wysuwają się te cechy mówienia, które dotyczą nonsensow-
ności, nieprawdziwości, nieistotności przekazywanych treści oraz niepotrzebnego 
nadmiaru mowy  Jednostki o  ogólnym znaczeniu ‘mówić bez sensu’ oraz ‘mówić 
dużo’ tworzą szczególnie rozbudowane, bo liczące po kilkadziesiąt leksemów i fra-
zeologizmów ciągi synonimiczno-tautonimiczne 21  

W  języku wyeksponowane zostały również te aspekty mówienia, które wiążą 
się z  jakością i zrozumiałością wypowiedzi, a zatem – z punktu widzenia odbior-
cy – bezpośrednio wypływają na skuteczność procesu komunikacji  Jak pisał Robert 
Kwaśnica: 

Język jest jednym z najbardziej prozaicznych elementów ludzkiej egzystencji  Jest on 
dla nas czymś tak naturalnym, codziennym i koniecznym jak powietrze  Wprawdzie 
jest on bezustannie obecny w naszym życiu, ale jego obecność odczuwamy i uświada-
miamy sobie najczęściej dopiero wtedy, gdy pojawiają się w nim jakieś zakłócenia, np  
wówczas, gdy natrafiamy na trudności, chcąc wypowiedzieć jakąś myśl, lub wtedy, 
gdy mamy kłopot ze zrozumieniem innych ludzi (Kwaśnica 1991: 34)  

Potwierdzenie tego spostrzeżenia przynosi materiał gwarowy, w którym jedno-
znacznie negatywnej ocenie podlegają wyraźnie eksponowane w języku niedostatki 
artykulacyjne oraz wady wymowy 22  

Analizowane w artykule jednostki leksykalne o wspólnym komponencie ‘mówić’ 
to zbiór wewnętrznie niejednorodny i bardzo zróżnicowany znaczeniowo, w którym 
współtworzące go leksemy i  związki frazeologiczne charakteryzują się znacznym 
stopniem komplikacji struktury semantycznej  Oprócz ogólnego znaczenia ‘przeka-
zywać treści za pomocą określonego języka za pośrednictwem głosu’ przynoszą one 
dodatkowe informacje o zawartości treściowej komunikatu (‘mówić bez sensu’, ‘mó-
wić nieciekawie’, ‘mówić nie na temat’), o fizycznych właściwościach mowy (jak na-
tężenie, wysokość, ton głosu, tempo mówienia), czasami stanowią charakterystykę 
samego wykonawcy czynności (np  frazeologizm mieć niewyparzony pysk wskazuje 
na właściwość agensa, jaką jest gadatliwość i brak umiejętności dochowania tajem-
nicy)  Innym razem informują o przyczynach określonego sposobu mówienia (‘pod 
wpływem gorączki’, ‘z powodu spożycia alkoholu’) lub o czasie trwania wypowiedzi 
(‘mówić długo’)  

Złożoność struktury semantycznej jednostek sprawia, że zakwalifikowanie ich 
do konkretnej grupy znaczeniowej nie jest łatwe, a zaproponowany przeze mnie na 
wstępie podział ma charakter umowny  Kłopot z jednoznacznym przyporządkowa-

21 Ciąg synonimiczno-tautonimiczny o znaczeniu ‘mówić bez sensu’ liczy 73 jednostki, zaś ciąg ‘mó-
wić dużo’ 70 jednostek 

22 Według Jerzego Bartmińskiego najwięcej gwarowych określeń ma mowa niewyraźna (w zgro-
madzonym przez autora materiale to 68 leksemów), a  w  dalszej kolejności: mowa głośna (57), 
wielomówność (48), mowa niezrozumiała (29), prędka (28) i inne  Zob  Bartmiński 1965: 77 
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niem danej jednostki leksykalnej do określonej grupy wiąże się przede wszystkim 
z  trudnościami w  ustaleniu hierarchii komponentów znaczeniowych jednostek  
Przykładowo, wątpliwości wzbudza struktura semantyczna frazeologizmów gęba 
komuś jedzie (jak kołowrotek / na kołowrotku), gęba komuś jedzie jak (szlifierzowi) 
tragacz, w której porządek składników może być dwojaki: ‘ktoś mówi dużo, szybko 
i beztreściwie’ lub też ‘ktoś mówi szybko, dużo i beztreściwie’  Podobnie w związ-
kach frazeologicznych bączeć/bąkać (coś) pod nosem, mamrać (sobie) pod nosem 
i mrączeć/mruczeć pod nosem  Który z elementów znaczenia uznać należy za nad-
rzędny: ‘mówić cicho’ czy ‘mówić niewyraźnie’? Tego typu jednostek o trudnej do 
ustalenia hierarchii komponentów znaczeniowych jest w zgromadzonym materiale 
sporo 

Interesująca jest również kwestia źródeł omawianych jednostek leksykalnych  
Znaczenie wielu z nich motywowane jest czasownikami onomatopeicznymi, które 
nazywają różne dźwięki występujące w przyrodzie i otoczeniu człowieka  Metafo-
ryzacji ulegają głównie określenia wrażeń słuchowych oraz głosy wydawane przez 
zwierzęta  Widać to na przykładzie wyrazów bulczeć oraz bulkać, których znaczenie 
podstawowe to ‘wrzeć, przelewać się’, zaś wtórne ‘mówić niewyraźnie, niezrozu-
miale’, także ‘mówić bez sensu’  Podobnie leksem fyrtać obok znaczenia ‘mieszać 
mątewką; roztrzepywać’ ma także treść ‘mówić dużo i bez potrzeby’  Zawarty w wy-
razie rdzeń fyr-, naśladujący charakterystyczny odgłos wprawianego w ruch obroto-
wy przedmiotu lub urządzenia, obecny jest także w innych wyrazach, jak np : fyrkać 
‘obracać się, kręcić się wokół własnej osi’, fyrlać ‘obracać kołowrotkiem’, fyrlak, fyr-
taczka i fyrtawka ‘rodzaj zabawki dziecięcej’, fyrtula ‘mątewka’, ale także ‘ktoś, kto 
mówi dużo i niepotrzebnie’ 

Czynność mówienia została też wtórnie oznaczona przez czasowniki prymarnie 
odnoszące się do wydawania dźwięków przez zwierzęta  Są to szczekać ‘o psie’, rze-
gotać ‘o żabie’, gęgać ‘o gęsi’ 

Komponent ‘produkować dźwięki’ zawarty jest także w strukturze semantycznej 
czasownika drzężdżeć o znaczeniu ‘chrzęścić, zgrzytać’ oraz wtórnym ‘mówić bez 
przerwy’  

Dźwiękonaśladowczość jako sposób tworzenia nazw czynności mówienia wi-
doczna jest również w leksemach (i frazeologizmach, w których skład dany wyraz 
wchodzi) będących określeniami mowy niewyraźnej, niezrozumiałej oraz szyb-
kiej: bagotać, bleblać, blekotać, bulczeć, faflać, gęgłać, gęgnotać, mamrać, mamrotać, 
mamrzyć  Geminacja głosek faf- 23, gęg-, mam- pełni w nich funkcję wzmacniającą 
efekt akustyczny (Bartmiński 1965: 79) 

W  niektórych frazeologizmach nazywających mówienie pozbawione sensu, 
jak np  ktoś mówi, jakby mu szwab na mózgu siedział; ktoś mówi, jakby nie miał 

23 Rdzeń bardzo produktywny  Obecny w takich wyrazach, jak: fafla, faflak, faflała, faflotać, faflo-
wać, faflowanie, fafrać, fafrak, fafulić, fafuła 
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wszystkich doma czy rządzić jak klepnięty, widoczny jest natomiast wyraźny związek 
przywołanych jednostek z  innymi frazeologizmami, które przynoszą charaktery-
stykę agensa i znaczą ‘być niespełna rozumu’  Są to: mieć szwaba na mózgu, nie mieć 
wszystkich doma, być klepniętym w  mózg. Zależność tę doskonale obrazuje znane 
cieszyńskie przysłowie: „Poznać po mowie, co u kogo w głowie” (Ondrusz 1960: 170) 

Zauważyć należy, że dla nazwania czynności mówienia równolegle wykorzysty-
wana jest nominacja bezpośrednia i pośrednia – przy czym ten ostatni typ nomina-
cji dominuje z reguły wśród omówionych powyżej czasowników onomatopeicznych, 
odnoszących się prymarnie do sytuacji wytwarzania różnych dźwięków w otocze-
niu człowieka, zaś wtórnie przeniesionych na zasadzie relacji podobieństwa na sy-
tuację mówienia 24 

Na zakończenie zwrócić też należy uwagę na niezwykle ekspresywny charakter 
omawianej grupy jednostek leksykalnych  Przede wszystkim są to jednostki o sil-
nym negatywnym nacechowaniu emocjonalnym  Ekspresję tę potęgują różne czyn-
niki, jak np  przeniesienie na sytuację mówienia określeń prymarnie dotyczących 
świata zwierząt oraz związanych z  nimi skojarzeń 25  Przypisywanie zwierzętom 
cech ujemnych sprawia, że frazeologizmy z komponentem animalistycznym 26 wno-
szą jednoznacznie ujemne wartościowanie i służą krytyce niepożądanych sposobów 
mówienia: klapać/kłapać pyskiem, gęba się komuś nie zawiera, gęgać jak niezdrowa 
rzyć, rzegotać jak żaba w kawiorze, szczekać pyskiem 

Negatywnemu wartościowaniu służą także leksemy będące prymarnie nazwa-
niami czynności fizjologicznych  Przykładem może być wyraz drzystać (obecny 
także we frazeologizmach: drzystać/pleść dwie po trzy / trzy po trzy, drzystać/pleść 
jak niezdrowa dupa) o  podstawowym znaczeniu ‘oddawać kał, zwłaszcza rzadki’, 
również ‘wypuszczać gazy’, zaś wtórnie znaczący ‘mówić bez sensu’  Podobnie słowo 
srać w związku frazeologicznym srać kometami. 

Należy również zauważyć, że w zgromadzonym materiale znalazły się zaledwie 
trzy jednostki, które przynoszą pozytywną ocenę aktu mowy  Są to: dobrze gadać 
‘mówić kwieciście, z sensem’ (Paczyna gliw; SFŚl: 118); gadać do rzeczy ‘mówić mą-
drze, z  sensem’ (Orzesze  – Woszczyce mik; SFŚl: 143); ktoś mówi, jakby z  książki 

24 A oto kilka przykładów czasowników innych niż onomatopeiczne, poprzez które dokonuje się 
nominacja pośrednia: babczyć prymarne ‘bawić dzieci’, wtórne ‘opowiadać bzdury, mówić nie na 
temat’; cedzić prymarne ‘przelewać, przesączać płyn przez sito lub płótno, aby go oczyścić’, wtór-
ne ‘mówić wolno, z ociąganiem, niechętnie’; fachlować prymarne ‘oczyszczać ziarna z plew przy 
pomocy wialni’, wtórne ‘dużo mówić’; gwatrać prymarne ‘grzebać w czymś’, wtórne ‘jąkać się’; 
huczeć prymarne ‘wydawać głośne przeciągłe dźwięki o niskich tonach’, wtórne ‘mówić, gadać, 
gwarzyć’, także ‘mówić bez sensu’ 

25 Będą to również omówione wcześniej określenia onomatopeiczne 
26 Komponentem tym może być nazwa zwierzęcia (koza, gęś, szwab, świnia, żaba), części jego cia-

ła (pysk) bądź wyraz nazywający zachowania właściwe danemu zwierzęciu (gęgać, szczekać, 
rzegotać) 
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czytał ‘ktoś mówi, wysławia się płynnie’ (ŚlCiesz; SFŚl: 259)  Liczba ta pokazuje, że 
w świadomości językowej społeczności wiejskiej rejestrowane jest przede wszystkim 
to, co odbiega od powszechnie przyjętej normy, a nie to, co jest z normą zgodne 27  
W tym wypadku językowo wyróżnione zostały te aspekty mówienia, które zaburza-
ją skuteczność procesu komunikacji 

skróty

hist  – historyczny; niem  – niemiecki; ok  – okolice; pej  – pejoratywny; pog  – pogardliwy; 
przen  – przenośnie

skróty powiatów i subregionów śląska

biel – bielski; brzes – brzeski; ciesz – cieszyński; gliw – gliwicki; głub – głubczycki; karw – 
karwiński; kęp  – kępiński; klucz  – kluczborski; koz  – kędzierzyńsko-kozielski; krap  – 
krapkowicki; lub  – lubliniecki; mik  – mikołowski; mist  – mistecki; nam – namysłowski; 
Niem – Niemodlińskie; nys – nyski; ol – oleski; oleś – oleśnicki; op – opolski; Op – Opolskie; 
prud – prudnicki; pszcz – pszczyński; Pszcz – Pszczyńskie; rac – raciborski; RCzes – Repub-
lika Czeska; ryb – rybnicki; strzel – strzelecki; ŚlCiesz – Śląsk Cieszyński; tar – tarnogórski; 
tys – tyski; wodz – wodzisławski 
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Klapać na pyszczysku. silesian Lexis and Phraseology referring to speaking 
summary

The article discusses selected lexical units found in the dialects of Silesia, which refer to the act of 
speaking  It examines more than 190 tokens and collocations whose common denominator is the 
meaning of ‘speaking’  Analyzed are units referring to the content of the expression (with the main 
semantic component ‘to talk nonsense’), as well as those referring to physical aspects of the act of 
speaking, such as the clarity and accuracy of articulation (‘to speak indistinctly’, ‘to stutter’), the 
pace of speaking (‘to speak fast’, ‘to speak slowly’), also the tone, pitch, and intensity of the voice (‘to 
speak softly’, ‘to say shrilly’)  An analysis of the collected material shows that these units form a se-
mantically very heterogeneous group, and tokens and idioms which belong to it are characterized by 
a significant degree of semantic complexity  The article touches also the question of motivation and 
evaluation which is presented in the text of lexical units 
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wprowadzenie

Mówiony język polski funkcjonuje na dużym obszarze poza wschodnimi granicami 
Polski  Odnosi się to m in  do północno-wschodnich ziem I Rzeczypospolitej, któ-
re dzisiaj wchodzą w skład Białorusi, Litwy i Łotwy 1  Zasięg osadnictwa polskiego, 
zarówno pochodzącego z etnicznych ziem polskich, jak i miejscowej ludności spo-
lonizowanej w okresie późniejszym, sięgał jednak znacznie dalej  Relikty polszczy-
zny północnokresowej możemy znaleźć w znacznie już zrusyfikowanych gwarach 
białoruskich na północnych rubieżach dawnej guberni witebskiej, Łatgalii (daw-
ne Inflanty polskie), a częściowo nawet poza granicami I Rzeczypospolitej (tereny 

1 Polszczyźnie tych terenów poświęcono już setki prac, dlatego też stan badań nie będzie w niniej-
szym artykule omawiany 
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graniczne położone w historycznej guberni pskowskiej)  Zamierzeniem autora jest 
przybliżenie reliktów języka polskiego właśnie tego pogranicza 

Publikacja składa się z  dwóch części  W  pierwszej omówiono sytuację socjo-
lingwistyczną oraz leksykalne zapożyczenia polskie w gwarach funkcjonujących na 
obszarze wchodzącym do 1772 r  w skład Rzeczypospolitej  W części drugiej scha-
rakteryzowano dwa pozostałe regiony: rejon pytałowski, należący w okresie mię-
dzywojnennym do Łotwy (zamieszkały także przez Polaków), obecnie znajdujący 
się w Rosji, oraz historyczną Pskowszczyznę – czyli ziemie będące w przeszłości poza 
jurysdykcją administracyjną Rzeczypospolitej, a co za tym idzie o innych uwarun-
kowaniach historyczno-społecznych i odmiennej specyfice polszczyzny 

stan badań i źródła

Polszczyzna funkcjonująca w granicach obecnego obwodu pskowskiego nie była jak 
dotąd tematem badań, co więcej, w  licznych publikacjach nie wspominano nawet 
o niej i o potrzebie jej zbadania  Leszek Bednarczuk ogólnie scharakteryzował ję-
zyk tekstów i mowę polskojęzycznych mieszkańców z terenu Inflant polskich, okolic 
Witebska i Połocka (Bednarczuk 1974, 2010: 93–99)  Pewne informacje możemy zna-
leźć w pojedynczych artykułach, jak np  Irydy Grek-Pabisowej (1986) o polonizmach 
w  gwarach pskowskich wyekscerpowanych z  Regionalnego słownika pskowskiego 
z danymi historycznymi (POS)  Autorka pisze o tym obszarze w następujący sposób: 

Jednocześnie na tym terenie obserwujemy wielką skłonność do przyswajania no-
wości, między innymi leksykalnych  Fakt wchłaniania słownictwa napływającego 
z zachodu (polonizmy, białorutenizmy, bałtyzmy) wynika głównie z kontaktów te-
rytorialnych  Przypomnę tu, że centralna część Pskowszczyzny przylegała do Inflant 
polskich, szeroki południowo-zachodni i południowy zaś jej pas w końcu XVI i na 
początku XVII wieku wchodził w skład Rzeczypospolitej  Za naturalny w takich wa-
runkach trzeba uznać pewien wpływ języka polskiego, któremu sprzyjały stosunki 
handlowe i oddziaływanie szlachty polskiej  Nierzadkie było też chodzenie na zarob-
ki do wielkich majątków magnackich, gdzie językiem codziennych kontaktów, obok 
białoruskiego, był polski (Grek-Pabisowa 1986: 185)  

Z ostatnich publikacji warto zwrócić uwagę na artykuł Mariana Wójtowicza pt  
Zapożyczenia leksykalne z  języka polskiego w gwarach pskowskich i nowogrodzkich 
(2016)  Badacz wyekscerpował 539 polonizmów (większość z POS), z czego 266 wy-
razów występuje w języku literackim, a 273 w gwarach pskowskich  Chronologicznie 
wyglądało to następująco: kilka zapożyczeń z wieku XIV i XV, 30 wyrazów z wieku 
XVI, 57 z wieku XVI i 23 zapożyczenia z wieku XVIII  Najwięcej zapożyczeń lingwi-
sta przypisał do wieku XIX (100 wyrazów), również w XX w  był zauważalny wpływ 
polszczyzny (57 słów) 
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Ważnym źródłem informacji dla nas jest także rozprawa doktorska Małgorzaty 
Ostrówki (2002), która przeanalizowała polszczyznę na Łotwie – obszarze bezpo-
średnio graniczącym z Pskowszczyzną 

Kwestię polonizmów w gwarach białoruskich rejonu newelskiego i siebieskiego 
obwodu pskowskiego poruszał autor niniejszego artykułu (Jankowiak 2015: 226; 
2018; Ânkovâk 2016: 114–116)  Rosyjscy lingwiści z Pskowa i Sankt Petersburga tylko 
wspominali o polonizmach (Mžel’skaâ 1963), jednak nikt z nich nie podjął się ana-
lizy tego zagadnienia  Wiele uzupełniających informacji przynoszą nam publikacje 
dotyczące polonizmów w języku rosyjskim oraz analizujące leksykę tekstów staro-
ruskich tego regionu (Kochman 1975; Leeming 1976) 

W niniejszym artykule zostaną wykorzystane trzy główne źródła:
1   Materiały pochodzące z  ekspedycji dialektologicznych autora  Latem 2014  r  

odbyłem ekspedycję do rejonu siebieskiego i  newelskiego w  południowej czę-
ści obwodu pskowskiego Federacji Rosyjskiej jako jeden ze współwykonawców 
niemieckiego projektu „Triangulation Approach for Modelling Convergence 
with a High Zoom-In Factor”, realizowanego pod kierownictwem Björna Wie-
mera z  Moguncji  Celem było nagranie gwar białoruskich, obecnie już znacz-
nie zrusyfikowanych  W  rejonie siebieskim nagrałem 5 godz  20 min  Były to 
wsie: Bojarinowo (Бояриново), Kazichi (Козихи), Kickowo (Кицково), Poło-
zowo (Полозово) oraz Zasitino (Заситино)  W  rejonie newelskim zapisałem 
9 godz  40 min w wioskach: Iwancewo (Іванцево), Kanaszowo, obecnie Czer-
niecowo (Канашово/Чернецово), Nowochowańsk (Новохованск), Opuchliki 
(Опухлики), Spass-Bałazdyń (Спасс-Балаздынь), Ust’-Dołysy (Усть-Долыссы) 
oraz w miasteczku Newel  Cały badany obszar do 1772 r  wchodził w skład I Rze-
czypospolitej  Wszyscy respondenci zadeklarowali narodowość rosyjską, a jako 
język ojczysty podali rosyjski  W czerwcu 2015 r  odbyłem tygodniowy wyjazd do 
Newla i rejonu newelskiego, gdzie przeprowadziłem szereg rozmów z naukowca-
mi i mieszkańcami 

2   Materiały pochodzące z  POS  Ten liczący obecnie dwadzieścia siedem tomów 
słownik ma charakter leksykonu pełnego, ukazującego całe gwarowe słownictwo 
ludności zamieszkującej obecny obwód pskowski, tj  obejmuje on zasób leksykal-
ny historycznych gwar pskowskich oraz ziem, które do 1772 r  wchodziły w skład 
I Rzeczypospolitej  Autorzy wykorzystali zarówno nagrania dialektologiczne, jak 
też źródła pisane pochodzące z różnych okresów (rękopisy, zapisy folklorystycz-
ne i in )  Słownik uwzględnia nie tylko słowa rosyjskie, ale również leksemy po-
chodzenia białoruskiego, bałtyckiego, polskiego oraz bałtofińskiego 

3   Materiały pochodzące z Dialektologicznego słownika jednej rodziny – 2 (rejon py-
tałowski obwodu pskowskiego)  W 2013 r  ukazał się w Dyneburgu Dialektologicz-
ny słownik jednej rodziny – 2 (rejon pytałowski obwodu pskowskiego) autorstwa 
Jeleny Koroliowej (Korolëva 2013), będący drugim uzupełnionym wydaniem  
Leksykon prezentuje mowę dwóch spokrewnionych ze sobą (i z autorką) rodzin, 
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jedną miejscową gwarę rejonu pytałowskiego (który w okresie międzywojennym 
wchodził w granice niepodległej Łotwy, a historycznie należał do guberni pskow-
skiej)  Badaczka zbierała materiał do swojego słownika przez 45 lat u ośmiu osób 
deklarujących narodowość rosyjską i wiarę prawosławną  Część z nich w okresie 
międzywojennym mieszkała na terytorium Łotwy, gdy rejon znajdował się w jej 
granicach  Słownik liczy 338 stron 

uwarunkowania historyczne i sytuacja socjolingwistyczna

Południowe ziemie obwodu pskowskiego do 1772 r  wchodziły w skład I Rzeczypo-
spolitej, a po rozbiorach, po kilkukrotnych zmianach podziału administracyjnego, 
w 1802 r  ostatecznie weszły do guberni witebskiej, nazywanej też gubernią białoru-
ską ze względu na liczną ludność białoruskojęzyczną  Trzy powiaty: wieliski, newel-
ski i siebieski w XIX i na początku XX w  odróżniały się od innych narodowościowo, 
językowo i kulturowo  Od XVII w  region ten stanowił pogranicze pomiędzy Rze-
cząpospolitą i  Carstwem Rosyjskim, a  miejscowości Siebież i  Newel były najdalej 
na północ wysuniętymi twierdzami obronnymi Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(później Rzeczypospolitej)  Niebezpieczeństwo ze strony Państwa Moskiewskiego 
spowodowało, że król sformował tam oddziały bojarów pancernych i kolonizował te 
ziemie  Pochodzili oni z Litwy i Rusi Litewskiej  Za ochronę granic przed ekspansją 
Rosji nadawano im posiadłości wraz z poddanymi  Bojarzy pancerni byli w więk-
szości katolikami i posługiwali się także językiem polskim  

Dane statystyczne z lat 60  XIX w  pokazują, że na terenie samego powiatu siebie-
skiego było ich aż 7256  W latach tych Polacy liczyli w powiecie newelskim 2087 osób 
spośród 2239 katolików, a w powiecie siebieskim 1263 z aż 6483 katolików 2  Statystyki 
te pochodzą już z czasów po rządach carycy Katarzyny II, kiedy bojarorów bronią-
cych swoich praw degradowano oraz masowo zsyłano na Syberię (SGKP VII: 27–29; 
SGKP X: 484–488; Rychlikowa 1994: 417; Tichomirow 2005) 

Ważnym wydarzeniem było powstanie styczniowe, po którym miejscową szlach-
tę poddawano represjom, rusyfikacji  Wskutek tego przechodziła ona systematycz-
nie na język rosyjski oraz coraz częściej publicznie określała swoją narodowość jako 
rosyjską:

No, gdie-ta s 1870, toczna nie pomniu, ani [Polacy] prinimajut rassijskaje grażdan-
stwa i ruskij jazyk  Eta można prasliedit’ po nadpisiam na nadgrobnych kamniach 
[…]  Is tiech Paliakaw, szto zdieś żyli s XVII wieka, ni u kawo uże nie astałaś nicziewo 
pol’skawa, kromie familiji [M 1937, Ust’-Dołysy] 3 

2 Zapewne należałoby sporą część katolików uznać za Polaków 
3 Podawane na końcu cytatu skróty oznaczają kolejno: M/K – mężczyzna/kobieta; 1937 – data uro-

dzenia; Ust’-Dołysy – miejsce zamieszkania 
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Jeszcze trudniejsze czasy nastały z  władzą sowiecką, która podejmując walkę 
z burżuazją, zwróciła się również przeciwko polskim ziemianom  Ślady polskości 
były niszczone masowo i świadomie:

Kak priszli k własti warwary-bal’szewiki, kak Lienin arganizawał „TORGSIN” i ska-
zał, szto można raskapywat’ magiły burżujew i  pamieszczikaw, sztoby grabit’ pa-
kojnikaw i sdawat’ zołata w eti magaziny (targowlia s inastrancami [= TORGSIN])  
Tak byli raskapany wsie magiły pol’skawa kładbiszczia w dieriewnie Słuki  Niekata-
ryje pamiatniki sbroszeny w raskapanyje magiły, drugije uwiezieny w Niewiel’ na 
straitiel’stwa  W  dieriewnie Bajewa oba pamiatnika pamieszczikam Sakałowskim 
siejczias lieżat w fundamientie magazina, ani widny  Pamiatnik Jelienie Kanstanti-
nawnie Rakasowskaj uwiezien s magiły i siejczias lieżyt u wchoda w chliew adnawo 
iz dworaw dieriewni Słuki  Magiła raskapana, załatoj kriest prodan w TORGSIN za 
dwa puda muki [M 1937, Ust’-Dołysy] 

Pamięć o polskich czasach, pochodzeniu od bojarów pancernych, polskim języku 
zachowała się i wśród innych mieszkańców:

Mai priedki byli pancernymi bajarami  U  nas w  Kickawa u  wsiech pol’skije kor-
ni, a  moj pradieduszka swabodna razgawariwal pa-pol’ski  Jewo zwali Mateusz 
Grieszmanowskij  Tut jeszczio w naczialie XX wieka wsie razgawariwali na smiesza-
nam ruska-pol’ska-biełaruska-łatgal’skam jazykie  Bal’szynstwo pol’skajazycznych 
Niemcy, uchadia pieried Sawietami, wywiezli w Giermaniju  Paslia II wajny tol’ka 
paasobnyje liudi razgawarywali pa-pol’ski [M 1965, Kickowo] 

Inna rozmówczyni urodziła się w  wiosce Rżawki Litewskie, znajdującej się na 
samej granicy dawnej Rzeczypospolitej i Państwa Moskiewskiego  Pamięć o tej gra-
nicy zachowała się w mentalności i pamięci mieszkańców pomimo upływu prawie 
250 lat:

Ja radziłaś niemnożka dal’sze, na siewier [od wsi Kazichi] w  dziareŭnie Rżawki 
Litoŭskije, a s drugoj starany byli uże Rżawki Ruskije  Bywszaja granica, tol’ka pie-
rejti czieriez rieczku  My ich abzywali Skabariami 4, a ani nas Puliakami, Litwinami  
Skabari [na Pskowszczyźnie], a my to Paliaki nazywaliś nawierna, abzywaliś my tak 
w szkolie  My [ich] Skabari, Skabari, a [oni na nas] wy Paliaki, Paliaki […]  I razgawor 
ich malienieczka drugoj był, my [mówiliśmy] „ci pajedziesz ty” i pieradrażniwalisia  
[Skabari] to Apoczka i ta wsia starana [na północ od nas]  Apoczieskij rajon, da, eta 
wsio Skabari nazywajucca […], a Siebież eta sawsiem nasz kraj, Paliaki my nazywali-
sia  Da, abzywali Paliakami [K 1939, Kazichi] 

Na odmienność językową i  tożsamościową tego regionu od sąsiednich guber-
ni rosyjskich wskazywał już w  1926  r  białoruski lingwista Piotr Buzuk, podając 
w swojej publikacji wypowiedź informatorki: „нас называюць пылякамі [PB: г зн  

4 Pskowszczyzna była znana w regionie z rzemieślników wyrabiających skoble 
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беларусамі], калі паедзім за Вялікіе Лукі, а за Неўлем сьмяюцца з нас, ужо за 
тое, што мы больше ныварачуем пы-расійську” (Buzuk 1926: 13) 

Fot  1–4  Polskojęzyczne nagrobki na cmentarzu w Siebieżu, 2014 r , fot  autor 

O  obecności w  rejonie siebieskim Polaków świadczą liczne nagrobki z  napi-
sami w  języku polskim, jak na cmentarzu, nazywanym przez starszych siebieżan 
„polskim”:
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Ksawera z Gołyńskich Biedrzycka  um  1893 20 Lut  mając lat 78 5 
Józefina Hołyńska  ur  3 Listopada 1906 r  w m  Lahadach  Boże zbaw duszę jej 
Aleksander Wolbek  Zm  29 sierpnia 1908 r  w wieku lat 86  Józefina z Adamkowi-

czów Aleksandrowa Wolbekowa  Zm  6 stycznia 1909 r  w wieku lat 73  Cześć 
Waszej pamięci najdrożsi Rodzice 

Izabela z Wolbeków Junosza Piotrowska  obywatelka ziemska  Świeć Panie nad jej 
duszą  Ur  1861 † 1903 r 

pułkownik Stanisław [?] Junosza Piotrowski  Ur  1810 † 19[??]  wieczny odpoczynek 
Wincenty Biedrzycki  um  1879 r  31 Stycz  mając lat 71 
Wincenty z Wyrabiczów [?] Ertman  Zm  7 Czerwca 1863 r  mając lat 25  Cześć Twej 

pamięci  Najukochańsza matka i Żona  
Hipolit Sienkiewicz  Ur  27 Lipca 1848 r  Um  1 Grudnia 1905 r  Wieczne odpocznie-

nie racz mu dać Panie 
Aleksander Simaszko  Zmarł 26 Kwietnia 1885  r  [?] mając lat 66  [dalsza część 

o zmarłej żonie nieczytelna] 
Alfons Gołyński  Zm  29 Czerwca 1890 r  Boże bądź wola Twoja 

Nie brakuje nagrobków katolickich zapisanych grażdanką, ale wskazujących na 
pochodzenie polskie lub z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego, np  Вячеслав 
Янучковский, Мария и Пётр Гудаковские czy Казимир Щавинский 

W rejonie newelskim Polacy również pozostawili po sobie liczne ślady  Miejsco-
wa ludność do dzisiaj wymienia polskich posiadaczy ziemskich: Grzybowskiego, 
Mickiewicza, Sokołowskiego, Trupczyńskiego, Żełamskiego i Żukowskiego:

Tut swoi ziemli imieli Paliaki, ani farmirawali sriedi miestnawa nasielienja astrawki  
W Bajawie Sakałowskij, w Kanaszawa Żukowskij, a zdieś Trupczinskij […]  Drugije 
starinnyje familiji majich sasiediej – Żełamskij, Grzibowskij, i Mickiewicz pol’skaja 
familija była  Gdie byli eti pamieszcziki, to wsiegda diełali parki i  lipawyje aliei 
[M 1937, Ust’-Dołysy] 

Tak jak w rejonie siebieskim, w okolicach Newla stawiano nagrobki z napisami 
w języku polskim  Niestety większość z nich, podobnie jak dworków ziemiańskich, 
została zniszczona przez Sowietów lub została wykorzystana jako budulec do innych 
celów  Na miejscu polskiego cmentarza w  Newlu po II wojnie światowej powsta-
ły bloki mieszkalne  Na dwóch cmentarzach prawosławnych znajdują się jednak do 
dziś nagrobki z nazwiskami typowymi dla ludności katolickiej  

Jak wynika z  opowieści najstarszych respondentów, polszczyzna była obecna 
w Siebieżu i Newlu jeszcze przed II wojną światową, a na ulicy, obok rosyjskiego 
i jidysz, można było usłyszeć język polski  Polskim posługiwali się także posiadacze  

5 Napisy nagrobne podaję z zachowaniem oryginalnej pisowni 
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ziemscy, ale zazwyczaj na co dzień z miejscową ludnością rozmawiali w gwarze bia-
łoruskiej  Sytuacja taka trwała do 1937 r , kiedy doszło do tzw  „operacji polskiej” 
NKWD, mającej na celu wymordowanie ludności polskiej na obszarze ZSRR:

My doma nie razgawariwali pa-pol’ski, tol’ka pa-dieriewienski, pa-biełaruski, 
a w goradie pa-pol’ski razgawariwali  Ja pomniu, jeszczio kaliegi majewo atca iz Nie-
wielia razgawariwali pa-pol’ski  Jeszczio niedawna w Niewielie żyli dwie staruszki, 
ani kakije-ta rodstwienniki naszewa atca, dumaju, szto mieżdu saboj ani gawarili 
pa-pol’ski  Kazimir [brat] im pamagał matierial’na, a także naszaja starszaja siestra, 
no, tiepier’ nikawo uże niet w żywych [M 1937, Ust’-Dołysy] 

Majwo atca chatieli w 37 gadu rasstrieliat’ tol’ka patamu, szto prinadlieżał k pol’skaj 
szliachtie, no abiedniewszej […], no, jemu pieriepisali paspart znakomyje w admini-
stracii, szto on ruskij, a nie kakoj-ta szliachticz’ [M 1937, Ust’-Dołysy] 

Dla pozostałych przy życiu Polaków (nierozstrzelanych w latach 1937–1938 oraz 
w czasie działań wojennych) sytuacja niewiele się zmieniła po II wojnie światowej  
Administracja sowiecka starała się, w  odróżnieniu od władz carskich, wyelimi-
nować wszelkie pozostałe elementy nierosyjskiej kultury  – polskiej, białoruskiej 
i żydowskiej:

Poslie wajny sawieckaja włast’ starałaś sdiełat’ wsio, sztob Paliaki, Biełarusy, Jewrieji 
zapisywaliś w dakumientach kak ruskije, a  jeśli kto-ta razgawariwał publiczna pa-
-pol’ski, to eta wyzywała srazu padazrenji i magło zakonczicca ssyłkaj w Sibir  Nie 
tol’ka izucziat’ jazyk w  to wriemja była niel’zia, za razgawor na pol’skam można 
była papast’ w stalinskij kanclagier, katoryj nicziem nie atliczialsia ot gitlierawskawa 
[M 1937, Ust’-Dołysy] 

Język polski obejmował w XIX i XX w  (do 1937–1938 r ) sferę sacrum oraz był wy-
korzystywany w miasteczkach i posiadłościach ziemskich porozrzucanych pomię-
dzy obszarami zamieszkanymi przez ludność wiejską  Nie miał zatem charakteru 
zwartego (jak np  na Wileńszczyźnie), lecz punktowy  Funkcjonowaniu polszczyzny 
nie sprzyjało szereg czynników, nie tylko jej wyspowy charakter, ale również polity-
ka władz carskich i sowieckich, brak szkolnictwa, organizacji i prasy polskojęzycz-
nej  Obecnie można znaleźć jeszcze osoby, które pasywnie znają polski (na podsta-
wowym poziomie), ale nie są już w stanie rozmawiać:

Oczień żal’, szto ja czitaju prostyje tieksty pa-pol’ski, a gawarit’ paczti nie magu, pa-
tamu-szta nie s kiem gawarit’ [M 1937, Ust’-Dołysy] 

Bez badań archiwalnych trudno jest w  danej chwili odtworzyć zakres wystę-
powania języka polskiego w  sferze sacrum  Obecnie wszyscy moi respondenci są 
wyznania prawosławnego  Kościoły katolickie funkcjonujące jeszcze w czasach car-
skich w okresie sowieckim były zamykane i burzone  Na przykład niedziałający już 
kościół katolicki w Newlu (jedyny w powiecie) został najpierw częściowo zburzo-
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ny przez Niemców w czasie II wojny światowej, a w 1956 r  wysadzony w powietrze 
przez Sowietów „z powodu braku środków finansowych na stworzenie muzeum”  
W Siebieżu murowany kościół pw  Świętej Trójcy, ufundowany przez ród Radziwił-
łów w 1649 r  (na miejscu dawnego drewnianego), przetrwał tylko dlatego, że zamie-
niono go na cerkiew prawosławną 

Osoby polskojęzycznie miały kontakt w miasteczkach przede wszystkim z języ-
kiem rosyjskim  Początkowo była to rosyjskojęzyczna administracja carska (potem 
sowiecka), z czasem ludność miejska coraz częściej posługiwała się rosyjskim (od-
mianą regionalną), a obecnie język ten dominuje również na wsi wśród średniego 
i młodszego pokolenia:

Toka na ruskam [rozmawiamy], zdzieś wsie tak, nu, bywajet akcent, akcent takoj, 
sam zamiecisz, szto eta nie czista ruskij, ruskij s chachłom, ruskij s jewriejam, at 
paliakaŭ oczeń mnoha uziali słoŭ [K 1925, Opuchliki] 

U mienia ruskij, u nas wsiech ruskij jazyk, my wsie ruskije [K 1932, Spass-Bałazdyń] 

Jidisz, tak powszechny w miasteczkach w XIX w  i zwłaszcza w okresie między-
wojennym, po II wojnie światowej zaginął wraz z wiekszością Żydów zamordowa-
nych przez Niemców:

U Niewielie oczeń mnoha jeŭrejaŭ było  I u etu wajnu, wielikuju etu, ich paczci usiech 
unicztożyli  Tarhoŭliaj zanimaliś, usia tarhoŭlia była u nich [K 1925, Opuchliki] 

Posiadacze ziemscy mieli przede wszystkim kontakt z ludnością chłopską, która 
często najmowała się u nich do pracy  Posługiwała się ona na co dzień gwarą bia-
łoruską, obecną na tym obszarze od dawna (ibid ; LG: 207–223; Jankowiak 2015)  
Również niektórzy moi rozmówcy podkreślali, że na co dzień rozmawiali bardziej 
po białorusku niż po rosyjsku:

Eta ja pomniu, kagda prijechał w Niewiel’, to poniał, szto moj jazyk dieriewienskij, 
chatia w szkołach abuczienje szło na ruskam i my staraliś zabywat’ swoj dieriewien-
skij, a na samam dielie, biełaruskij jazyk [M 1937, Ust’-Dołysy] 

Obecnie należy mówić o gwarach białoruskich bardzo mocno zrusyfikowanych, 
wielu współczesnych dialektologów rosyjskich obszar ten zalicza już do gwar rosyj-
skich  Do dawniejszych czasów należy odnieść elementy bałtofińskie oraz bał tyc-
kie, które mają już charakter reliktowy i dotyczą przede wszystkim toponimii oraz 
rzadziej odnoszą się do różnych poziomów struktury gwary czy leksyki  Obecność 
dialektów i języków bałtyckich wynikała m in  z procesów migracyjnych i bliskości 
geograficznej 
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wybrane polonizmy leksykalne

Najwięcej polonizmów leksykalnych występuje w  mowie ludności zamieszkującej 
południowe ziemie obwodu pskowskiego, które wchodziły przed rozbiorami w skład 
I Rzeczypospolitej  W materiale dialektologicznym zebranym w 2014 i  2015  r  za-
notowałem już niewiele polonizmów (po dokładnej analizie całej leksyki byłoby to 
zapewne około 30–40 leksemów)  Należy jednak podkreślić, że czasami trudno jest 
jednoznacznie określić pochodzenie leksemu, drogę jego zapożyczenia, występuje 
też sporo wyrazów, które trafiły do lokalnych gwar za polskim pośrednictwem np  
z  języka niemieckiego  Wiele z nich na stałe weszło do języka oraz dialektów bia-
łoruskich i nie są traktowane obecnie jako zapożyczenia  Poniżej prezentuję kilka 
wybranych przykładów 6:

BURACZKI 7 ‘buraczki’  „Łuczok pasażana, buraczki, czasnaczok zimnij, marko-
waczka nie wzaszła, a ahurcy nie mahu uże sadzić, u  takich adach cieżało” 
[K 1928, Ust’-Dołysy], prawdopodobnie za polskim pośrednictwem (stbłrs  
буракъ < pol  burak < śrłac  borrago; Bulyka 1972: 52; ÈSBM I: 412, 413)  Lek-
sem powszechny w gwarach białoruskich, także północno-zachodniego po-
granicza (SPZB І: 241), gwarach białoruskich na Łotwie (materiały własne au-
tora), języku starobiałoruskim, współczesnym białoruskim języku literackim, 
a także gwarach zachodniej Rosji (SRNG І: 279, 280)  Słowo w postaci buraczki 
funkcjonuje w polszczyźnie północnokresowej, w  tym na Brasławszczyźnie 
(SMPPK: 139; Smułkowa 2009: 302) 

KOŻUCH ◊ DO ŚWIENTEGO DUCHU NIE ZDEJME KOŻUCHU, A PO ŚWIEN-
TYM DUCHU CHOĆ DALIEJ W KOŻUCHU  ‘Do św  Ducha nie zdejmuj 
kożucha, a po św  Duchu chodź dalej w kożuchu’ „My doma nie razgawariwali 
pa-pol’ski, tol’ka pa dieriewienski, pa-biełaruski, a pa-pol’ski to byli niekata-
ryje pasłowicy – do Swientego Duchu nie zdejme kożuchu, a po Świentym 
Duchu choć daliej w kożuchu” [M 1937, Ust’-Dołysy], słowo obecne w wielu 
językach słowiańskich (w tym w gwarach i językach białoruskim i rosyjskim), 
natomiast frazeologizm niewątpliwie pochodzenia polskiego 

NAPRAWIĆ ‘naprawić, poprawić’  „U majich priedkaŭ familija Poda, a patom, kah-
da ja chadziła u szkołu, i priedstawiciel’ rajonnyj, on naprawił maju familiju 
na Podo, poprawił” [K 1934, Newel] (< pol  naprawić/poprawić), brak w SRNG, 
ÈSRÂ, ÈSBM, w SPZB (ІІІ: 168) jako polonizm, występuje w gwarach pskow-
skich w znaczeniu ‘poprawić’ (POS XX: 161)  Słowo funkcjonuje w polszczyź-

6 Słowniki północnokresowy (SMPPK) oraz z Brasławszczyzny (Rieger 2014) mają charakter dyfe-
rencyjny i nie uwzględniają leksyki ogólnej; jeżeli analizowane słowo nie było w nich zanotowane, 
nie podaję informacji o tym przy omawianym wyrazie 

7 Samogłoski akcentowane zostały zaznaczone podkreśleniem 



159ReLIKty PoLSZcZyZNy PÓłNocNoKReSoweJ NA RUBIeżAch DAwNeJ RZecZyPoSPoLIteJ…

nie północnokresowej, w tym na Brasławszczyźnie (SMPPK: 608; Smułkowa 
2009: 508) 

PAN ‘pan, posiadacz ziemski’  „Sam Chmiel’nickij, na samam dzielie, u pana Wisz-
niewskawa druham był” [M 1937, Ust’-Dołysy] (stbłrs  панъ < pol  pan; Bulyka 
1972: 235; ÈSBM VIII: 146, 147; ÈSRÂ ІІІ: 195, 196), występuje gwarach biało-
ruskich północno-zachodniej Białorusi (SPZB III: 386), gwarach białoruskich 
na Łotwie (materiały własne autora), gwarach rosyjskich na obszarze Rosji 
(głównie na zachodzie, SRNG XXV: 191, 192)  Słowo funkcjonuje w polszczyź-
nie północnokresowej (SMPPK: 728), w tym na Brasławszczyźnie (Smułkowa 
2009: 378, 412, 413) 

PAPIEROSY ‘papierosy’  „Na kładbiszcze wodku lili, okała kriesta, umierszym  Rum-
ku nalili okała kriesta, a niekataryje nie liubiat wodku, to łożat papierosy, ja-
jiczki abiezaciel’na, kanfiety” [K 1925, Opuchliki], z polskiego (ros  папироса < 
< pol  papieros; ÈSRÂ III: 20), brak w ÈSBM i SPZB, w SRNG (XXV: 205) w po-
staci papiros, występuje w gwarach białoruskich na Łotwie (materiały włas-
ne autora) oraz polszczyźnie północnokresowej, w tym na Brasławszczyźnie 
w postaci papieros (Rieger 2014: 188) 

SZLIACHTA ‘szlachta’  „Majwo atca chacieli w 37 gadu rasstrieliat’ tol’ka tamu, szto 
prinadlieżał k pol’skaj szliachtie […]” [M 1937, Ust’-Dołysy], za polskim po-
średnictwem (stbłrs  шляхта < pol  szlachta < śrwysniem  Slahte; Bulyka 1972: 
366; ÈSRÂ IV: 457), brak w SPZB, występuje w języku starobiałoruskim, biało-
ruskim języku literackim, gwarach białoruskich na Łotwie (materiały własne 
autora)  Słowo funkcjonuje w polszczyźnie północnokresowej (SMPPK: 1116, 
1117), w tym na Brasławszczyźnie w postaci szlachta (Rieger 2014: 257) 

SZLIACHTICZ ‘szlachcic’  „[…] no, jemu pieriepisali paspart znakomyje w admi-
nistraciji, szto on ruskij, a nie kakoj-ta szliachticz” [M 1937, Ust’-Dołysy] (jak 
w przykładzie SZLACHTA)  Funkcjonuje w polszczyźnie północnokresowej 
na Brasławszczyźnie w postaci szlachcic (ibid : 257) 

ZBROJA ‘broń’  „A  zbroja eta pa pol’sku waarużeńje była” [M 1937, Ust’-Dołysy], 
najprawdopodobniej z polskiego (< pol  zbroja, ÈSBM III: 316), występowa-
ło w języku starobiałoruskim, funkcjonuje w białoruskim języku literackim, 
brak w SPZB, SRNG, ÈSRÂ 

Najwięcej polonizmów uwzględnia POS, co wynika z dwóch powodów  Po pierw-
sze, jest zbiorem najbardziej obszernym materiałowo, po drugie, tworzony jest na 
podstawie materiałów zebranych w czasach powojennych, kiedy mowa miejscowej 
ludności na południu obwodu pskowskiego nie była tak mocno zrusyfikowana jak 
obecnie  Liczbę polonizmów oraz słów zapożyczonych za polskim pośrednictwem 
należałoby szacować co najmniej na kilkadziesiąt  Dokładną liczbę można będzie 
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określić dopiero po ukończeniu przez petersburskich lingwistów pozostałych to-
mów słownika  Poniżej prezentuję kilka wybranych leksemów 8:

АГРЕСТ ‘agrest’  „Аɣрест – такии садовыи яɣады, невысокии кусты, жылтавата-
чорныи яɣады” rej  siebieski; „Распусьстил листочки на агресту” rej  ne-
welski (POS I: 51), najprawdopodobniej za polskim pośrednictwem (stbłrs  
агрестъ < pol  agrest / ukr  agrest < wł  agresto; ÈSRÂ I: 61; ÈSBM І: 75)  Słowo 
występuje także w gwarach rosyjskich (na południu Rosji, na Smoleńszczyź-
nie i na Łotwie) (SRNG I: 202), w gwarach białoruskich północno-zachodniej 
Białorusi i Litwy (SPZB І: 50) oraz w gwarach białoruskich na Łotwie (ma-
teriały własne autora, por  łot  agrestas; LVDA, karta 26)  Słowo funkcjonuje 
w  polszczyźnie północnokresowej, w  tym na Łotwie i  na Brasławszczyźnie 
(SMPPK: 55; Smułkowa 2009: 154; Rieger 2014: 55) 

БАНКЕТ ‘bankiet’  „Свадьбу ешшо называли банкет” rej  siebieski (POS I: 107), 
najprawdopodobniej za polskim pośrednictwem (stbłrs  банкетъ < pol  
bankiet < fr  banquet lub niem  Bankett < wł  banchetto; Bulyka 1972: 36, 37; 
ÈSBM І: 303; ÈSRÂ I: 121), funkcjonuje w białoruskim języku literackim, gwa-
rach białoruskich na Łotwie (materiały własne autora), gwarach rosyjskich, 
w tym na Smoleńszczyźnie (SRNG II: 94) 

БАТЬЯН ‘bocian’  „Батьян – аист есь, вясной батьяны прилетають” rej  newel-
ski; „Батьян па-диривенскаму, а па писанью аист” rej  siebieski; „Батьяны 
едять ɣадав, ляɣух, ўсякую машкару друɣой раз несуть […]” rej  pusto-
szański (POS I: 131), z języka polskiego (< pol  bocian; ÈSRÂ I: 201; ÈSBM I: 
336, 337), występuje w  gwarach białoruskich północno-zachodniego po-
granicza, w  tym na Litwie i Łotwie (SPZB I: 276, materiały własne autora), 
w SRNG przykłady notowane tylko dla obwodu pskowskiego (SRNG III: 139)  
W różnych wariantach fonetycznych funkcjonuje także w gwarach łatgalskich 
(LVDA, karta 36)  Słowo notowane w polszczyźnie północnokresowej, w tym 
na Brasławszczyźnie (SMPPK: 112; Smułkowa 2009: 36) 

БАТЬЯНЁНАК ‘bocianiątko’  „У самава балота батьянава гняздо, там жывёт 
батьян и маленький батянёнак” rej  siebieski (POS I: 131), z języka polskiego 
(< pol  bocian; jw ) 

БАТЬЯНИХА ‘bocianica’  „Батьяниха – эта самка аиста” rej  pustoszański (POS I: 
131), z  języka polskiego (< pol  bocian; jw )  Słowo w  tej postaci funkcjonuje 
w polszczyźnie północnokresowej, w tym na Łotwie (SMPP: 112) 

БЫДЛА ‘bydło, tutaj także: bodliwa krowa’  „Быдла – эта карова раɣатая  Куда 
быдла пашла? У, быдла, жрёт калосья, ɣладает жыта, паверху жрёт” rej  
newelski (POS II: 231), z języka polskiego (< pol  bydło; Bulyka 1972: 54; ÈSBM I:  

8 W przykładach zachowano zapis ze słownika bez uwzględniania akcentów 
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432; ÈSRÂ I: 258), występuje w gwarach białoruskich pogranicza północno-
-zachodniego, w tym na Litwie (SPZB I: 250), nienotowane w SRNG  Słowo 
funkcjonuje w  polszczyźnie północnokresowej, w  tym na Łotwie (SMPPK: 
146) oraz na Brasławszczyźnie w postaci bydło (Rieger 2014: 72) 

БУНТ ‘bunt, protest’  „Я как узнала  – тут бунт паднила, а то хатели каня 
дохлава, быдлу пад вакном закапать” rej  newelski (POS II: 213), za polskim 
pośrednictwem (< pol  bunt < śrwysniem  Bund; Bulyka 1972: 51; ÈSBM I: 411; 
ÈSRÂ I: 241)  Występuje w białoruskim języku literackim, gwarach białoru-
skich, w języku starobiałoruskim co najmniej od XVI w  (Bulyka 1972: 51) oraz 
gwarach rosyjskich różnych regionów (SRNG III: 275, 276) 

ВИДЕЛЬЦЕ ‘widelce’  W POS (IV: 8) hasło za SRNG (IV: 274), bez przykładu, w tymże 
słowniku podana również jako obszar wystepowania Smoleńszczyzna, z  ję-
zyka polskiego (< stbłrs  виделецъ < pol  widelec; Bulyka 1972: 62; ÈSBM II:  
130), funkcjonowało w  języku starobiałoruskim, obecnie w  białoruskim ję-
zyku literackim oraz gwarach białoruskich, także północno-zachodniej  
Białorusi (SPZB I: 308) i w gwarach białoruskich na Łotwie (materiały własne 
autora)  Słowo funkcjonuje w polszczyźnie północnokresowej, w tym na Ło-
twie (SMPP: 1239) 

КСЁНДЗ ‘ksiądz’  „Ксёнз [в литовском селе] у нас свяшшенник называецца” rej  
siebieski (POS XVI: 299), z języka polskiego (< pol  ksiądz; ÈSRÂ II: 392, 393), 
leksem funkcjonował w języku starobiałoruskim (stbłrs  ксендзъ, ксиондзъ <  
< pol  ksiądz < śrwysniem  Kuning; Bulyka 1972: 179), białoruskim języku litera-
ckim, gwarach białoruskich północno-zachodniej Białorusi i Litwy (SPZB II: 
550) oraz gwarach białoruskich na Łotwie (materiały własne autora), SRNG 
nie notuje tego słowa  Słowo funkcjonuje w polszczyźnie północnokresowej, 
w tym na Brasławszczyźnie (SMPPK: 471; Smułkowa 2009: 415, 416, 417) 

Podsumowanie

Zebrane w trakcie badań dialektologicznych wypowiedzi miejscowej ludności, za-
mieszkującej rejony siebieski i newelski, dość dobrze ilustrują sytuację socjolingwi-
styczną w przekroju chronologicznym  Język polski funkcjonował w miasteczkach 
i posiadłościach ziemskich, należących w przeszłości głównie do bojarów pancer-
nych  Były to przede wszystkim osoby wyznania katolickiego przybyłe z  obszaru 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i  w  większości uważające się za Polaków (histo-
rycznie jest możliwe, że była to też ludność pochodzenia białoruskiego lub białoru-
sko-bałtyckiego)  Niestety nie ma już możliwości nagrania żywej polszczyzny tego 
regionu, co wynika z kilku czynników – intensywnej rusyfikacji trwającej od po-
nad 200 lat, tzw  „operacji polskiej” NKWD w latach 1937–1938 oraz polityki władz 
sowieckich po II wojnie światowej (w  latach 1945–1991 miejscowa ludność bała się 
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używać języka polskiego w obawie przed surowymi represjami)  Z tego też powodu 
trudno jest zrekonstruować strukturę mowy Polaków tego regionu bez sięgnięcia do 
materiałów archiwalnych (np  zachowanej korespondencji listownej)  Należy jednak 
uznać ją za polszczyznę północnokresową, z dużym prawdopodobieństwem zbliżo-
ną strukturalnie do mowy Polaków dawnych Inflant polskich oraz Witebszczyzny 
(ze względu na bliskość geograficzną i wzajemną interferencję języków bałtyckich, 
białoruskiego dialektu północno-wschodniego oraz języka rosyjskiego)  Granicę za-
sięgu polszczyzny północnokresowej (w aspekcie historycznym) należałoby zatem 
przesunąć o około 100 km na północ i północny wschód dalej, niż do tej pory okreś-
lali ten zasięg lingwiści 

W odróżnieniu od dawnych Inflant polskich, czy tym bardziej Wileńszczyzny, 
południowe ziemie obecnego obwodu pskowskiego nie miały wsparcia administra-
cyjnego po okresie rozbiorów  Nie funkcjonowało tam polskie szkolnictwo, nie wy-
dawano gazet, nie działały organizacje, co wraz z antypolską polityką władz carskich 
i sowieckich przyczyniało się do systematycznego rusyfikowania i tak nielicznej na 
tym obszarze ludności polskojęzycznej  

Dostępne obecnie autorowi materiały pozwoliły również na ukazanie wybranych 
zapożyczeń polskiego pochodzenia (lub zaczerpniętych za polskim pośrednictwem)  
Odnoszą się one do różnych sfer życia – głównie przyrody, tradycyjnej uprawy roli, 
przedmiotów codziennego użytku, obecności polskojęzycznych posiadaczy ziem-
skich  W porównaniu z sąsiadującą Łatgalią, czy tym bardziej Wileńszczyzną, pol-
ska leksyka z zakresu sfery sacrum funkcjonuje na badanym obszarze w ograniczo-
nym zakresie (brak ludności katolickiej), tak jak i  słownictwo z  zakresu edukacji 
oraz nowinek technicznych (por  Jankowiak 2018)  Badania prowadzone przez auto-
ra na pograniczu białorusko-łotewsko-rosyjskim pokazały, że tam, gdzie występują 
powszechnie gwary białoruskie, zachowało się także dawne słownictwo pochodze-
nia bałtyckiego i polskiego  Wraz z postępującą rusyfikacją gwar funkcjonujących 
na południu obwodu pskowskiego (historycznie mających charakter białoruskich), 
odejdą w niepamięć również polonizmy i bałtyzmy 

skróty

fr  – francuski; łot  – łotewski; niem  – niemiecki; pol  – polski; ros  – rosyjski; stbłrs  – sta-
robiałoruski; śrłac  – średniołaciński; śrwysniem  – średnio-wysoko-niemiecki; ukr  – ukra-
iński; wł  – włoski
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relics of the Polish Language of the north-eastern Borderland in the former Boundaries of 
Polish-Lithuanian commonwealth (southern Lands of the Pskov Province). Part i 

summary

The present paper consists of two parts, and presents the spoken Polish of the North-Eastern Border-
land, as well as borrowings from Polish which function in the dialects of the Pskov province  Three 
regions with different histories have been included  The southern lands of the Pskov province (the 
area which belonged to the Polish-Lithuanian Commonwealth until 1772) were described in the first 
part of the article  The sociolinguistic situation and loanwords borrowed from Polish (or via Polish) 
were analysed basing on two sources: the author’s materials collected during dialectological field re-
search, and material from The Pskov Regional Dictionary with Historical Data  The Pytalovo region 
(which belonged to Latvia in the interwar period) and the historical Pskov region (where there were 
no Polish settlements) were described in the second part of the paper  Two sources were used: The 
Pskov Regional Dictionary with Historical Data, and The Dialectological Dictionary of One Family 
(Pytalovo Region of the Pskov Province) 
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1. wstęp

W dokumentacji gwar stoimy zawsze przed dylematem, czy lepiej ocalić możliwie 
wiele z nich, godząc się na dość powierzchowny zapis, czy raczej dokonać bardzo 
dogłębnego zapisu wybranych miejsc  By rzec metaforycznie: czy lepiej zeskanować 
całą powierzchnię, czy raczej dokonać głębokich sondowań w wybranych miejscach  
Dopowiedzmy, że ten dylemat nie dotyczy jedynie dialektologii lub językoznawstwa 
arealnego, ale szerzej – historii sztuki, botaniki, zoologii, geologii itp 

1 Publikacja została napisana wspólnie przez wymienionych autorów  Wkład współautorów jest 
równy i wynosi po 25% 
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Nie ma łatwej odpowiedzi na powyższe pytanie, niemniej postaramy się dowieść, 
że bardzo szczegółowa dokumentacja gwary z  niewielkiego terenu jest naukowo 
cenna, nawet gdyby miało to skutkować „białymi plamami” na innych obszarach 

W niniejszym artykule opisujemy cele i  realizację projektu stworzenia dużego 
elektronicznego korpusu języka mówionego mieszkańców polskiego Spisza 2  Jest to 
praca pionierska w polskiej dialektologii; od z górą stu lat wydaje się teksty gwarowe, 
od półwiecza dostępne są nagrania 3  Opisywane przedsięwzięcie to jednak bardzo 
duży zbiór tekstów w dwu powiązanych postaciach, tj  nagrania i transkrypcji  Jest 
on wyposażony w wyszukiwarkę, która pozwala w ciągu sekund odnaleźć wszystkie 
wystąpienia szukanego słowa czy też formy fleksyjnej  Mamy już korpusy polszczy-
zny ogólnej (np  NKJP), historycznej (KorBa, por  Gruszczyński, Adamiec, Ogrodni-
czuk 2013; Derwojedowa i in  2014)  Korpus Spiski to pierwszy elektroniczny korpus 
polskiej gwary, korpus spełniający wszystkie wymagania, jakie współcześnie stawia 
się tego rodzaju narzędziom  

Korpus Spiski jest blisko powiązany z projektami o podobnym profilu: 
 – korpusem języka mieszkańców regionu Ustji (Rosja, obwód archangielski), [on- 

-line:] http://parasolcorpus org/Pushkino;
 – korpusem języka rusińskiego, [on-line:] http://russinisch de;
 – korpusem dialektów z pogranicza Litwy, Białorusi i Rosji, [on-line:] http://www 

trimcocorpus de/spoco/ 

Opracowania te łączą: podobne rozwiązania metodologiczne, przyjęte rozwiąza-
nia techniczne, a także wspólna (do pewnego stopnia) infrastruktura informatyczna 

2. zasięg geograficzny

Badaniami korpusowymi objęto region Spisza w Polsce (15 wsi)  Badania nie obej-
mują Spisza po stronie słowackiej, którego obszar jest dużo większy  Eksploracja na 
całym terenie na pewno byłaby potrzebna, ale zadanie to jest trudne do wykonania 
na tym etapie prac, z powodu ograniczeń finansowych i zespołowych 

2 Projekt „Język mieszkańców Spisza  Korpus tekstów i nagrań gwarowych” jest finansowany przez 
NPRH w latach 2015–2019 (1bH 15 0166 83) 

3 Istnieją już pewne zdygitalizowane zasoby gwarowe, jak np  Akustyczna baza danych gwar ma-
zowieckich (Garczyńska 2013–2017) czy Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe (Karaś 
2010)  Ten pierwszy jest jednak nastawiony wyłącznie na dane fonetyczne, drugi, choć łączy tekst 
z nagraniem, ze względu na bardzo ograniczoną wielkość nie może służyć do badań, lecz jedynie 
do popularyzacji wiedzy o dialektach  W literaturze omówiono prace nad korpusem wsi Maćkow-
ce, ale do tej pory nie jest on publicznie dostępny (Krawczyk-Wieczorek 2012)  Planowane są także 
prace nad Korpusem Gwar Polskich (Karaś, Kresa, Krawczyk-Wieczorek 2012) 
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3. skład korpusu

Korpus Spiski składa się z powiązanych ze sobą plików dźwiękowych i transkrypcji  
Każdemu plikowi z  nagranym wywiadem odpowiada jeden plik XML zawierają-
cy transkrypcję  Ogółem materiał liczy ponad 320 wywiadów przeprowadzonych 
z 340 informatorami, dających razem ok  250 godzin nagrań 4 

Wykres 1  Długość nagrań w zależności od wsi i grupy wiekowej 

* Grupa „mieszana” to kategoria przypisywana wywiadom, w których biorą udział osoby 
z różnych grup wiekowych 

Wykres 2  Udział kobiet i mężczyzn w nagraniach

4 Dysproporcja w liczbie wywiadów i informatorów wynika z tego, że niektóre wywiady przeprowa-
dzono z dwojgiem lub kilkorgiem respondentów – zaznaczone są jako grupy mieszane (wykres 1) 
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W warstwie tekstowej korpus zawiera niemal 2 mln wyrazów, a ściślej mówiąc – 
tzw  segmentów (Przepiórkowski 2004) 5  Segmentem może być wyraz lub znak in-
terpunkcyjny, ponadto niektóre wyrazy są rozdzielane na trzy elementy, np  forma 
czasownika chciałbyś reprezentowana jest osobno przez segmenty: chciał, by i ś, zle-
matyzowane jako chcieć, by i być  Ten ostatni to – według terminologii NKJP – aglu-
tynant: ruchomy morfem mogący dołączać się do innych części mowy poza czasow-
nikiem  Wyniki wyszukiwania w korpusie wyświetlają się jako elementy dłuższych 
odcinków nagrania, które nazwane są segmentami transkrypcji  Odcinki te są wy-
dzielane w trakcie transkrypcji, są fragmentem wypowiedzi respondenta  Segment 
w tym znaczeniu to w przybliżeniu odpowiednik zdania  Korpus składa się z blisko 
90 tys  takich segmentów  

3.1. reprezentatywność i zrównoważenie 

Korpus językowy ma być reprezentatywną próbką mowy pewnej wspólnoty języko-
wej  Zostawmy na boku (skądinąd bardziej skomplikowane) zagadnienie reprezen-
tatywności korpusu tekstów pisanych i skupmy się na danych mówionych (Górski, 
Łaziński 2012)  W tym bowiem przypadku reprezentatywność można rozumieć tak 
samo, jak próbkowanie w celu badania opinii publicznej, a więc, mówiąc w uprosz-
czeniu, oczekiwalibyśmy, by próbka zawierała badaną społeczność w miniaturze, tj  
by proporcje kobiet i mężczyzn (por  wykres 2), ludzi młodych i w wieku podeszłym, 
z wykształceniem wyższym i bez niego – były takie same, jak w całej społeczności  
Tylko takie podejście pozwala na stworzenie „uśrednionego” obrazu języka  Świa-
domie jednak dokonaliśmy odstępstwa od takiego modelu  Mianowicie w doborze 
informatorów dążyliśmy do nadreprezentacji osób starszych, a więc takich, wśród 
których gwara jest zachowana najlepiej i ma najmniej cech przejętych z języka ogól-
nopolskiego  Duża liczebność tej grupy zapewnia względną obfitość danych, które 
dają dostęp do możliwie czystego systemu gwarowego  Z drugiej strony nagrania 
przedstawicieli średniego i najmłodszego pokolenia pozwalają obserwować proce-
sy utraty cech gwarowych pod wpływem języka ogólnego  Co więcej, istotne jest 
uchwycenie gwary takiej, jaką ona naprawdę jest – również w komunikacji młod-
szych pokoleń  

Tak więc istotą prowadzonych badań korpusowych jest zarchiwizowanie języka, 
którym obecnie posługują się mieszkańcy wsi spiskich bez względu na wiek, wy-
kształcenie oraz inne parametry  Podejście to różni się od tradycyjnych badań dia-
lektologicznych, nastawionych z reguły na rejestrowanie tylko najstarszej warstwy 
gwary i wykluczanie młodszych lub wykształconych respondentów z badań (AJPP II: 

5 Zwracamy uwagę, że w artykule pojawia się podobny termin: segment transkrypcji (zdefiniowany 
poniżej) mający inne znaczenie 
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18)  Z punktu widzenia rejestrowania gwary spiskiej istotne jest to, aby respondenci 
swobodnie posługiwali się podczas wywiadu językiem, którym mówią na co dzień  
Mamy tutaj na myśli gwarę lub gwarę z niewielkimi naleciałościami z języka ogólne-
go  Dobór respondentów był zatem podyktowany dwoma zasadniczymi względami 
metodologicznymi: miał zapewnić reprezentatywność próby, ale także dokumento-
wać charakterystyczną dla regionu mowę, czyli gwarę spiską  Mamy świadomość, 
że te dwa cele się w pewnym stopniu wykluczają  Eksploracja uwzględniająca wyżej 
wymienione kryteria jest zatem z założenia nie w pełni precyzyjna, projekt stanowi 
jednak kompromis między dwoma obrazami współczesnej gwary spiskiej i umożli-
wia badanie ich obu  Pomimo więc udziału w badaniach reprezentantów wszystkich 
pokoleń należy wyraźnie zaznaczyć, że dane w poszczególnych grupach wiekowych 
nie są równe pod względem ilościowym  Stan zrównoważenia w przekrojowym ba-
daniu języka mieszkańców wsi jest trudny do osiągnięcia, właściwie nieosiągalny  
Można jedynie mówić o próbie dążenia do zrównoważenia danych (por  tabela 1) 

Tabela 1  Liczba segmentów w zależności od grupy wiekowej

Grupa wiekowa Poniżej 40 lat 40–59 lat Powyżej 59 lat

Liczba segmentów 281 632 (14,4%) 510 337 (26%) 1 168 900 (59,6%)

Warto podkreślić, że opisywany korpus dokumentuje stan z  lat 2015–2018  Nie 
zawiera on żadnych tekstów wcześniejszych, nawet jeśli istnieją takie nagrania, za-
pewne też nie zostaną już powtórzone tak szeroko zakrojone prace dokumentacyjne  
Jest to więc korpus ściśle synchroniczny, niedający wglądu w przeszłość gwary, ale 
dokumentujący pewien punkt w jej dziejach  

4. etapy pracy

Opracowanie korpusu niestandardowego języka mówionego rozłożone jest na kilka 
etapów: gromadzenie materiałów (nagrywanie i archiwizowanie rozmów z respon-
dentami), przetwarzanie danych (transkrypcja, znakowanie morfosyntaktyczne), 
wreszcie zapisanie ich w postaci bazy danych, która może być odpytywana przez 
wyszukiwarkę korpusową 

4.1. Badania terenowe

Materiały gwarowe zostały zgromadzone przez zespół eksploratorów w czasie badań 
terenowych we wszystkich 15 miejscowościach spiskich w Polsce  Dodajmy, że to za-
danie właściwie nie różni się od tradycyjnych zadań dialektologów eksploratorów  
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Rozmowy były nagrywane jawnie  Oczywistą konsekwencją takiej procedury jest 
fakt, że rezygnuje się ze spontanicznych dialogów pomiędzy użytkownikami gwary; 
przeciwnie – nagrywane teksty to wypowiedzi raczej o narracyjnym charakterze, 
w większości wypadków pozbawione interakcji rozmówców  

Respondenci zostali poproszeni o pisemne wyrażenie zgody na udział w badaniu 
oraz na wykorzystanie w korpusie nagrań z ich udziałem  Materiały dźwiękowe za-
rejestrowaliśmy przy pomocy dyktafonów Olympus LS-12 i Olympus LS-14, w for-
macie WAV 6 

Podczas badań terenowych w latach 2015–2018 zarejestrowaliśmy wywiady z po-
nad 600 mieszkańcami Spisza, co przekłada się na ok  400 godzin nagrań, z czego 
do transkrypcji przeznaczyliśmy 250 godzin  Najwięcej rozmów przeprowadziliśmy 
z osobami urodzonymi w latach 40  XX w  (137 respondentów)  Najstarszą rozmów-
czynią była kobieta urodzona w 1915 r  we wsi Frydman, a najmłodszym rozmówcą – 
uczeń z Nowej Białej, urodzony w 2008 r  Średni wiek respondenta wynosi 58 lat 
(mediana – 61, odchylenia standardowe – 22,3) 

Podczas gromadzenia danych wykorzystano metodę badań socjolingwistycz-
nych, która uwzględnia wpływ czynników społecznych na sferę języka (Lubaś 1979; 
Dunaj 1986)  Takie podejście do badań wynika z obserwowanego silnego zróżnico-
wania języka mieszkańców wsi (Grochola-Szczepanek 2013; Wyderka 2014)  Na nie-
jednolitość kodu respondentów wiejskich wpływa wiele czynników, np  wiek, płeć, 
wykształcenie, wykonywany zawód, pochodzenie, dłuższe pobyty poza wsią  Z każ-
dym respondentem został zatem przeprowadzony wywiad socjologiczny, podczas 
którego odnotowano wszystkie dane, które mogą mieć istotny wpływ na kod języ-
kowy badanego  Metoda badań terenowych została omówiona szczegółowo w osob-
nym artykule (Grochola-Szczepanek 2017) 

4.2. transkrypcja

Anotacja kodu niestandardowego musi zmierzyć się z odmiennym systemem języ-
kowym, jakim jest gwara, występowaniem leksemów nieznanych w języku ogólnym 
oraz form wariantywnych, odmiennych fonetycznie lub morfologicznie  Na spe-
cyfikę transkrypcji wpływa również fakt, że teksty mają posłużyć do zbudowania 
korpusu  System anotacji nagrań gwarowych na potrzeby korpusu powinien zatem 
spełniać określone normy językowe oraz techniczne  Proces opracowania transkryp-
cji przedstawiliśmy szczegółowo w innym artykule (Grochola-Szczepanek, Woźniak 
2018)  Niniejszy rozdział omawia najistotniejsze kwestie dotyczące koncepcji i prze-
biegu tego procesu  

6 Świadomie rezygnujemy z  formatu MP3, który pozwala zachować dane w znacznie mniejszym 
pliku, ponieważ nie nadaje się on do badań fonetycznych 



171KoRPUS JęZyKA MÓwIoNeGo MIeSZKAńcÓw SPISZA

Zasadnicze pytanie, jakie musieli sobie zadać twórcy korpusu na etapie for-
mułowania jego koncepcji, dotyczyło standardu transkrypcji  Nasuwały się trzy 
rozwiązania: 
1)  transkrypcja fonetyczna (już to w wariancie slawistycznym, już to IPA); 
2)  transkrypcja półfonetyczna; 
3)  zapis w znormalizowanej ortografii polszczyzny standardowej 

Ewentualnym czwartym rozwiązaniem byłoby opracowanie niezależnej ortogra-
fii spiskiej, jednak nie mogło być ono brane pod uwagę przy tworzeniu korpusu 

Rozwiązanie pierwsze, jakkolwiek kuszące, wiązało się z trudnościami  Przede 
wszystkim byłoby ono dużo bardziej wymagające dla osób dokonujących transkryp-
cji, gdyż musiałyby za każdym razem podejmować decyzję co do tego, jak w danej 
wypowiedzi głoska została zrealizowana  Dodajmy – decyzję bardzo często dysku-
syjną  Równocześnie, skoro równolegle z transkrypcją dostarczamy nagranie, osoby 
zainteresowane fonetyką czy nawet laicy, nieznający alfabetu fonetycznego, mogą 
zapoznać się z rzeczywistą wymową informatora 

Z  kolei znormalizowany zapis ortograficzny jest dość odległy od rzeczywistej 
wymowy, a nawet od jej pewnej idealizacji  I tak np  spółgłoska szczelinowa dziąsło-
wa bywa oddawana ortograficznie przez <s> lub <sz>, zależnie od tego, jak jest rea-
lizowana w odpowiednim słowie w kodzie ogólnym, choć w wymowie informatora 
jest to za każdym razem ta sama głoska  

Dwa czynniki zadecydowały jednak o przyjęciu takiego zapisu  Po pierwsze, uła-
twia on przeszukiwanie korpusu, tam zaś, gdzie warstwa dźwiękowa ma znaczenie 
(fonetyka, fonologia, morfologia, ewentualnie ich połączenie z  socjolingwistyką), 
badacz sięgnie do pliku dźwiękowego, powiązanego ze znormalizowanym zapisem 
ortograficznym  Po drugie, zastosowanie znormalizowanej ortografii pozwoliło wy-
korzystać narzędzia służące do anotacji morfologicznej polszczyzny ogólnej (por  
rozdz  4 3)  

Zapis półfonetyczny nie został zastosowany, gdyż łączy wady obu rozwiązań, po-
zbawiony natomiast jest ich zalet  Z jednej strony bowiem nie pozwala wykorzystać 
istniejących narzędzi do analizy języka ani też nie ułatwia przeszukiwania, ponie-
waż oddaje niekonsekwencję wymowy, z drugiej strony – jak już sama jego nazwa 
wskazuje – stanowi tylko przybliżenie rzeczywistej fonetyki, w rzeczywistości od-
daje ją bardzo słabo  

Jeśli chodzi o morfologię, zasady są nieco inne  Otóż morfemy, których formę od-
mienną od tej, jaka jest w kodzie standardowym, da się wywieść jedynie za pomocą 
praw głosowych, zapisujemy w ortografii standardowej  Innymi słowy, jeżeli mor-
fem kodu spiskiego i kodu ogólnego jest kontynuantem tego samego morfemu, to 
przyjmuje on zapis standaryzowany  Jeśli natomiast są one kontynuantami odmien-
nych morfemów, to przyjmujemy zapis oddający formę morfemu spiskiego  I tak np  
1 os  lp  czasu przeszłego od czasownika chodzić będzie zapisana jako chodziyłef, 
nie zaś jako chodziłem, gdyż pierwszy morfem jest kontynuantem -ech, drugi zaś 
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kontynuantem -em  Natomiast przymiotnik biała będzie zapisany w formie standa-
ryzowanej, gdyż zarówno postać kodu ogólnego, jak i kodu spiskiego kontynuują ten 
sam morfem; odmienny kształt fonologiczny morfemu da się wyjaśnić za pomocą 
prawa głosowego 

Tak więc mamy do czynienia z czterema różnymi przypadkami, z których każdy 
reprezentuje różny stopień zbliżenia do języka ogólnego i w związku z tym jest trak-
towany nieco odmiennie:
1)  Formy identyczne z językiem ogólnym lub mające regularne zmiany fonetyczne 

(np  mazurzenie, samogłoski pochylone): w zapisie są one sprowadzane do posta-
ci ogólnej 

2)  Wyrazy morfologicznie odmienne – jednostki mające bezpośrednie odpowied-
niki w języku ogólnym, ale różniące się innym morfemem bądź paradygmatem 
fleksyjnym: w transkrypcji są zapisywane w obu wersjach – standardowej i gwa-
rowej – z oddzielającym je znakiem //.

3)  Formy mające odpowiedniki w języku ogólnym, ale różniące się semantycznie: 
w transkrypcji są zapisywane w wersji ogólnej oraz sygnalizowane znakiem  ̂

4)  Leksemy niewystępujące w  języku ogólnym, znane jedynie w  gwarze: w  tran-
skrypcji są znakowane symbolem # i zapisywane zgodnie z brzmieniem  Na dal-
szym etapie prac są sprowadzane do postaci standaryzowanej 

Tabela 2  Przykłady zapisu i znakowania klas wyrazów w transkrypcji oraz ich liczba 
w korpusie

Klasa 
wyrazu

Przykłady 
(zgodnie 

z brzmieniem)
Zapis w transkrypcji Symbol Liczba 

segmentów

1 bedzie, cysty, 
mlyko będzie, czysty, mleko brak 1 844 353

2 dałak, krzikła, 
robotów

dałam//dałak, krzyknęła//krzikła, 
robót//robotów // 116 516

3 boisko, bywać, 
ślafrok boisko, bywać, szlafrok ^ 35 086

4 janglusek, lym, 
odziywacka

janglusek, lym, odziywacka 
(w ostatecznej wersji: angluszek//
janglusek, lem//lym, odziewaczka//
odziywacka)

# 70 812
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Wyrazy z grupy 2 i 4 są notowane w dwóch wersjach – ogólnej i gwarowej  Oby-
dwie wersje są zapisywane przy użyciu znaków ortografii ogólnej  Poziom anotacji 
ogólnej jest tworzony sztucznie, natomiast poziom notacji gwarowej oddaje w przy-
bliżeniu wszystkie cechy wymowy gwary spiskiej i jest bliższy rzeczywistości  Noto-
wanie danych w dwóch wersjach pozwoli na oglądanie form w wersji gwarowej lub 
standaryzowanej  W transkrypcji znakowane są także inne odmienności gwarowe, 
m in  jednostki wielowyrazowe (młodzi panowie ‘państwo młodzi, nowożeńcy’), od-
mienna składnia (ku moście), wtrącenia z języków obcych <pridi> ‘przyjdź’ (z jęz  
słowackiego), <dawaj sało>, sało ‘słonina’ (z jęz  rosyjskiego) 

Odsłuchiwanie i zapisywanie nagrań to najbardziej żmudny proces w tworzeniu 
całego korpusu  Przepisanie 1 godziny nagrania to nakład ok  40 godzin pracy osoby 
dokonującej transkrypcji  Transkrypcje były kilkakrotnie weryfikowane z  nagra-
niem przez kilka osób  Warto podkreślić, że korekty nie kończą się wraz z zakoń-
czeniem transkrypcji  Zapisy robione z odsłuchu są narażone na liczne błędy, dlate-
go istnieje możliwość ich modyfikacji nawet w późniejszym czasie 

4.3. znakowanie morfosyntaktyczne

Gotowe transkrypcje przechowywane są jako pliki XML, przy czym każdy wywiad 
zapisywany jest w osobnym pliku  Na tym etapie kończy się ich ręczna edycja, pra-
cę  zaś przejmują narzędzia automatyczne  Pierwszym z  automatycznych etapów 
jest znakowanie morfosyntaktyczne, tj  przypisanie każdemu segmentowi postaci 
hasłowej (lematu) i znacznika charakterystyki gramatycznej  Za standard przyjęli-
śmy tu tagset (zbiór kategorii gramatycznych i odpowiadających im symboli, a także 
sposób ich zapisu) NKJP  Przykładowo, segment akordeonie będzie miał znacznik 
subst:sg:loc:m3, gdzie poszczególne kategorie, rozdzielone dwukropkiem, oznaczają 
odpowiednio część mowy, liczbę, przypadek i rodzaj 

Automatyczne znakowanie przeprowadzane jest dwuetapowo: wyrazy funkcjo-
nujące w polszczyźnie standardowej anotowane są za pomocą tagera Pantera  Do 
takich zaliczamy również podzbiór wyrazów dyferencyjnych, które są homoni-
miczne z wyrazami standardowymi i  są takimi samymi częściami mowy (trzecia 
klasa wyrazów według klasyfikacji omówionej w rozdz  4 2)  Pozostałe wyrazy dy-
ferencyjne, z którymi dostosowany do języka ogólnego tager sobie nie radzi, zna-
kowane są na podstawie dodatkowej bazy danych, utworzonej w ramach projektu 
w programie Kuźnia  
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4.4. tworzenie korpusu

Kolejnym krokiem jest przetworzenie plików dźwiękowych i tekstowych do postaci 
przeszukiwalnej przez program konkordancyjny  Ten etap również jest w pełni au-
tomatyczny i składa się z kilku stadiów:
1) podział plików dźwiękowych na odcinki odpowiadające segmentom transkrypcji;
2) przetworzenie danych tekstowych do pliku w  formacie wymaganym przez sy-

stem CWB 7;
3) uzupełnienie pliku o metadane;
4) anonimizacja danych osobowych;
5) dołączenie objaśnień do wyrazów dyferencyjnych;
6) zapisanie danych w postaci bazy danych CWB;
7) połączenie bazy danych z interfejsem sieciowym 

5. standardowe narzędzia

Prace nad korpusem języka mówionego są wieloetapowe, a każdy z tych etapów wy-
maga dużego nakładu pracy i staranności, by zachować spójność danych  Wykorzy-
stanie istniejących już narzędzi pozwala w dużej mierze przyspieszyć i uprościć cały 
proces  Przy budowie Korpusu Spiskiego korzystaliśmy z poniższych narzędzi:
1   ELAN – jest to program do anotacji zasobów multimedialnych, stworzony w In-

stytucie Psycholingwistyki Maxa Plancka w Nijmegen (Brugman, Russel 2004)  
Program ten jest szeroko wykorzystywany przy projektach związanych z archi-
wizacją i opracowywaniem danych mówionych  Stanowi podstawowe środowisko 
pracy anotatorów zajmujących się transkrypcją nagrań w projekcie  Umożliwia 
segmentację i wielopoziomową anotację wywiadów  ELAN zapisuje transkryp-
cje nagrań w formacie XML, najpopularniejszym i najszerzej wykorzystywanym 
standardzie zapisu danych językowych, natomiast nagrania przechowywane są 
w formacie WAV, również jednym z popularnych standardów zapisu dźwięku 

2   Tager Pantera  Decyzja, aby normalizować wypowiedzi informatorów do języka 
standardowego, była w dużej mierze podyktowana potrzebą wykorzystania na-
rzędzia do anotacji morfosyntaktycznej  Umożliwia ono wyszukanie wszystkich 
wystąpień danego wyrazu, niezależnie od ich formy, bądź wyszukanie wszyst-
kich wyrazów o danej charakterystyce fleksyjnej  Istniejące dla języka polskie-
go tagery dostosowane są wyłącznie do polszczyzny ogólnej, zatem niemożliwe 
byłoby ich użycie, jeśli transkrypcja nie zawierałaby form wyrazowych języka 
ogólnego  W projekcie spiskim wykorzystaliśmy tager Pantera, cechujący się naj-
wyższą precyzją anotacji 

7 The IMS Open Corpus Workbench, [on-line:] http://cwb sourceforge net/ 
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3   Kuźnia – stworzone w Instytucie Podstaw Informatyki PAN narzędzie do two-
rzenia słowników fleksyjnych języka polskiego  Ponieważ tagery nie są w stanie 
poradzić sobie z dyferencyjną częścią leksyki gwarowej, anotacja morfosyntak-
tyczna słownictwa dyferencyjnego została przeprowadzona ręcznie przy pomo-
cy Kuźni  Umożliwia ona przypisanie leksemom nieistniejącym w polszczyźnie 
ogólnej paradygmatów fleksyjnych, form hasłowych, a także objaśnień (użytych 
do budowy słowniczka wyrazów dyferencyjnych) 
Wykorzystanie istniejących narzędzi ma wiele oczywistych zalet: przyspiesza 

pracę i ułatwia kontrolę poprawności danych, pozwala na przyjęcie standardowych 
rozwiązań (np  format XML, tagset NKJP), co zwiększa spójność danych, ułatwia ich 
wykorzystanie w innych projektach, a także zapewnia ich większą stabilność przy 
długotrwałym przechowywaniu (Waldenfels, Woźniak 2016)  Jednocześnie należy 
zauważyć, że użycie standardowych narzędzi do niestandardowej odmiany języka 
często nie jest możliwe bez odpowiednich modyfikacji  Modyfikacje te były dwoja-
kiego rodzaju: 
a)  dotyczące danych – jak wspomniano wyżej, aby możliwe było wykorzystanie tage-

ra, musieliśmy na etapie transkrypcji przeprowadzić normalizację ortograficzną;
b)  dotyczące narzędzi – program Kuźnia dostosowany jest do systemu fleksyjnego 

języka standardowego  Ponieważ gwara w pewnych miejscach od tego systemu 
odbiega, niezbędne były modyfikacje programu, które umożliwiły przypisanie 
paradygmatów gwarowych leksemom dyferencyjnym  W  związku z  tym, że 
w korpusie wyrazy te przechowywane są w dwóch wersjach: znormalizowanej 
i gwarowej, konieczne było też dodanie do Kuźni możliwości reprezentacji tego 
samego leksemu w dwóch odmianach  Zmiany te możliwe były dzięki temu, że 
Kuźnia to oprogramowanie otwarte, jej kod źródłowy jest udostępniany na licen-
cji BSD 

6. efekt

Podstawowym rezultatem projektu jest korpus tekstów mówionych  Jest on dostępny 
w Internecie pod adresem https://spisz ijp pan pl  Na jego potrzeby został stworzony 
interfejs sieciowy, który jest zmodyfikowaną wersją projektu SPOCO (ibid )  Dostęp 
do korpusu obecnie zabezpiecza hasło, ostateczna wersja korpusu będzie udostęp-
niana bez ograniczeń 

Korpus umożliwia wyszukiwanie segmentów transkrypcji  – składających się 
z odpowiedniego wycinka nagrania i powiązanej z nim transkrypcji  Jest on opar ty 
na standardzie CWB – szeroko stosowanym zestawie narzędzi do tworzenia i prze-
szukiwania korpusów, pozwalającym na tworzenie złożonych zapytań i  wyposa-
żonym w wiele funkcji, umożliwiających analizy ilościowe i  jakościowe  Standard 
ten wykorzystuje język zapytań CQL, oferujący duże możliwości, ale jednocześnie 
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wymagający od użytkownika znajomości jego składni  Aby nie zmuszać użytkow-
nika do żmudnej nauki, interfejs korpusu umożliwia budowanie zapytań z prostych 
bloków składowych – wystarczy wpisać poszukiwany wyraz w jedno z pól wyszuki-
wania  Interfejs oferuje cztery typy pól wyszukiwania: forma – umożliwia szukanie 
za pomocą postaci tekstowej wyrazu w wersji znormalizowanej, leksem – pozwala 
na wyszukiwanie wszystkich form o określonej postaci hasłowej, forma gwarowa – 
wyszukuje postać tekstową wyrazu w wersji gwarowej i tag gramatyczny – zapewnia 
możliwość wyszukiwania wyrazów za pomocą ich właściwości gramatycznych  Wy-
niki wyszukiwania można ograniczać za pomocą filtrów (dostępne są: płeć, narodo-
wość, wykształcenie, miejsce zamieszkania, rok urodzenia, informator)  

Opisany wyżej moduł „wyszukiwania podstawowego” pozwala na odpytywanie 
korpusu za pomocą podstawowych zapytań  Zaawansowane zapytania (np  wy-
szukiwanie wszystkich wyrazów, które różnią się formą standardową i  gwarową) 
dostępne są dzięki „wyszukiwaniu zaawansowanemu”, dającemu znacznie większe 
możliwości, ale wymagającemu od użytkownika znajomości składni CQL 

Rezultaty wyszukiwania prezentowane są w postaci listy segmentów transkryp-
cji, zawierających sekwencje zdefiniowane w zapytaniu  Każdy segment można od-
słuchać i zapoznać się z transkrypcją zarówno w wersji znormalizowanej, jak i gwa-
rowej  Strona wyników umożliwia prezentację wyników na dwa sposoby: widok 
podstawowy wyświetla całość segmentów, widok KWIC (Key Word in Context – 
słowo kluczowe w kontekście) dzieli segment na trzy kolumny: kontekst lewostron-
ny, dopasowanie i kontekst prawostronny  Oba sposoby prezentacji umożliwiają też 
sortowanie wyników, wyświetlanie skojarzonych z  segmentem metadanych i  wy-
świetlanie szerszego kontekstu, złożonego z siedmiu segmentów  Wyniki wyszuki-
wania można również zapisać – dotyczy to zarówno warstwy dźwiękowej, jak i war-
stwy transkrypcji 

Korpus tekstów i nagrań jest połączony ze słownikiem wyrazów, które wystąpiły 
w nagraniach i są nieznane w polszczyźnie ogólnej lub występują w gwarze w innym 
znaczeniu  Hasła wyrazów stricte gwarowych są podane w wersji standaryzowanej 
oraz w wersji gwarowej, np  odziewaczka [odziywacka] ‘duża, gruba wełniana chu-
sta, okrywająca głowę, ramiona i plecy, noszona przez starsze kobiety w czasie zimy’  
Hasła wyrazów różniących się pod względem semantycznym mają postać standar-
dową i gwarową, np  wleźć [wlyź] ‘wejść’  Opracowanie zawiera leksemy, które noto-
wane są w słownikach ogólnych jako dawne, przestarzałe i regionalne, np  odziewać 
[odziywać] ‘zakładać ubranie; ubierać’, gazdówka [gazdówka] ‘gospodarstwo wiej-
skie na Spiszu i sąsiednich terenach’  
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7. zastosowanie

Językoznawstwo korpusowe to przede wszystkim pewna metodologia, która stwarza 
wiele możliwości, ale też stawia ograniczenia  Pierwsze ograniczenie to brak po-
świadczeń negatywnych: z faktu, że czegoś w korpusie nie znajdujemy, nie wynika, 
że jest językowo nieakceptowalne  Z tym problemem twórcy korpusu spotykali się 
wielokrotnie w  odniesieniu do fleksji  Niewiele wyrazów ma potwierdzony pełny 
paradygmat fleksyjny  W  oczywisty sposób bazą empiryczną dla fleksji musi być 
kompetencja rodzimego użytkownika języka  

7.1. socjolingwistyka (zróżnicowanie języka) i geografia

Możliwość ograniczenia wyszukiwania za pomocą danych socjologicznych pozwa-
la na szczegółową analizę wyników dla dowolnej grupy respondentów  Przykłado-
wo można wyszukać wystąpienia słowa dom w wypowiedziach kobiet urodzonych 
przed rokiem 1950, mieszkających w Niedzicy  Tego rodzaju ograniczenia umożli-
wiają badanie wpływu na cechy językowe takich zmiennych demograficznych, jak 
wiek czy płeć 8 

7.2. gramatyka: fleksja i składnia

Jak wyżej wspomniano, korpus jest zaopatrzony w  tzw  anotację morfologiczną  
Umożliwia to szereg badań nad gramatyką: fleksją, słowotwórstwem, a także skład-
nią  Należy przypomnieć, że anotacja polega jedynie na opisaniu każdego słowa 
przez przysługujące mu kategorie gramatyczne, jednak nie ma tam jawnego podzia-
łu na morfemy; poszczególne morfemy można wyszukiwać, wpisując sekwencję li-
ter 9, trzeba jednak pamiętać, że jest to jedynie przybliżenie  Podobnie przybliżeniem 
jest wyszukiwanie konstrukcji składniowych poprzez wyszukiwanie sekwencji wy-
razów o  danej charakterystyce fleksyjnej 10  W  korpusie tej wielkości częstsze zja-
wiska gramatyczne są już na tyle dobrze reprezentowane, że pozwala to na analizę 
ilościową i odróżnienie zjawisk marginalnych od typowych  

8 Na temat wpływu metadanych na kod respondentów powstaje osobny artykuł  
9 I tak np  zdrobnienia dają się wyszukać jako słowa składające się z dowolnej sekwencji liter, z któ-

rych ostatnie to -eczek, -eczka, -eczko, a więc to, co wyszukuje zapytanie [lemma=” +ecz(ek|ka|ko)”] 
10 Np  czas przyszły niedokonany to sekwencja czasownika być w czasie przyszłym i bezokolicznika 

lub formy przeszłej czasownika w dowolnej kolejności  Taki wzór nie zwróci jednak ciągów typu 
będzie szybko szedł  
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7.3. Pragmatyka

Przypomnijmy, że Korpus Spiski jest zbiorem tekstów mówionych o rozmiarze po-
równywalnym z  komponentem konwersacyjnym NKJP. Ponieważ wyszukiwarka 
korpusowa udostępnia podgląd szerszego kontekstu, może on służyć do badań nad 
pragmatyką  Taki szerszy kontekst jest niezbędny np  dla badania struktury tema-
tyczno-rematycznej i  jej wpływu na składnię  Dodajmy, że jest to problem wciąż 
nie do końca zbadany w odniesieniu do polszczyzny, również w wersji standardo-
wej  Kolejne zagadnienie, które daje się rozwiązać przy pomocy korpusu, to badanie 
znaczników dyskursu (ang  discourse markers) 

7.4. fonetyka 

Warstwa dźwiękowa jest znakomitym materiałem do badań nad fonetyką i prozo-
dią  W tym celu od początku zdecydowano o bezstratnym formacie zapisu, nie zaś 
o  zapisie w  popularnym formacie MP3, którego niewątpliwą zaletą jest mniejszy 
rozmiar pliku – formaty bezstratne nadają się do badań instrumentalnych znacznie 
lepiej  

Każdy fragment wywiadu, który zawiera zazwyczaj ok  15 sekund nagrania, moż-
na pobrać na własny komputer i przetwarzać za pomocą programu do analiz fone-
tycznych (np  Praat)  Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie nagrania są jakości 
takiej, która pozwalałaby na rzetelne badania fonetyczne  Priorytetem było zebranie 
możliwie dużego korpusu do wszechstronnych zastosowań i eksploratorzy nie re-
zygnowali z nagrania jedynie dlatego, że warunki akustyczne nie były dobre  

Warto dodać, że wyszukiwarka pozwala łatwo zebrać potrzebne dane, np  jedną 
z samogłosek w otoczeniu dwu spółgłosek zwartych  Co więcej, dzięki metadanym 
demograficznym można ograniczyć wyszukiwanie do informatorów o danej płci, 
określonym wieku i miejscu zamieszkania  Nagrania umożliwiają badanie prozodii, 
która jest istotnym elementem dociekań składniowych 

7.5. Leksyka

Choć przyjmuje się, że korpus tej wielkości nie jest dobrym źródłem leksyki, okazuje 
się, iż notuje on ok  10 tys  wyrazów dyferencyjnych 11, co jest liczbą dosyć pokaźną  
Zapewne taka obfitość słownictwa wynika również z tematyki rozmów, często do-
tyczącej zwyczajów, zabaw z dzieciństwa, pracy na roli itp  Ponadto tylko korpus 
umożliwia badanie kolokacji, wreszcie pozwala stworzyć słownik frekwencyjny 

11 Dla porównania Słownik gwary orawskiej (KąśSGO) zawiera ok  28 tys  haseł, uwzględniając cały 
zasób leksyki, w tym także wspólnej z językiem ogólnym  
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Na koniec dodajmy, że korpus ten jest również źródłem wiedzy o kulturze ducho-
wej i obyczajach Spiszaków  

8. Podsumowanie

Żadnego z zarysowanych wyżej problemów nie da się rozwiązać bez dużego, zdy-
gitalizowanego zbioru tekstów  Nie zastąpią go ani słownik, ani drukowane tran-
skrypcje tekstów, ani wreszcie sam zbiór nagrań  

Trzeba też z całym naciskiem stwierdzić, że wielką wartością przedstawianego 
projektu jest właśnie jego objętość  Niewielki korpus daje na tyle rzadkie poświad-
czenia nawet stosunkowo częstych zjawisk, że pozwala jedynie na dość ograniczone 
badania  Środowisko dialektologiczne otrzymuje narzędzie, które co prawda punk-
towo, niemniej bardzo szczegółowo i wielostronnie pozwala zbadać jedną z gwar 
południowej Małopolski  
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a spoken corpus of inhabitants of Polish spisz 
summary

The article describes a dialect corpus project that documents the dialect of Polish Spisz  In contrast to 
the majority of dialectological research in Poland, our corpus also includes the speech of the young-
est and middle generations, as its aim is also to document the sociolinguistic situation of the dialect 
of the region  Recordings have been transcribed into standard Polish orthography, not phonetically, 
which makes it possible not only to easily search the corpus but also to use existing tools to lemmatize 
and add morphosyntactic annotation to the texts  Users interested in the phonetic layer can access 
the recordings on a per-utterance basis  The article describes the stages of compiling the corpus and 
discusses its potential applications  The authors argue that a large corpus which covers a small, homo-
geneous area is a more valuable resource for dialectologists than a series of small corpora document-
ing a larger region 
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wstęp

Pogranicze białorusko-polskie jest enklawą ginącej wielokulturowości kresowej  
Jednym z jej elementów są licznie rozsiane na Grodzieńszczyźnie okolice (zaścianki) 
potomków szlachty polskiej  Pograniczny charakter wpłynął na zmienną przyna-
leżność polityczną, administracyjną i wyznaniową tych terenów; przeplatają się tu 
i  współistnieją różne kultury, wyznania, narodowości  Specyfiką tego subregionu 
były złożoność i długotrwałość procesu osadniczego, a także zróżnicowanie etnicz-
ne i wyznaniowe miejscowego osadnictwa  Prowadząc eksploracje terenowe w ra-
mach badań nad aktualną sytuacją socjolingwistyczną i zasięgiem języka polskie-
go na pograniczu polsko-białoruskim, których wyniki przedstawiłam w rozprawie  

1 Artykuł powstał w  ramach programu stypendialnego Thesaurus Poloniae Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP 
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doktorskiej Język polski na Grodzieńszczyźnie napisanej pod kierunkiem prof  dr  
hab  Leszka Bednarczuka, zetknęłam się z unikatową, pieczołowicie zachowywaną 
do dziś kulturą szlachecką  Potomkowie dawnych rodów szlacheckich nadal iden-
tyfikują się ze stanem szlacheckim, zachowują język polski, który jest dla nich ję-
zykiem prymarnym i  wyznacznikiem stanu szlacheckiego, i  przekazują go swym 
dzieciom  

fenomen szlachty grodzieńskiej 

Na unikatowość szlachty grodzieńskiej jako pierwsza zwróciła uwagę Eliza Orzesz-
kowa, por : 

Polacy to z krwi i ducha, prawdziwa złota żyła społeczeństwa naszego (Orzeszkowa 
1954–1981 VIII: 151); 

Polacy nabrali tu pewnych cech, których w Królestwie nie ma, a które w ogólnej eko-
nomice moralnej narodu są bardzo pożyteczne  Jest tu więcej niż tam zastanowienia, 
stałości, spokoju i wytrwania  Jest też wiele zdolności umysłowych, czego dowody 
istnieją w historii nauki i piśmiennictwa polskiego (Orzeszkowa 1954–1981 IV: 125)  

Za najciekawszą i najbardziej oryginalną cechę wyróżniającą miejscową szlachtę 
uważała Orzeszkowa mowę  Pisarka zwracała uwagę na to, że mieszkańcy okolic 
„mówią starą polszczyzną, bez cienia rusycyzmu albo rusinizmu, przypomina-
jącą koniecznie Reja i  Górnickiego” (Orzeszkowa 1954–1981 II: 31), i  przestrzegała 
wydawców, aby „nie psuli języka” (ibid : 47), którego nie znają  Dzięki Orzeszko-
wej i  jej utworom ówcześni czytelnicy dowiedzieli się o  szlachcie grodzieńskiej  
i  za częli przyjeżdżać do Grodna, by lepiej poznać bohaterów powieści (zob  Kon-
czewska 2018b: 19–27), a  listy pisarki 2 stały się źródłem wiedzy o  tej społeczności, 
a także jej języku 

Po tym chwilowym zainteresowaniu dalsze losy drobnej szlachty grodzieńskiej 3 
oraz jej język nie były przedmiotem systematycznych badań  Komunikat Komitetu 
do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski (wrzesień 1938  r ) w  rozdziale 
Stan faktyczny prac badawczo-naukowych informował, że:

2 Obecnie w  Instytucie Badań Literackich PAN jest przygotowywany tom XI Listów zebranych 
w Edycji krytycznej listów E. Orzeszkowej 

3 Najlepiej było opracowane Polesie  W  1937  r  Roman Horoszkiewicz opublikował Spis rodów 
szlachty zaściankowej ziemi pińskiej, w  którym wymienił 114 rodów ze 169 miejscowości (Ho-
roszkiewicz 1937)  R  Horoszkiewicz opublikował także pracę Szlachta zaściankowa na ziemiach 
wschodnich (1936), w której szczegółowo przedstawił zagadnienia związane z Podkarpaciem i Po-
lesiem i tylko ogólnie wspomniał o Wileńszczyźnie, Wołyniu i Podolu  Podane tam dane są aktu-
alne wyłącznie dla czasów powstania publikacji 
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zagadnienie szlachty zagrodowej na wschodzie Polski […] pod względem historycz-
nym, tak jak i pod innymi względami, nie jest dotychczas dostatecznie zbadane  Nie 
ma opracowań omawiających całokształt zagadnienia w sposób ściśle naukowy (Ko-
munikat: 2), 

i apelował o „konieczność opracowań regionalnych, w tym na Grodzieńszczyźnie, 
tj  wschodniej części województwa białostockiego” (ibid : 5) 4 

II wojna światowa, ustanowienie granicy państwowej (ostatecznie dopiero 13 V 
1948  r ) i  dwie fale powojennych tzw  „repatriacji” zupełnie zmieniły kulturowy 
obraz Grodzieńszczyzny  Późniejsze przymusowe zakładanie kołchozów i ciągła ru-
syfikacja 5 miały skazać kulturę szlachecką na niepamięć i zanik  Jednak prowadzo-
ne przeze mnie badania terenowe i liczne wywiady z autochtonami wskazują na to, 
że potomkowie szlachty grodzieńskiej nadal pieczołowicie dbają o  swoje tradycje, 
język i kulturę  Zachowane zaścianki, nazywane na tych terenach okolicami, są dziś 
prawdziwym ewenementem  Należy podkreślić, że już w 1923 r  Stanisław Zygmunt 
Hirszel w Przyczynkach do monografii powiatu grodzieńskiego zaznaczał: 

Coraz bardziej znikające w  całym kraju zaścianki drobnej szlachty zachowały się 
jeszcze na Grodzieńszczyźnie w  dużej ilości i  stanowią większe środowiska ludzi 
świadomych swej przynależności narodowej i zachowujących stare tradycje (Hirszel 
1923: 28)  

Tak więc fakt, że okolice szlacheckie na Grodzieńszczyźnie nie tylko przetrwały 
do naszych czasów, ale też zachowały swoją kulturę i język, daje moim zdaniem pod-
stawy do określenia ich mianem unikatowych, zasługujących na wnikliwą uwagę 
badaczy 

Jolanta Sikorska-Kulesza w studium o deklasacji drobnej szlachty na Litwie i Bia-
łorusi w  XIX  w  zwracała uwagę, że „nie unicestwiło to [deklasacja  – K K ] szla-
checkiej cywilizacji, bo tam, gdzie szlachta […] tworzyła odrębną kulturę, na ogół 
swoją odrębność utrzymała” (Sikorska-Kulesza 1995: 89)  Można zatem twierdzić, że 
tradycje szlacheckie okolic, w których prowadzę badania, przetrwały właśnie dzięki 
temu, że osady te tworzyły zwarte skupiska  Zakładam, że moje eksploracje tereno-
we, po pierwsze, umożliwią m in  odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób język 
polski i  kultura przetrwały w  tym środowisku mimo represji, rusyfikacji i  braku 
szkolnictwa polskiego, a po drugie, ukażą ich dzisiejszy stan 

Badania nad językiem i  kulturą szlachty grodzieńskiej nigdy nie były prowa-
dzone na szeroką skalę, na ten temat ukazało się zaledwie kilka artykułów i jeden  

4 W tym Komunikacie… jest informacja o ukazującym się w Grodnie wydawnictwie „Nasza Okoli-
ca”, organie Związku Zaścianków Polskich  Jak na razie nie udało mi się do niego dotrzeć 

5 Na Białorusi, w  odróżnieniu od Litwy i  Ukrainy, szkolnictwo polskie zlikwidowano zupełnie, 
a liczba godzin języka rosyjskiego była największa w całym Związku Radzieckim  
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nieduży rozdział w  monografii 6  Można zatem stwierdzić, że pogłębione badania 
de facto właściwie nie istniały, a szlachta grodzieńska jest postrzegana przeważnie 
jako anachronizm z czasów Orzeszkowej  

Przedmiot badań i założenia badawcze 

Spisok vooružennym dvorânam i tataram Grodnenskago pověta z 1765 r  (Spisok: 393– 
–425), opracowanie Jana Jakubowskiego Powiat grodzieński w wieku XVI (1935: 99– 
–114), kwerenda przeprowadzona w Narodowym Archiwum Historycznym Białoru-
si w Grodnie oraz własne eksploracje terenowe pozwalają zidentyfikować trzy sku-
piska dawnych osad szlacheckich na historycznej Grodzieńszczyźnie  Pierwsze leży 
na wschód od Grodna, w trójkącie Grodno – Jeziory – Skidel, na wschodnim brzegu 
Niemna: Cydziki, Ejsmonty, Jurewicze, Korczyki, Kotra, Kozłowicze, Łaszewicze, 
Obuchowicze, Olenicze, Orzechowicze 7, Pieszczanka, Soroczyce, Starzyna, Tołoczki, 
Zapole  Drugie mieści się na południowy wschód od Grodna, na zachodnim brze-
gu Niemna i wschodnim Świsłoczy, między Wielkimi Ejsmontami a Zaniewiczami: 
Burniewo, Chlistowicze, Ejsmonty Małe i Wielkie 8, Glindzicze, Jodkowicze, Kuli-
ki, Łaniewicze, Maciejewicze, Siedzieniewicze, Siemaszki, Staniewicze, Zaniewicze, 
Żukiewicze  Trzecie skupisko 9 leży na południe od Grodna, na zachodnim brzegu 
Świsłoczy, tuż przy dzisiejszej granicy z Polską: Białokozy, Gieniusze, Hlebowicze, 
Ignatowicze, Petelczyce, Poczobuty, Proniewicze, Rzepowicze, Sarosieki 

Wyniki moich wstępnych eksploracji pozwalają na wysunięcie następujących za-
łożeń, które zostaną zweryfikowane w trakcie dalszych badań: 1) na terenie ścisłej 
Grodzieńszczyzny 10 do tej pory zachowały się skupiska okolic drobnej szlachty, któ-
rych mieszkańcy są świadomi swej przynależności stanowej; 2) mieszkańcy okolic 
szlacheckich, mimo kilkudziesięcioletniego braku polskiego szkolnictwa i  zakazu 
posługiwania się językiem polskim w przestrzeni publicznej, zachowali język polski 
i używają go nie tylko w sferze sakralnej, ale także w kontaktach codziennych oraz 
posługują się nim zarówno w mowie, jak i piśmie, przekazując dzieciom i wnukom; 
3) polszczyzna szlachty grodzieńskiej różni się od języka polskiego używanego przez 
Polaków mieszkających na wsi; przetrwała niemal w takim samym stanie, jaki został 

6 Dokładniej piszę o tym w Stanie badań (patrz niżej) 
7 Dawniej: Orzechwicze 
8 Nazwy trzech różnych miejscowości o współczesnej nazwie Ejsmonty w dawnych dokumentach 

są zapisane jako: Eśmonty (Ejsmonty Małe), Eysymonty (Ejsmonty Wielkie) i Eysymąty (Ejsmonty) 
(Spisok: 402, 414, 419) 

9 Do tego skupiska należą także okolice po polskiej stronie granicy: Grzybowszczyzna, Kundzicze, 
Usnarz Górny, Zubrzyca Wielka i Mała 

10 Jako ścisłą Grodzieńszczyznę rozumiem obecny teren Białorusi wchodzący dawniej w skład po-
wiatu grodzieńskiego istniejącego w latach 1413–1939 
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poświadczony przez E  Orzeszkową w jej utworach cyklu nadniemeńskiego, i zawie-
ra wysoki procent archaizmów  W trakcie swoich badań zamierzam udowodnić te 
założenia, wykorzystując materiał językowy, na który składają się: wywiady prze-
prowadzone w  trakcie badań terenowych, przepisywane odręcznie modlitewniki 
i  śpiewniki szlachty grodzieńskiej, listy oraz inskrypcje na grobach szlacheckich  
Te źródła badane 11 są pod kątem osobliwości językowych polszczyzny szlacheckiej 
oraz wytypowania jej charakterystycznych cech, a  także stopnia używania archa-
izmów i  wyrazów właściwych tylko omawianemu socjolektowi 12 w  celu ukazania 
współczesnego stanu języka szlachty grodzieńskiej  Pozyskany materiał jest również 
wyjątkowym źródłem do badań historii mówionej 13, pozwalającym na odtworzenie 
szczegółów z życia i kultury szlachty grodzieńskiej od czasów po II wojnie światowej 
do współczesności  Należy zwrócić uwagę, że eksploracje prowadzę w niebadanym 
dotąd subregionie, z uwzględnieniem osobliwości każdego z trzech skupisk okolic 
szlacheckich  

Wywiady przeprowadzam w różnych grupach wiekowych, zarówno ze starszymi 
informatorami, nadal mieszkającymi w okolicach, jak i średnim oraz młodszym po-
koleniem, najczęściej zamieszkałym w Grodnie  Podczas wywiadów nie korzystam 
z  kwestionariusza, ponieważ uważam, że wypowiedź spontaniczna, bez zbytniej 
ingerencji badacza, stanowi bardziej wiarygodne źródło informacji i  jest bardziej 
komfortowa dla informatora  Eksploracje terenowe prowadzę od końca wiosny do 
wczesnej jesieni, ponieważ w okresie jesienno-zimowym część dróg jest trudno prze-
jezdna, a starsi mieszkańcy są zabierani przez dzieci do miasta; ponadto sezonowe 
prace rolne często uniemożliwiają należyte prowadzenie badań  Wyjazdy w teren po-
przedzam kwerendą w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Grodnie 
w celu uzyskania informacji o poszczególnych miejscowościach, zamieszkujących je 
rodach szlacheckich, ich koligacjach, stopniu zamożności itd  (Konczewska 2018c) 

Zgromadzone w  trakcie wywiadów teksty spisuję z  uwzględnieniem grup te-
matycznych  Gromadzone słownictwo sprawdzam w polskich i białoruskich słow-
nikach historycznych w  celu określenia stopnia jego archaizacji, w  białoruskich 
i polskich słownikach gwarowych, a także w kartotece Słownika gwar polskich PAN 
w celu wytypowania leksemów właściwych tylko badanemu socjolektowi 

11 Wyniki badań są przedstawiane na bieżąco (Konczewska 2011, 2015, 2016, 2018a) 
12 Do literatury przedmiotu pojęcie socjolektu szlacheckiego jako pierwsi wprowadzili Ryszard 

Wojciech Rzepka i Bogdan Walczak (1992)  B  Walczak (2000) pisał także o socjolekcie szlachty 
zaściankowej 

13 Na ważność i  cenność takich materiałów zwrócił uwagę także Janusz Rieger podczas odczytu 
Codzienność i  tragiczne losy Polaków na Ukrainie w  relacjach. Pozalingwistyczne efekty badań 
dialektologicznych, który odbył się 26 XI 2018 r  na posiedzeniu Komisji Wschodnioeuropejskiej 
PAU w Krakowie  
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stan badań 

Mimo dość pokaźnego dorobku naukowego w zakresie badań polszczyzny na te-
renie dawnych Kresów północno-wchodnich ścisła Grodzieńszczyzna nieczęsto 
była w centrum uwagi  Badacze polscy otrzymali możliwość prowadzenia badań na 
terenie Związku Radzieckiego dopiero w końcu lat 80  XX w  na podstawie poro-
zumienia pomiędzy Polską Akademią Nauk i akademiami nauk Białorusi i Litwy  
Na tych terenach, gdzie leżą skupiska szlachty grodzieńskiej, nie prowadzono do-
tychczas systematycznych eksploracji, lecz sporadyczne, w nielicznych wybranych 
miejscowościach i do tego odległe czasowo  W drugiej połowie lat 90  XX w  badania 
w zakresie socjologii i etnologii zorganizował na Grodzieńszczyźnie Instytut Etno-
logii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego  Zespół naukowców 
pod kierownictwem Irydy Grek-Pabisowej zajmował się stanem zachowania języka 
polskiego  Od kwietnia do lipca 2005 r  przy wsparciu finansowym Uniwersytetu 
Europejskiego w Sankt Petersburgu w rejonie brzostowickim pracowała ekspedycja 
pod kierownictwem Elżbiety Smułkowej 

Na temat szlachty grodzieńskiej powstało zaledwie kilka opracowań 14  Badacze 
białoruscy prawie nie podejmowali tego zagadnienia 15  Badacze polscy skupili się 
przede wszystkim na rozsławionych przez Orzeszkową Bohatyrewiczach 16 i  kil-
ku okolicznych zaściankach  W  1998  r  jako wynik tych badań w  Slawistycznym 
Ośrodku Wydawniczym ukazała się książka Bohatyrowicze sto lat później autorstwa 
I  Grek-Pabisowej, Kwiryny Handke, Małgorzaty Ostrówki i Anny Zielińskiej (Grek-
-Pabisowa i in  1998)  Publikacja składa się z dwóch części  Pierwsza zawiera opra-
cowania dotyczące następujących zagadnień: świadomość i kompetencje językowe 
jednostki na pograniczu kultur; języki i narodowości na Kresach północno-wschod-
nich od końca XVIII w  do czasów współczesnych publikacji; E  Orzeszkowa jako 
kresowa instytucja narodowa i kulturalna; język polski i sytuacja językowa na Gro-
dzieńszczyźnie  Na drugą część składają się wybrane fragmenty listów Orzeszkowej 
i powieści Bene nati oraz zapisów wywiadów z mieszkańcami Bohatyrewicz, Minie-
wicz, Zaniewicz, Łunnej i Grodna, których w latach 1996–1998 dokonały A  Zieliń-
ska i M  Ostrówka  Biorąc pod uwagę nieuniknione zmiany w zakresie funkcjono-
wania języka, ciekawa jest konfrontacja sytuacji socjolingwistycznej zarejestrowanej 
przez badaczki 20 lat temu z obecną  Należy także podkreślić, że materiał zawarty 
w  książce dotyczy tylko dwóch okolic szlacheckich, Bohatyrewicze i  Zaniewicze, 
z  jednego z  trzech zachowanych skupisk  Zebrane w  trakcie tamtych badań dane 

14 O szlachcie kowieńskiej obszerne studium napisała Zofia Sawaniewska-Mochowa (2002) 
15 Zajmowano się przeważnie zagadnieniami dotyczącymi w ogóle Polaków na Białorusi (Smalânčuk 

2003)  Historyk Aleksy Szalanda bada heraldykę szlachecką  O nazwiskach szlachty białoruskiej, 
w tym grodzieńskiej, pisała Julia Gurska (Gurskaâ 2010: 31–36) 

16 Tak właśnie brzmi nazwa tej miejscowości (szczegóły poniżej) 
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posłużyły jako materiał także do artykułu M  Ostrówki, którego przedmiotem było 
porównanie wizerunku zaścianka szlacheckiego przedstawionego przez E  Orzesz-
kową z  jego stanem obecnym (Ostrówka 2001: 37–50)  Szlachty grodzieńskiej do-
tyczył także artykuł Ewy Golachowskiej Formy grzecznościowe w  mowie szlachty 
podlaskiej i grodzieńskiej. Zarys problematyki (2007), w którym zostały omówione 
formy grzecznościowe występujące w języku polskiej szlachty na Grodzieńszczyźnie 
i Podlasiu na podstawie prac etnograficznych z XIX w , utworów E  Orzeszkowej 
oraz innych źródeł w zestawieniu ze stanem z końca XX w  Na potrzeby tego arty-
kułu nie prowadzono odrębnych badań terenowych, lecz wykorzystano już dostępny 
materiał  W monografii Zofii Sawaniewskiej-Mochowej i A  Zielińskiej Dziedzictwo 
kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej – giną-
ca część kultury europejskiej regionowi grodzieńskiemu zostało poświęconych zale-
dwie kilka stron (Sawaniewska-Mochowa, Zielińska 2007: 49–57), co więcej, wśród 
prezentowanych skupisk zostały wymienione nie wszystkie z tych okolic, które się 
zachowały do dziś  Przy opisie miejscowości autorki powoływały się na opracowania 
m in  Jana Jakubowskiego (1935: 99–114) i Jerzego Wiśniewskiego (1964: 115–135; 1977: 
7–80) oraz listy E  Orzeszkowej (1954–1981), natomiast omawiając współczesną sytu-
ację, wzmiankowały zaledwie o kilku miejscowościach  

A  Zielińska (2009: 55–70) identyfikuje skupiska grodzieńskich okolic szlachec-
kich, jednak wymienia tylko nieliczne z miejscowości  Stwierdza również, że: 

dziś we wszystkich okolicach starsi posługują się w życiu rodzinnym gwarą biało-
ruską, nazywaną mową prostą, oraz polskim, a także bywa w użyciu język rosyjski 
w  kontaktach z  młodszym pokoleniem mieszkającym w  Grodnie lub innych mia-
stach (ibid : 60)  

Moje wstępne badania dowodzą, że sytuacji językowej na tych terenach raczej 
nie należy unifikować, w różnych miejscowościach i różnych rodzinach nie jest ona 
bowiem identyczna  Na konieczność uwzględnienia tej indywidualności zwracał 
także uwagę Janusz Rieger (2004: 23–33), badając język polski na Ukrainie  Justyna 
Straczuk w książce Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na 
Białorusi (2006), bardzo wiernie przedstawiającej subregion Lidy i Werenowszczy-
zny, także stwierdziła, że: 

Każdy mieszkaniec tego terenu, ze swoim indywidualnym pochodzeniem, życiowym 
doświadczeniem, otoczeniem społecznym, nosi w sobie osobną, dającą się opisać je-
dynie idiosynkratycznie, a nie systemowo, sytuację pogranicza (ibid : 8)  

W trakcie prowadzonych przeze mnie badań spotykałam rodziny, w których na 
co dzień w domu posługiwano się wyłącznie językiem polskim i w ogóle nie uży-
wano rosyjskiego, nawet w  kontaktach z  wnukami z  miasta  Moim zdaniem jest 
to dość złożona kwestia, przy jej omawianiu należy brać pod uwagę zarówno typ 
okolicy szlacheckiej (czy leży w otoczeniu wiosek katolickich i prawosławnych, czy 
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też innych okolic), jak i świadomość językową konkretnej rodziny  Wstępne badania 
dowodzą, że w każdym z trzech zachowanych do dziś skupisk okolic szlacheckich 
jest inna sytuacja socjolingwistyczna spowodowana różnymi czynnikami, dlatego 
każde z nich wymaga oddzielnych gruntownych badań i omówienia  I tak, specyfi-
ka skupisk okolic leżących na wschodnim brzegu Świsłoczy (parafia wielkoejsmon-
towska) polega na tym, że nie ma w ich otoczeniu wsi chłopskich, co wpłynęło na 
stan i jakość zachowania polszczyzny: jest w niej mniej wpływów gwar białoruskich, 
zachowało się więcej archaizmów  Okolice na zachodnim brzegu Świsłoczy (parafia 
makarowiecka, dawniej usnarska i kryńska) leżą obok wsi zarówno katolickich, jak 
i prawosławnych, dlatego język polski, którym posługują się mieszkańcy okolic szla-
checkich, ma więcej wpływów białoruskich  Należy jednak podkreślić, że w wyniku 
usytuowania tych okolic w tzw  strefie przygranicznej, w której poruszanie się lud-
ności jest ograniczone, miejscowa społeczność jest homogeniczna, właściwie brak 
tu ludności napływowej 17, co skutkuje m in  archaicznością gwary  Skupisko okolic 
w trójkącie Grodno – Jeziory – Skidel jest odrębne z tego powodu, że leży w odda-
leniu od dwóch pozostałych skupisk, w otoczeniu przeważanie wsi prawosławnych, 
a także jest najbardziej wysunięte na północny wschód; są to tereny o silnych wpły-
wach litewskich, co skutkuje mniejszym niż w pozostałych dwóch skupiskach stop-
niem zachowania polszczyzny 

Z powyższego przeglądu literatury wynika, że temat szlachty grodzieńskiej był 
podejmowany w latach 1998–2009 zaledwie w kilku opracowaniach powstałych na 
podstawie badań terenowych przeprowadzonych na przełomie XX i XXI w  Należy 
także zaznaczyć, że część danych zawartych w  tych publikacjach wymaga dopre-
cyzowania  Nie pojawiła się w nich np  informacja, że mimo pięknej legendy o po-
chodzeniu Bohatyrewicz, przedstawionej w Nad Niemnem i świadczącej o dawnej 
historii osady, miejscowości o takiej nazwie nie poświadczają ani Spisok vooružen-
nym dvorânam i tataram Grodnenskago pověta z 1765 r , ani sporządzona przez Ja-
kubowskiego mapa powiatu grodzieńskiego w XVI w , ani późniejsze mapy  Wsie 
(nie okolice) o nazwie Bohatyry znajdowały się pod Łabnem (obecnie Bohatyry Pol-
ne, rejon grodzieński, Białoruś) i Perstunią (obecnie Stare Leśne Bohatery i Nowe 
Leśne Bohatery, powiat augustowski, Polska)  Ponadto w svidetel’ste o potwierdze-
niu szlachectwa z 8 II 1908  r , przechowywanym w rodzinie Danuty Staniewskiej 
z domu Bohatyrewicz, nazwisko rodowe jest napisane przez e i taką wersją posłu-
gują się jego nosiciele, a nie przez o (Bohatyrowicz), jak to często występuje w pol-
skiej literaturze naukowej  Przestudiowane przeze mnie dokumenty z Narodowego 
Archiwum Historycznego Białorusi w  Grodnie dowodzą, że ród Bohatyrewiczów 
zamieszkiwał m in  takie okolice, jak Jurewicze i  Pieszczanka należące do skupi-
ska szlacheckiego usytuowanego pomiędzy Grodnem a Skidlem  Prawdopodobnie 
w  okolicy zamieszkiwanej przez ród Strzałkowskich (wąwóz w  tej miejscowości  

17 Poza miejscowościami Liszki i Poczobuty, gdzie osiedlono przybyszów ze strefy czarnobylskiej 
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nosi nazwę Samostrielniki) Bohatyrewiczowie pojawili się, wchodząc w  koligacje 
z przedstawicielami miejscowego rodu  Do tej pory miejscowość o nazwie Bohatyre-
wicze ma dwie umowne części, z których w jednej zamieszkują potomkowie Boha-
tyrewiczów, a w drugiej – Strzałkowskich  

Należy także zwrócić uwagę na znaczną rozbieżność czasową prowadzonych do-
tychczas badań  Biorąc pod uwagę nieuniknioną dynamikę przemian w funkcjono-
waniu i systemie polszczyzny na tych terenach, uważam, że niezbędne są uzupełnie-
nie zgromadzonych już danych oraz ich weryfikacja i aktualizacja  

szlachta grodzieńska o sobie i swym języku 

Do tej pory przeprowadziłam badania 18 we wszystkich okolicach szlacheckich sku-
piska leżącego przy granicy białorusko-polskiej, w tym po stronie polskiej, a także 
w wybranych okolicach dwóch pozostałych skupisk  Wszyscy informatorzy w sku-
pisku przy granicy posługują się polszczyzną zbliżoną do kulturalnego wariantu 
polszczyzny północnokresowej, jednak są świadomi, że nie jest to język, którym po-
sługują się Polacy w Polsce: 

szlachetniej, bardziej po polsku w Polsce mówią [P]; 

ja to czasem wszystko pomieszam, mówię, jak kaczka po kałużach; tamten polski to 
jest taki dźwięczny [G]; 

polski jest dalikatniejszy jak nasz [I] 19  

Informatorzy potwierdzają, że w ich rodzinach do lat 60  XX w  rozmawiano wy-
łącznie po polsku: 

kiedy jeszcze nie było otoczenia z Białorusami, tylko po polsku rozmawiali [P]; 

po polsku, my wszyscy po polsku rozmawiali [B1]; 

staraliśmy się zawsze po polsku rozmawiać [K]  

Polszczyzna była także językiem kontaktów sąsiedzkich, ponieważ szlachta ob-
cowała wyłącznie z przedstawicielami swojego stanu 20: 

18 Systematyczne badania prowadzę od 2015 r , od maja 2017 r  w ramach projektu „Grodzieńszczy-
zna – symbol wielokulturowych Kresów  Badania i edukacja w oparciu o zbiory MEK oraz współ-
pracę terenową”, realizowanego we współpracy z Muzeum Etnograficznym im  Seweryna Udzieli 
w Krakowie 

19 Wykaz informatorów zamieszczam na końcu artykułu 
20 Do przełomu lat 50  i 60  XX w  chłopi, nawet ze wsi katolickich, nie mieli prawa przyjść na zabawę 

do okolicy szlacheckiej lub usiąść po stronie „szlacheckiej” w kościele, prawie nie zawierano ślu-
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bardzo ładnie rozmawiali u nas po polsku, my nie wiedzieliśmy, jak to rozmawiać po 
prostu [Pocz 2]; 

tu w okolicach wszędzie po polsku rozmawiali [B2]  

Język polski był także wartością symboliczną, ponieważ potwierdzał przynależ-
ność do stanu szlacheckiego, do wybranej wspólnoty:

my wszyscy po polsku pięknie rozmawiali [H1]; 

język mój od dzieciństwa trochę delikatniejszy [P]; 

w domu i tu w okolicy wszyscy mówili tylko po polsku [R]; 

po polsku zawsze rozmawiali między sobą [P]; 

tu wszędzie była szlachta i rozmawiali po polsku [Pocz 2]  

Sytuacja zmieniła się w związku z założeniem kołchozów – szlachta z okolic mu-
siała się kontaktować z chłopami ze wsi, czyli rozmawiać po prostu 21: 

kiedy do kołchozów nas zaganiali, to nie było już innego wyjścia [K]; 

tam z nimi ze wsi to już trzeba było po prostu rozmawiać [I]  

Informatorzy wyraźnie odróżniają mówienie po prostu od języka białoruskiego: 
„nie po białorusku, ale po prostu” [P]  Ten język prosty, jak twierdzą informatorzy, 
stał się z czasem językiem komunikacji właśnie przy pracy w kołchozie: 

jak gdzieś w polu z mużykami tam, to po prostu [Pocz 1]; 

jednak przez cały czas był uważany przez mieszkańców okolic za:

brzydki taki, nieładny [H2]; 

niekulturny, ot taki sobie [B1]  

Z kolei język polski jest dla informatorów „elegancki” [S], „kulturniejszy” [H2]  
Podkreślają również, że polszczyzna, jaką posługiwano się w okolicach szlacheckich, 
wyraźnie różniła się od języka polskiego Polaków zamieszkujących wsie katolickie: 

bów mieszanych, nie obcowano z mieszkańcami wsi jak z równymi sobie, ewentualnie wynajmo-
wano ich do pomocy przy gospodarstwie  Przez dłuższy czas okolice szlacheckie i katolickie wsie 
chłopskie zachowywały wyraźną odmienność stanową (studium porównawcze uczynię przed-
miotem odrębnego artykułu)  

21 Lokalny lingwonim po prostu oznacza gwarę powstałą na substracie białoruskim z  wpływami 
polskimi, litewskimi i  jidysz  Więcej o  sytuacji językowej w  regionie zob  Grek-Pabisowa 1997; 
Konczewska 2015 
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tam nie umieli po polsku dobrze rozmawiać, ot tak, namieszają wszystko [B1]; 

na wsi to oni tak jakoś grubo rozmawiali [Pocz 2]; 

tam inaczej rozmawiali, nie było tak, że jednakowo [B2]; 

zawsze była różnica w mowie, wiejski człowiek i szlachta [Pocz 2]; 

jeszcze za Niemcami ta różnica była [H1]  

Odmienność tego języka przejawiała się także w etykiecie językowej, np  w zwra-
caniu się szlachty nawzajem do siebie przy wykorzystaniu form pan, pani, pani ko-
chanieńka, a także w zwracaniu się do rodziców (wyłącznie): mamusiu, mamuś, ma-
muśku, tatusiu 22 i krewnych: wujaszku 23, stryjaszku, kuzyneczko  Aby zaprosić pannę 
na zabawę, należało zwrócić się do jej rodziców: 

Niech mamusia będzie łaskawa, puści swoja córeczka do nas na zabawa [P]; 

Proszę mamusi o łaskę puścić z nami córka [Pocz 1]; 

Pani [nazwisko – K K ], pozwólcie, żeby córka poszła na zabawa ze mną [H1]  

Informatorzy dostrzegają także różnicę w  języku polskim mieszkańców pobli-
skich miasteczek Odelsk i Indura: 

w Odelsku gwar inny, gruby taki akcent [P]; 

w Indurze to nie tak ładnie rozmawiali, jak my, bo tam i chłopi już byli, i Żydzi [H1]  

Kobieta, która pochodzi „zza Świsłoczy” (z parafii wielkoejsmontowskiej), a te-
raz mieszka w okolicy „za Indurą” (w parafii makarowieckiej), uważa, że w jej ro-
dzinnych stronach po polsku mówiło się bardziej delikatnie i nie było w ogóle słów 
chłopskich, bo nie było obok wsi, w odróżnieniu od tej parafii, do której przyszła: 
„tu tak więc prościej, więc po prostu rozmawiali” [P]  Według informatorów obecnie 
w okolicach mówią „różnie”  Starsze pokolenie między sobą najczęściej rozmawia po 
polsku: „mój mąż zawsze starał się po polsku rozmawiać” [K], ale czasem także po 
prostu 24  Z dziećmi, które obecnie mieszkają poza okolicą, przeważnie w Grodnie,  

22 W rodzinach szlacheckich nigdy nie mówiono do rodziców wy, ponieważ taki sposób uznawano 
za chłopski; najczęściej zwracano się w 3  osobie: czy mamusia pójdzie, tatuś pozwoli 

23 W  wypowiedziach informatorów często formy wołacza są używane w  funkcji mianownika:  
wujaszku przyjechał 

24 Według relacji proboszcza miejscowej parafii wyłącznie po polsku rozmawia w  domu około 
7% jego parafian  Z  Sawaniewska-Mochowa i Anna Zielińska podczas swoich badań nie odno-
towały w okolicach żadnej rodziny posługującej się wyłącznie językiem polskim (Sawaniewska-
-Mochowa, Zielińska 2007: 55) 
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rozmawiają po polsku lub po prostu, w zależności od rodziny  Podczas badań nie za-
rejestrowałam żadnej rodziny, w której by rozmawiano z mieszkającymi na co dzień 
w mieście dziećmi po rosyjsku 25  Moje obserwacje dowodzą, że urodzone w okoli-
cach, wsiach czy miasteczkach, a mieszkające obecnie w mieście średnie pokolenie 
Polaków, zmuszone do używania w  pracy języka rosyjskiego i  nawet dobrze nim 
się posługujące, w kontaktach rodzinnych sporadycznie (to zależy od środowiska, 
w którym się wychował współmałżonek), a w rozmowach z rodzicami zawsze po-
sługuje się językiem prostym lub polskim 26  Tylko jedna informatorka stwierdziła, że 
jej pięcioletnia przyjeżdżająca z miasta wnuczka rozumie po polsku, jednak zwraca 
się do babci po rosyjsku, a syn umie po polsku, ale nie zawsze chce rozmawiać, por : 
„ze mną to rozmawia, a tak nie bardzo” [P]  Reszta informatorów potwierdziła, że 
językiem polskim w mowie i piśmie umieją się posługiwać wszyscy członkowie ro-
dziny i rozmawiają w nim poza domem „tam, gdzie nasi się zbierają, w kościele czy 
na weselu, na pogrzebach” [B2]  Należy podkreślić, że dla urodzonych w okolicach 
osób starszego i średniego pokolenia polszczyzna jest językiem prymarnym; wszyst-
kie informatorki opowiadały o tym, że „dopóki do szkoły nie poszli, dzieci nie znały 
ruskiej rozmowy”  

Wszyscy informatorzy zgodnie podkreślają, że zachowanie języka polskiego i tra-
dycji to kwestia wyłącznie wychowania w rodzinie: osoby nauczone w domu języka 
polskiego 27 i szacunku do niego uczą go także swoje dzieci i używają wśród „swoich”: 

ja w domu nauczyłam, jak trzeba, i moi dzieci nie zawstydzą się potem nigdzie, pol-
ska mowa została u nich na całe życie; mojej córki dziewczyny też pięknie po polsku 
rozmawiają [K]; 

ja dzieci nauczyła, u mnie wszyscy po polsku umieją i wnuki też wszystkie [R]  

W kościele 28 i na placu przykościelnym mieszkańcy okolic rozmawiają wyłącznie 
po polsku  W relacjach sąsiedzkich w okolicach jest używany zarówno język polski, 
jak i prosty: „zależy z kim, z panią Renią zawsze po polsku rozmawiam, z Julianem 
też, jak się spotkamy” [Pocz 2], to samo dotyczy w ogóle relacji poza domem: „my jak 
z koleżankami zbieramy się, to rozmawiamy po polsku” [B1] 29  

25 W odróżnieniu od obserwacji A  Zielińskiej (2009: 60) 
26 Żona jednego z informatorów średniego pokolenia urodzonego w okolicy, a obecnie mieszkające-

go w mieście powiedziała, że chociaż w rodzinie rozmawiają „różnie”, mąż nazywa narzędzia oraz 
sprzęt domowy wyłącznie po polsku  

27 Podczas jednego z  wywiadów z  informatorką, którą córka zabrała na zimę do miasta, byłam 
świadkiem, jak babcia i mały wnuczek rozmawiają ze sobą po polsku  Wchodząc do domu innej 
informatorki, zobaczyłam, że wnuki w wieku wczesnoszkolnym oglądają polskie kreskówki 

28 Zagadnienie języka sakralnego na Białorusi było przedmiotem wielu publikacji, zestawienie zob  
Konczewska 2017a 

29 Należy zwrócić uwagę, że miejscowa grzeczność językowa zakłada rozmowę w tym języku, jakim 
posługuje się rozmówca, co czasem powoduje nieporozumienia badawcze  Np  Mikoła Daniło-
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Okoliczna (zaściankowa) szlachta grodzieńska przeważnie posiadała niedużo 
ziemi, a czasem była wręcz biedna 30, co znalazło poświadczenie w powiedzeniach: 

są trzy rodzaje szlachty: hołota, biedota i prostota [E]; 

była perła, ale się zderła [Pocz 2]; 

idzie szlachta szosą w kapeluszu boso [P]  

Mimo to grodzieńskie rody szlacheckie swą szlacheckością bardzo się szczyciły 
i nadal szczycą, jest to dla nich wartość nadrzędna 31: „nie to, że Polacy, a  szlach-
ta” [H1]; „pochodzenia szlacheckiego, wysokiego, polskiego bardzo” [P]  

Ta wyższość szlachty ma odzwierciedlenie nawet w nazwach kartaczy: duże, peł-
ne mięsa są nazywane szlachcice, a małe, chude – szczury  

Tak więc w sferze religii mieszkańcy skupiska szlacheckiego leżącego przy grani-
cy polsko-białoruskiej posługują się wyłącznie językiem polskim, w rodzinie – pol-
skim i po prostu, w sąsiedztwie – polskim i po prostu  Tej dość skomplikowanej, jak 
już podkreślałam, sytuacji językowej nie można określić jednoznacznie  Na przykład 
w kontaktach sąsiedzkich szlachty z mieszkańcami wsi katolickiej czy prawosławnej 
występuje wyraźna dyglosja, ponieważ w tym wypadku należy użyć wyłącznie języ-
ka prostego  Natomiast w kontaktach rodzinnych bądź sąsiedzkich w obrębie włas-
nej lub sąsiedniej okolicy ma miejsce aktywny bilingwizm (Krysin 2004: 468–474), 
ponieważ język, który zostanie użyty w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, będzie 
zależał od tego, z kim się rozmawia i w jakich okolicznościach, a nawet na jaki temat  

Podsumowanie 

W artykule sformułowałam podstawowe założenia badawcze eksploracji terenowych 
prowadzonych przeze mnie na Grodzieńszczyźnie  Wyniki pozwolą – jak sądzę – 
na przedstawienie po raz pierwszy w literaturze przedmiotu szczegółowego obrazu 
szlachty grodzieńskiej, który ujawni jej unikatowość polegającą przede wszystkim 
na zachowaniu odrębności kulturowej, tożsamościowej i językowej przez kilka dzie-
sięcioleci władzy sowieckiej, w warunkach totalnej rusyfikacji, braku szkolnictwa 

wicz, profesor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im  Janki Kupały, specjalista od bia-
łoruskich gwar grodzieńskich, stwierdził w rozmowie przed moją pierwszą wyprawą w badany 
teren, że w podanych miejscowościach nie mówi się po polsku  Taki wniosek był moim zdaniem 
skutkiem tego, że ponieważ podczas badań naukowiec zwracał się do informatorów wyłącznie po 
białorusku, oni rozmawiali z nim po prostu 

30 Potwierdzają to dane uzyskane przeze mnie w trakcie kwerendy w Narodowym Archiwum Histo-
rycznym Białorusi w Grodnie  

31 Przygotowuję artykuł, w którym dokonuję porównania tożsamości szlachty grodzieńskiej, mazo-
wieckiej i wileńskiej  
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polskiego, prześladowania za polskość  Zakładam, że materiał gromadzony w trak-
cie badań wzbogaci zarówno językoznawstwo synchroniczne, ukazując współczesny 
stan polszczyzny poza granicami Polski, w ścisłym subregionie, jak i diachroniczne, 
umożliwiając porównanie socjolektu szlacheckiego utrwalonego w źródłach z jego 
obecnym stanem  Zbadanie i  ukazanie stosunku do języka polskiego wszystkich 
pokoleń szlachty grodzieńskiej, w  tym średniego i  młodszego, będzie przydatne 
w  ujęciu socjolingwistycznym polszczyzny poza granicami kraju  Zgromadzone 
słownictwo, w tym charakterystyczne wyłącznie dla socjolektu szlacheckiego, uzu-
pełni dotychczasowy stan wiedzy w zakresie dialektologii  Korpus tekstów oparty 
na historii mówionej stanie się źródłem do dalszych badań zarówno nad fenomenem 
szlachty, jak i nad historią pogranicza, a  także jego wielokulturowym, wielonaro-
dowościowym dziedzictwem  Publikacja materiałów z badań ukaże różnorodność 
stosunków językowych na niebadanych dotąd terenach, przedstawi bogate piś-
miennictwo regionalne, w tym prawie nieznaną epigrafikę funeralną 32 i odręcznie 
przepisywane modlitewniki oraz śpiewniki, a także listy  Realizacja wszystkich za-
łożeń badawczych pozwoli na pogłębienie wiedzy zarówno o  języku szlachty, jak 
i  w  ogóle o  polszczyźnie grodzieńskiej i  kulturze tego subregionu oraz przyczyni 
się do uzupełnienia luki w socjolingwistyce (sytuacja językowa Grodzieńszczyzny, 
świadomość językowa użytkowników polszczyzny, leksyka socjolektu szlacheckie-
go), kulturoznawstwa (kultura materialna i niematerialna stanu szlacheckiego) i an-
tropologii kulturowej (obrzędy pogrzebowe szlachty, stosunek do ziemi, organiza-
cja życia rodzinnego i społecznego w skupiskach szlacheckich oraz poszczególnych 
okolicach)  

Ponadto uważam, że badania nad unikatową kulturą szlachecką pogranicza  
polsko-białoruskiego są niezwykle ważne nie tylko ze względu na ewenement 
szlachty grodzieńskiej  Są ważne także dla naszej przyszłości  John Tunbridge, wy-
bitny badacz kulturowego dziedzictwa europejskiego, na niedawnej prezentacji 33 

polskojęzycznego wydania swej książki Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX 
i XXI wieku (Tunbridge 2018) podkreślał, że wielokulturowość to „jedyny możliwy 
grunt, na którym da się zbudować europejskie dziedzictwo”  Tak więc wieloaspek-
towe badania fenomenu grodzieńskich okolic szlacheckich, będących nieodłącznym 
elementem wielokulturowego obrazu pogranicza, nie tylko przyniosą nowe dane 
o funkcjonowaniu polszczyzny poza granicami kraju, lecz także przybliżą i pomogą 
zrozumieć nasze wspólne dziedzictwo kulturowe, przyczyniając się do wypracowa-
nia wielowektorowej strategii współpracy transgranicznej  

32 Badania nad inskrypcjami katolickich cmentarzy ścisłej Grodzieńszczyzny przedstawiłam 
w dwóch artykułach (Konczewska 2014, 2017b) 

33 Prezentacja odbyła się 8 X 2018 r  w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie 
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informatorzy

B: Biergielowszczyzna, 1) kobieta, ur  1932, 2) mężczyzna, ur  1957 
E: Ejsmonty, mężczyzna, ur  1977 
G: Gieniusze, kobieta, ur  1926 
H: Hlebowicze, 1) mężczyzna, ur  1930, 2) kobieta, ur  1926 
I: Ignatowicze, kobieta, ur  1925 
K: Kurczowce, kobieta, ur  1934 
P: Petelczyce, kobieta, ur  1936 
Pocz : Poczobuty, 1) mężczyzna, ur  1930, 2) kobieta, ur  1923 
R: Rzepowicze, kobieta, ur  1942 
S: Sarosieki, kobieta, ur  1936 
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nobility of the grodno region at the Beginning of the 21st century:  
Language and identity. an outline of the Problem 

summary

The subject of the paper is the nobility of the Grodno region at the beginning of the 21st century  Bas-
ing on archival queries and field explorations, the author identifies three clusters of gentry areas near 
Grodno, Belarus, that survived till our time  She draws attention to the fact that their inhabitants still 
speak Polish, and are acutely aware of their belonging to the nobility, which awareness is passed from 
one generation to the next  Further, she emphasizes that the language of the inhabitants of the various 
clusters is not identical, and also differs significantly from the language of Polish residents of rural 
areas  The author postulates the value of research into the language and identity of Grodno nobility 
as an important element of the unique culture of Polish-Belarusian borderland  The paper has been 
prepared within the Thesaurus Poloniae scholarship program of the Minister of Culture and National 
Heritage of the Republic of Poland 
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Leksyka jako podstawa językowego obrazu świata

1. Kwestia kluczowej roli słownictwa w tworzeniu i rekonstrukcji językowego obrazu 
świata (JOS) jest rozpoznana i podnoszona w pracach wielu etnolingwistów  Leksy-
ka jest bowiem najbardziej wyrazistym „klasyfikatorem doświadczeń społecznych” 
(Grzegorczykowa 1999: 43; Bartmiński 2000: 42)  Jest werbalnym repozytorium 
wiedzy i potrzeb człowieka, owocem doświadczeń wspólnoty, jej historii i kultury  
Słownictwo archiwizuje sposoby konceptualizacji świata (zarówno uniwersalne, jak 
i te kulturowo specyficzne) oraz zmiany w życiu danej wspólnoty  Wpływa również 
na postrzeganie świata przez człowieka  Ułatwia bądź utrudnia myślenie o określo-
nych przedmiotach  Słownik zawiera charakterystyki nazywanych obiektów i  sa-
mego człowieka, który jako twórca nazw z  jednej strony słowem maluje mental-
ne „portrety” opisywanych przedmiotów, z drugiej – autoportret własny  Właśnie 
w słownictwie ujawnia się najbardziej wyraziście językowy obraz świata, który jest – 
jak pisał Jerzy Bartmiński:
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[…] zawartą w języku interpretacją rzeczywistości, dającą się ująć w postaci zespołu 
sądów o świecie, o ludziach, rzeczach, zdarzeniach  Jest interpretacją, a nie odbiciem, 
jest subiektywnym portretem, a nie fotografią przedmiotów realnych  Interpretacja 
ta jest rezultatem subiektywnej percepcji i  konceptualizacji rzeczywistości przez 
mówiących danym językiem, ma więc charakter wyraźnie podmiotowy, antropo-
centryczny, jest zarazem intersubiektywna w tym sensie, że podlega uspołecznieniu 
i staje się czymś, co łączy ludzi w danym kręgu społecznym, czyni z nich wspólnotę 
myśli, uczuć i wartości; czymś, co wtórnie wpływa (z jaką siłą – to już jest przedmio-
tem sporu) na postrzeganie i rozumienie sytuacji społecznej przez członków wspól-
noty (Bartmiński 2010: 158; wersja wcześniejsza: Bartmiński 2009: 23) 

Jako że JOS jest podmiotowo zorientowaną interpretacją, a nie fotograficznym 
wizerunkiem rzeczywistości, utrwala aspekty opisywanego przedmiotu ważne dla 
użytkowników języka, upraszcza i konwencjonalizuje rzeczywistość w sposób od-
powiadający możliwościom poznawczym człowieka oraz społecznie utrwalonym 
wyobrażeniom  

2. Dobrym przykładem utrwalonego w  języku mentalnego portretowania rzeczy-
wistości są nazwy roślin  Problematyka ta była wielokrotnie podejmowana przez 
polskich lingwistów i  etnolingwistów (np  Henslowa 1976; Spólnik 1990; Handke 
1992/1997, 1993/1997; Tokarski 1993: 340–341; Ostaszewska, Sławkowa 1999; Pelcowa 
2001; Skubalanka 2009; Niebrzegowska-Bartmińska 2010; Waniakowa 2012; Mierz-
wińska-Hajnos 2017)  

Ryszard Tokarski (1993: 340) za najczęściej eksponowane w nazwach roślin włas-
ności uznał: miejsce ich występowania, czas (zwłaszcza czas kwitnienia), cechy 
kwiatu (np  barwa, kształt), właściwości liści (przede wszystkim kształt), właściwości 
owoców i nasion, cechy łodygi bądź korzenia, właściwości użytkowe  Jadwiga Wa-
niakowa, która analizowała polskie gwarowe fitonimy, ustaliła natomiast, że ich se-
mantyczną motywacją są: wygląd rośliny jako podstawa nominacji oraz miejsce wy-
stępowania, właściwości i przeznaczenie (Waniakowa 2012: 68)  W związku z tym, 
że pewne cechy roślin wywołują określone skojarzenia, wiele fitonimów ma charak-
ter metaforyczny, a „metafory mogą prowadzić do dalszych odwołań, na przykład 
legend”  Zdarza się więc, że użytkownicy gwar dostrzegają cechy rośliny poprzez 
nazwę, a nie odwrotnie (ibid : 190)  To istotne spostrzeżenie, albowiem w przypadku 
dawnych nazw ich motywacja „jest właściwie odkrywana na nowo” (ibid ), a brak 
źródeł czyni rekonstrukcje hipotezami  Mogą je wzmacniać lub osłabiać wierzenia 
i praktyki  

Istotne dla rekonstrukcji utrwalonej w  języku konceptualizacji roślin jest rów-
nież pochodzenie fitonimów – odwołują się one bowiem do różnych kulturowych 
odniesień: i rodzimych, i obcych  

Konfrontacja gwarowych nazw roślin z desygnatem rodzi pytania, np : jeśli pod-
stawą nominacji jest wygląd rośliny, czego wynikiem jest nadawanie nazw, które mu 



205ZAGADKA BRAtKA. NAZwA JAKo NARZęDZIe JęZyKoweGo PoRZąDKowANIA śwIAtA

nie odpowiadają, oraz czy jeśli w danym języku pojawiają się nazwy zapożyczone, to 
czy wraz z nimi zostaje zapożyczona sfera kultury z nimi związana, czy może odpo-
wiadają one konceptom kulturowym znanym już danemu językowi  

3. Aby odpowiedzieć na te pytania, poddam analizie polskie nazwy bratka polne-
go (Viola tricolor L ), które w miarę potrzeb (i możliwości) zestawiam z nazwami 
w innych językach  Polski materiał w dużej części został zgromadzony na potrzeby 
Słownika stereotypów i symboli ludowych (SSiSL)  Pochodzi z XIX- i XX-wiecznych 
materiałów etnograficznych, współczesnych zapisów terenowych oraz słowników 
ogólnych i gwarowych 1  Wykorzystanie danych „przyjęzykowych” w wielu przypad-
kach pozwala na rekonstrukcję mechanizmów nominacyjnych  

modele nazw bratka polnego 

i. model botaniczny 

W systematyce botanicznej Karola Linneusza rosnąca w stanie dzikim niska jedno-
roczna roślina o liściach dolnych sercowatych i górnych lancetowatych lub eliptycz-
nych oraz trójbarwnych (biało-żółto-fioletowych) osadzonych na długich szypuł-
kach kwiatach otrzymała nazwę Viola tricolor (dalej VT) 2 

Pierwszy człon nazwy jest słowotwórczo adaptowaną do polszczyzny pożycz-
ką z łacińskiego viola (‘kolor fioletowy; fiołek’), którą odnotowano w polszczyźnie 
w XV w  Drugi człon – tricolor ‘trójbarwny/trójkolorowy’ – oddaje trojaką barwę 
kwiatów, co w przypadku bratka jest o tyle istotne, że właśnie ta cecha zdecydowanie 
różni jednobarwnego (fioletowego) fiołka pachnącego (Viola odorata) i bratka (VT), 
a nawet sprawia, że VT jest potocznie postrzegany jako odrębny rodzaj kwiatu (Pie-
karczyk 2004: 119–120)  

Analogiczny charakter mają będące kalkami od Viola tricolor takie polskie  
fitonimy, jak: fiołek trójbarwny (SGP II: 472; SGLub: 85; USJP), fiołek trójkolorowy 
(SW I: 739; SGLub: 86) oraz fiołek potrójny (ZWAK 1895: 9; SL I: 642)  W gwarach 
odnotowano również nazwy f(i)jołek (SGK VII: 70; KąśILG I: 376) i fijołka (KąśILG I: 
376) oraz pachnąca fijałka (SGK IV: 8), fijołek na poły modry i żółty (RostProw: 9)  
Ostatnia z nich odwołuje się do postrzegania VT jako kwiatu dwubarwnego  

Nazwy te mają charakter klasyfikacyjny  Sytuują VT w  rodzinie fiołkowatych 
(Violaceae Batsch )  Nie odzwierciedlają jednak w pełni doświadczeń użytkowników 
języka polskiego związanych z VT, czego wyrazem jest to, że z botaniczną nazwą 
ludowe korespondują w niewielkim zakresie 

1 W  artykule BRATEK złożonym do SSiSL przywołano pełną dokumentację  Artykuł hasłowy 
opracowano w układzie fasetowym 

2 Nie omawiam nazw otrzymanego ze skrzyżowania Viola tricolor, Viola lutea (fiołek żółty) i Viola 
altaica bratka dwuletniego, tj  fiołka ogrodowego 
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ii. modele kulturowe 

Bogactwo nazw VT odwołujących się do innych niż klasyfikacyjne cechy botanicz-
ne kryteriów skłoniło wielu badaczy języka i kultury do interesujących poszukiwań 
filologicznych, warto tu wymienić Jakuba Grimma (1864–1890 V: 240), Primusa So-
botkę (1879: 247–248), Václava Machka (1957), Wiaczesława W  Iwanowa i Władimira 
N  Toporowa (Ivanov, Toporov 1974: 224–230), Ewę Rogowską (1994, 1998), Anżelikę 
Sztejngold (Štejngol’d 1997), Krystynę Szcześniak (2000, 2008), Dorotę Piekarczyk 
(2004), Walerię Kołosową (Kolosova 2005, 2009), Agnieszkę Mierzwińską-Hajnos 
(2010), Jadwigę Waniakową (2012), Halinę Chodurską (2013, 2014) czy Lidię Nepop-
-Aidachyc (2014) 

Gwarowe nazwy VT, podobnie jak botaniczne, są również budowane na podsta-
wie obserwowalnych zewnętrznych cech rośliny  Odpowiada to intuicyjnie wyczu-
walnej kategoryzacji naturalnej, która wprawdzie powstaje na innych niż naukowe 
podstawach – ale wyrasta z utrwalonych w danej kulturze doświadczeń zbiorowych  

II.1. Nazwy motywowane właściwościami VT
II.1.1. Nazwy motywowane wyglądem
Trójbarwność płatków VT zakodowały nazwy: potrójny kwiat (SL I: 164) i trojanek 
(SWil II: 1719)  Fitonim maśluk (SW I: 739; SWil I: 316) motywuje przypominająca 
masło połyskliwa powierzchnia płatków 3  Kaszubskie blėščk (SGK VII: 16), bleszczek 
(SGP II: 261) 4 zapewne zostały utworzone od blėščёc są ‘tlić się’ (w  gwarach pół-
nocno- i środkowokaszubskich nazywa ‘słabe światło’ i ‘mały ogień’ SGK I: 42)  Na 
wschodzie Polski oraz Podolu VT to psie bratki (Spittal 1938: 134, 176, 181) od przym  
psi ‘marny; kiepski’ (VT jest bowiem mniej okazały od ogrodowego) 

II.1.2. Nazwy motywowane miejscem występowania
W związku z tym, że VT rośnie naturalnie, jest nazywany bratkiem dzikim (SGP II: 
473), a że spotkać go można na łąkach i ugorach oraz wśród upraw polowych – pol-
nym (Wis 1891: 904; SGP II: 473; SGK I: 66; SGLub: 85–86; CiszSł: 201; KąśILG I: 376; 
USJP)  

II.1.3. Nazwy motywowane wykorzystaniem
Szereg nazw VT odzwierciedla zasadę signatura rerum naturalium, tj  przekonanie, 
że natura sama wskazuje człowiekowi, jak należy wykorzystywać jej obiekty  Za-
tem – chociaż przywołują one cechy wyglądu VT – w istocie eksponują kulturowy 
mechanizm przeniesienia  

3 Nazwa odnosi się też do Viola arvensis, tj  bratka o kwiatach białawożółtych 
4 Nazwa mogła pierwotnie odnosić się do Viola arvensis (Rogowska 1998: 62) 
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Z uwagi na gładkie, miękkie i mięsiste płatki kwiatu VT nazywany jest samitką, 
tj  ‘aksamitką’ (SGŚ: 252)  By mieć skórę jak płatki VT, stosowano je jako lek derma-
tologiczny (KąśSGO II: 324), np  na wysypkę (PlMiędz: 110), chrosty (ZWAK 1882: 
308), świerzb (Wis 1894: 139), różę (SGK III: 311)  

Jasna plama w środku ciemnego kwiatu VT jest motywacją nazw: oczki (SW III: 
560; SKarł III: 93); ptåšė očka (SGK III: 311); jaskółcze oczka (SW III: 560; SGK II: 
84); jaskulė očë (SGK III: 311)  Motywację wzmacnia przekonanie o skuteczności VT 
w leczeniu chorób oczu (TL 2002/3: 22; MuszRoś: 33)  

Z medycznym stosowaniem VT jest związana polska nazwa gardłówki, gdyż od-
warem z  VT leczono ból gardła (SW I: 804; ZWAK 1890: 131); por  z  wierzeniem 
o własnościach „szaro” kwitnących roślin (Szcześniak 2008: 115) 

II.2. Nazwy motywowane legendami i wierzeniami o pochodzeniu VT
Kompleksowym opracowaniem europejskich nazw VT motywowanych legendami 
i wierzeniami naturologicznymi jest praca Wernera Krogmanna Stiefmütterchen… 
(1954)  Zebrany przezeń materiał zawiera leksykę z różnych języków europejskich, 
w tym nazwy historyczne i ludowe oraz konteksty ich użycia  Jest to zbiór bogaty, 
ale – co pokazują opracowania – niepełny  Ten fakt akurat nie zaskakuje, albowiem 
zgromadzenie reprezentatywnego i wiarygodnego materiału analitycznego jest jed-
nym z wyzwań, przed jakimi stają badacze, którzy zajmują się fitonimami  

W  Krogmann skupił uwagę na nazwach VT, które nawiązują do relacji pokre-
wieństwa i powinowactwa oraz do statusu społecznego poszczególnych członków 
rodziny  Realizują one koncepty: macocha, sierota, pasierbica, wdowa, bracia, 
brat i siostra, świekra i panna młoda, świekra/teściowa, panna młoda, nie-
narodzone dzieci, chrzestni ojcowie i chrzestne matki  

W prezentowanej analizie przedstawię te z konceptów, które znalazły potwier-
dzenie w polskim języku i kulturze polskiej  

II.2.1. Nazwy macoszki/maceszki (ZWAK 1877: 20; SW III: 560; SKarł III: 93; SGK III: 
33; SGK V: 298; SGŚC: 173), sztifmiterki (ZWAK 1877: 20; SL I: 164; BudzSłow: 247; 
SGK V: 298) (z niem  Stiefmütterchen ‘bratek’ < Stiefmutter ‘macocha’) oraz sierotki 
(ZWAK 1890: 131; MAAE 1912: 165; SGP V: 126; KąśSGO II: 324; KąśILG I: 376; SGŚ: 
255) „wiążą się z legendami o macosze, jej dzieciach i pasierbach-sierotach” (Budz-
Słow: 247):

O  bratkach mówią, że to jest macocha z  dwiema córkami i  dwiema pasierbicami  
Macocha, którą ma przedstawiać górny płatek u korony, siedzi na dwóch stołkach, 
to jest na dwóch listkach, dwie jej córki siedzą po bokach, każda na jednym stołku, 
a pasierbice siedzą we dwóch na jednym stołku najniżej (ZWAK 1884: 292, przykład 
w KrzPBL, nr 2660; też Wis 1894: 24) 
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Przytoczony zapis ma charakter niepełny i nie oddaje znanego nam wyglądu VT, 
gdyż największy płatek znajduje się przecież w dolnej części kwiatu  Zdecydowanie 
pełniejsze są przekazy niemieckie i serbskie  Ukazują one, że położenie największe-
go z płatków VT jest konsekwencją kary wymierzonej przez Boga wywyższającej 
się macosze (Chodurska 2014: 43)  Karę miały również ponieść jej córki – symbo-
lizujące je dwa sąsiadujące z  największym płatki miały bowiem przesunąć się do 
dołu  Miejsce na szczycie korony kwiatu zajęły dwa małe zsunięte płatki, tj  pasier-
bice (Kolosova 2009: 167)  Dodatkowo „podłe siostry przyrodnie ręka sprawiedliwo-
ści […] wyposażyła w paskudne wąsiska” (Chodurska 2014: 43, por  Sobotka 1879: 
247–248), a macochę – w garb (Nepop-Aidachyc 2014: 336)  W Saksonii opowieść 
ta została obudowana wierzeniem, że jeśli dziecko przyniesie do domu bratek, jego 
matka umrze i  wprowadzi się macocha (WörtHoff VIII: 480)  Szczątkowa znajo-
mość tej opowieści w  polskiej kulturze ludowej pozwala zastanawiać się, czy nie 
jest to legenda zapośredniczona z kręgu kultury germańskiej  W tym miejscu warto 
wspomnieć, że o ile dla Polaków bratek jest symbolem miłości i braterstwa, w kul-
turze niemieckiej oznacza brak miłości i zawiść przypisywaną macosze (HerdLek: 
19; BiedLek: 206)  

II.2.2. Na południu Polski notowana jest nazwa: sierotki (ZWAK 1890: 131; MAAE 
1912: 165; SKarł V: 126; KąśSGO II: 324; SGŚ: 255; KąśILG I: 376)  Ona również ma 
odpowiednik niemiecki, tj  Stiefkind ‘pasierb’ oraz ‘bratek’  Zdaniem Wandy Bu-
dziszewskiej „nie jest to jednak chyba kalka językowa  Wszystkie niemal zarówno 
słowiańskie, jak i  niemieckie nazwy tej rośliny wiążą się z  legendami o  macosze, 
jej dzieciach i pasierbach-sierotach” (BudzSłow: 247)  Wedle innej interpretacji, „we 
wrześniu i październiku na polach, z których wszystko jest zabrane, [bratki] zostają 
jedyne – jak sieroty” (za: Kolosova 2009: 167)  O VT w kontekście sieroctwa na Lu-
belszczyźnie mówi się maluśkie, jak od macochy so (SGLub: 86) 

II.2.3. Nazwę wdówki (SL I: 164; SW VII: 494; ZWAK 1895: 9) łączy się z legendą mó-
wiącą o tym, że bratki wyrosły na wydeptanym przez wdowę polu zboża, „patrzały 
na nią oczyma ciemnemi jej męża  Pojęła [wtedy], że poległ, że z ziemi patrzy na nią” 
(Wis 1893: 156–157)  Ta motywacja nawiązuje do ciemnej barwy płatków VT i jasnej 
plamy w środku kielicha określanej jako „oczko” 

II.2.4. Powszechna w polskich gwarach nazwa bratki (też bratczyki i braciszki; SW I: 
739; SWil I: 108; SKarł I: 116; SGK I: 66; SGP II: 434; PlMiędz: 110) wedle Brücknera 

zachowała aryjską składnię, używającą liczby mnogiej albo podwójnej jednego czło-
nu pary nierozłącznej, zamiast obu członów (np  łac  Castores, zamiast Castor et Pol-
lux; ludowe ojcowie, zamiast ojciec i matka […]); bratki więc, to brat i siostra (siostra 
z bratem) 
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i  łączy się z  notowaną w  XV  w  (1472  r ) baśnią o  mimowolnym kazirodztwie 
(SEBr: 678)  

Inną interpretację spotykamy na Lubelszczyźnie: zawsze jest jich kilka razem, to 
bratki so wtedy, bo w pojedynke un nie rośnie; rosno jak braty (SGLub: 85, 86)  W tym 
przypadku nazwa eksponuje wielość, ale nie pokrewieństwo 

Biorąc pod uwagę to, że pierwotne znaczenie słowa brat jest odnoszone do człon-
ka wielkiej rodziny, plemienia, a  dopiero wtórnie do relacji pokrewieństwa ‘syn 
tych samych rodziców lub jednego z nich’ (SEBor: 39), można łączyć nazwę brat-
ki ze wspólnotą większą niż biologiczna rodzina, por  z brat ‘o człowieku w ogóle, 
o bliźnim jako o istocie zasługującej na życzliwość, pomoc itp ’ (USJP)  Do takiego 
rozumienia braterstwa nawiązuje opowiadanie, w którym VT zasadzić mieli anio-
łowie, by „przypomniał [ludziom], że przed Bogiem niema różnicy, i że Bóg chce 
braterstwa między swemi dziećmi” (Dz 1862: 146) 

Analizowaną nazwę łączy się też z legendą o zakochanych w swej urodzie (w so-
bie wzajemnie?) braciach:

A u nas pono w dawnych czasach zdarzyło się, że było dwu braci, co się bardzo kocha-
li, i byli pono najładniejsi na świecie  Tak oni nic nie robili, jino się na siebie patrzyli, 
i tak se gadali: „Jakiś ty śliczny, aniołowie w niebie nie są ładniejsi od ciebie?” Za to 
Pan Bóg ich skarał i zamienił w kwiatek, co się nazywa bratek (ZWAK 1882: 307–308) 

II.2.5. Notowane na Kaszubach fitonimy: siostrzyczki, siostrziczczi i sostrzeńce po-
wstały prawdopodobnie na zasadzie analogii wobec bratków (Rogowska 1998: 61)  

II.2.6. Nazwy oparte na koncepcie brat i siostra są łączone z legendą o zakocha-
nym w sobie rodzeństwie, które, by po śmierci pozostać razem, zmieniło się w jeden 
kwiat  Żółty płatek jest zwykle bratem, a niebieski siostrą 5 

I  tu zbliżamy się do interesującej kwestii związku VT ze słowiańskimi wierze-
niami przedchrześcijańskimi  Albowiem takie nazwy, jak np  pol  dial  brat-siostra, 
brat z siostrą, siostra z bratem, ros  dial  брат-с-сестрой, brus  брат з сястрою, 
ukr  брат i сестра, łączą się ze wchodnio- i zachodniosłowiańskim mitem o nie-
świadomym kazirodczym związku rodzeństwa (SInd: 80)  Nawiązuje on do mo-
tywu incestu „sakralnego” dającego początek światu (ibid : 222)  Incest „chao-
tyczny” uznany jest za przestępstwo, zakazany i karany  Wydaje się, że w polskich 
legendach naturologicznych o  pochodzeniu VT utrwalony został motyw incestu  
„sakralnego”:

Bratki (Viola tricolor)  Według podania ludowego są to brat i siostra, którzy po dłu-
giem rozłączeniu spotkawszy się, nie poznali się i pobrali  Poznawszy błąd, udali się 
w pole i on przemienił się w żółty kwiatek, a ona w liliowy (K34Cheł: 260); 

5 Jednostkowo spotykamy się z przeciwną dystrybucją kolorów (Czeczot 1840: 66)  
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[…] pozostało im tylko rozejść się i pokutować  Że jednak kochali się bardzo, więc 
zmienili się w jeden kwiatek, którego żółty listek jest bratem, a niebieski siostrą (Wis 
1894: 24); 

w balladzie: Idźmyż, idźmy w pole z chatki, / I obrócim się my w kwiatki; / Ty błękit-
nym będziesz bracie, / A ja będę w żółtej szacie. / Będą dziatki kwiatki rwały, / I nas 
młodych wspominały: / Żeśmy tym zostali kwiatem, / Co się zowie siostra z bratem 
(Czeczot 1840: 66)  

Nawet jeżeli transformacji dokonuje Bóg, czyni to z litości, a nie za karę (KrzPBL, 
nr 2660; WörtHoff VIII: 480) 

Motyw kazirodczego związku utrwaliła również seria, której podstawą stały się 
męskie i żeńskie nazwy własne, jak np  ros  Иван/Адриан/Иоанн/Иоаким/Олекса 
(Олексiй) + Марья/Анна (Štejngol’d 1997: 210–211; Kolosova 2005: 88–89)  Podobnie 
jak brat i siostra, służą wyrażaniu archaicznej idei dualizmu  Iwanow i Toporow łą-
czą je z mitem bliźniaków, którego ślady można znaleźć w rytuałach świętojańskich 
(Ivanov, Toporov 1974: 224–225)  Uważają, że historia kazirodczego małżeństwa bra-
ta i siostry (pierwotnie bliźniąt: hermafrodytów lub przeciwnej płci) odnosi się do 
czasów przedsłowiańskich, a sam motyw incestu w jego pierwotnej postaci interpre-
tują „jako realizację mitu interakcji przeciwności – ogień/woda itp ” (MifTok II: 29) 
oraz kultu płodności – kazirodztwo sakralne gwarantować ma bowiem maksimum 
płodności (MifTok I: 545–547)  Dodatkowej motywacji, ich zdaniem, dostarcza bar-
wa płatków VT (żółta i sina) symbolizująca żywioły ognia i wody  Obrzęd kupały był 
świętem ich połączenia 

Ujawnia się w tym miejscu jeszcze jeden nieuwzględniany przez Krogmanna kon-
cept, który można rozpatrywać w kategoriach relacji rodzinnych 6  Chodzi o dzień 
i noc realizowany w pol  dzień i noc, dzień a noc, noc y dzień, czes  den-a-noć, łuż  
noc-a-zeń, s -chorw  дан u noћ, niem  Tag und Nacht ‘dzień i noc’ oraz norw  natt 
og dag ‘noc i dzień’ (Štejngol’d 1997: 211)  Wpisując się w opozycje ogień : woda, żół-
ty : niebieski, męski : żeński, odtwarzają one antonimiczne szeregi związane z ideą 
jedności przeciwieństw (ibid : 213)  Wpisują się w system opozycji binarnych, który 
wedle Iwanowa i Toporowa służył na etapie dualistycznego obrazu świata za siatkę 
klasyfikacji obejmującą wszystkie zjawiska rzeczywistości  Bratki jako kwiaty z sil-
nie wyrażoną dualnością doskonale ilustrują taki model myślenia 

II.2.7. Nazw VT bazujących na konceptach świekra i  panna młoda, świekra/
teściowa, panna młoda, nienarodzone dzieci, chrzestni ojcowie i chrzest-
ne matki polszczyzna nie zna 7  Mieszczą się one jednak w  opisywanym modelu 

6 W wielu mitologiach dzień i noc są rodzeństwem: noc symbolizuje to, co żeńskie, dzień – to, co 
męskie, np  w mitach greckich boginią nocy była Nyks, a jej bratem i mężem – Ereb (Ciemność) 
(BiedLek: 239) 

7 Są one natomiast obecne w innych językach, np  świekra i panna młoda: sycylij  soggira e nôra, 
rzym  madona e nora; świekra/teściowa: płd -tyrol  Shwiegerlen, wsch -tyrol  Shwiegermiiat-
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i można uznać, że „osobliwość w takich przypadkach potwierdza tylko innowacyjny 
charakter [tych] nazw” (ibid : 217)  

II.2.8. Na innej legendzie bazuje zanotowana na Podhalu nazwa kwiat Św. Trójcy 
(KąśILG I: 376)  Ma ona germańską genezę (HerdLek: 19; BeckSym: 331)  Wedle sak-
sońskiego przekazu, kwiat miał zwrócić się do Świętej Trójcy: 

O Święta Trójco! Zabierz mi ten piękny zapach, żeby to drogie zboże nie było z mo-
jego powodu rozdeptywane  Święta Trójca powiedziała: Ponieważ nie jesteś wynio-
sły, nie będziesz już wprawdzie pachniał, ale za to masz nosić nasze imię (WörtHoff 
VIII: 480) 

Podsumowanie

Analiza zebranego materiału pozwala stwierdzić, że polskie nazwy VT: 1) bazują na 
jego wyglądzie (barwa, faktura, liczba i wielkość kwiatów, obrys kielicha, wielkość 
rośliny), zapachu, miejscu występowania oraz zastosowaniu, jednak są one różnie 
konceptualizowane; 2) reprezentują dwa modele fitonimiczne: botaniczny i kulturo-
wy – nazwy botaniczne opisują cechy rośliny obiektywnie i mają charakter uniwer-
salny, kulturowe – bazują na potocznym doświadczeniu, utrwalają rodzimą trady-
cję, ale i wzbogacają polską wizję o perspektywy innokulturowe 

Konfrontacja polskich nazw VT z nazwami słowiańskimi i germańskimi ujawnia 
wspólnotę z obydwiema tradycjami  Związki słowiańskie sygnują przede wszystkim 
(poświadczane szczątkowo we wschodniej Polsce) nazwy motywowane dwubarw-
nością VT (brat i siostra, dzień i noc), germańskie – trójkolorowością, liczbą i po-
łożeniem największego i  mniejszych płatków symbolizujących macochę, jej córki 
i  pasierbice (macoszki), trójkolorowością płatków oraz ich zbliżonym do trójkąta 
układem (kwiat Św. Trójcy)  

Interesujące, że dla tych dwu kręgów kulturowych nie wszystkie cechy są jed-
nakowo istotne  Na przykład oprócz legendy o kazirodczym związku brata i siostry 
w polskich wierzeniach tylko okazjonalnie odnajdujemy związek bratka z miłością  
Tymczasem język angielski dysponuje wieloma nazwami, które są motywowane 
skojarzeniem z przypominającym serce obrysem kwiatu VT, np  heart’s ease, heart’s 
delight, Jack-jump-up-and-kiss-me, Johnny Jump up, come-and-cuddle-me, kiss-her-
-in-the-pantry, love-in-idleness  VT w tej kulturze symbolizuje bowiem także cichą 
miłość, nieśmiałość dziewic i  wierność kochanków (HerdLek: 19; BiedLek: 206;  
BeckSym: 331)  Wedle wierzeń, jego sok ma działać jak eliksir miłosny (MacMit: 330, 

terl, neapol  socra et nora; panna młoda: szwedz  Schnureli; nienarodzone dzieci: niem  dial  
Stiefkindlar; chrzestni ojcowie i chrzestne matki: ang  godfathers and godmothers (przykła-
dy nazw podaję za: Štejngol’d 1997: 205–206; Kolosova 2009: 162–168) 
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335; CirSym: 86) i służyć leczeniu złamanego serca  Zapewne w związku z tymi miłos-
nymi sensami, z delikatnością (i dwubarwnością) płatków kwiatu pozostaje przenoś-
ne znaczenie ang  słowa pansy ‘gej’, a sam bratek stał się godłem homoseksualistów 

Znane zachodnim językom europejskim nazwy VT bazują również na koncepcie 
myśl(enie)  Taki charakter mają fr  pensée (z pensée ‘myślenie, zdolność myślenia, 
idea’), ang  pansy, szkoc  pansy, bask  pansy, katal  pensament, hiszp  pensamiento, 
wł  viola del pensiero  Związek z  myśleniem  – jako zdolnością łączoną z  człowie-
kiem  – przywodzi na myśl pięciokątny obrys kwiatu VT, podobnego do sylwetki 
człowieka wpisanej w symbolikę piątki 8 (CirSym: 86)  Sądzę jednak, że bliższa po-
tocznemu myśleniu jest wykładnia ‘zajmujesz moje myśli’ 

Reasumując, analiza polskich nazw VT pozwoliła na rekonstrukcję fitonimicz-
nych modeli: botanicznego i kulturowego  Pierwszy realizuje Linneuszowska, mię-
dzynarodowa, stosowana przez specjalistów z dziedziny nauk przyrodniczych na-
zwa Viola tricolor  Drugi odwołuje się również do cech botanicznych rośliny, ale 
poddaje je interpretacji odpowiednio do utrwalonej (i  skonwencjonalizowanej) 
w danej wspólnocie wiedzy o świecie  Jest to model wewnętrznie zróżnicowany, dy-
namiczny, otwarty na wpływy innych kultur i uwarunkowany kontekstem  

skróty

ang  – angielski; bask  – baskijski; brus  – białoruski; czes  – czeski; dial  – dialektalny; fr  – 
francuski; hiszp  – hiszpański; katal  – kataloński; łuż  – łużycki; neapol  – neapolitański; 
niem  – niemiecki; norw  – norweski; płd -tyrol  – południowotyrolski; pol  – polski; ros  – 
rosyjski; rzym  – rzymski; s-chorw  – serbsko-chorwacki; sycylij  – sycylijski; szkoc  – szko-
cki; szwedz  – szwedzki; ukr  – ukraiński; wł  – włoski; wsch -tyrol  – wschodniotyrolski 
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the Pansy Puzzle. name as a tool of Linguistic ordering of the world 
summary

The paper analyses Polish names for ‘wild pansy’  Two fitonymic models have been reconstructed: 
a botanical, and a cultural one  The former is represented by the Linnean name Viola tricolor; the lat-
ter also refers to the botanical characteristics of the plant, but can be reinterpreted in accordance with 
the knowledge of the world which is fixed, and conventionalized, in the given community  This is an 
internally diversified model, dynamic, open to the influence of other cultures, and determined by the 
context  Among others, it is realized by names connected to family relationships, such as macoszki 
‘stepmothers’ which refers to Germanic beliefs, or brat ‘brother’ and siostra ‘sister’ related to Eastern 
and Western Slavic culture 
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zwierzęta domowe w trzech modeLach Ludowego oPisu świata

Słowa kluczowe: zwierzęta domowe, folklor, etnolingwistyka, językowy obraz świata
Keywords: pets, folklore, ethnolinguistics, linguistic image of the world

W  ludowych narracjach o  zwierzętach uderza wielość przypisywanych im cech  
Z jednej strony są to charakterystyki bazujące na codziennym doświadczeniu chło-
pa, np  wyobrażenie dającej mleko krowy jako żywicielki, karmicielki, stanowiącej 
podstawę bytu rodziny, przypisywane koniowi siła i zdrowie czy kojarzony ze świnią 
brud  Z drugiej strony narracje są uzupełniane przez charakterystyki bazujące na 
podstawach wierzeniowych, dotyczące np  niezwykłych umiejętności lub demonicz-
nego charakteru niektórych zwierząt czy wiązanej z nimi symboliki 

Jerzy Bartmiński (2013), pisząc o polskich wyobrażeniach świata, wskazywał na 
obecność w ludowym obrazie świata trzech modeli: mitologicznego (dziedziczone-
go z przeszłości praindoeuropejskiej i prasłowiańskiej), religijnego (biblijnego, ju-
deochrześcijańskiego) oraz potocznego (zdroworozsądkowego, pragmatycznego) 1  
Modele te, jak zauważa Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, mają różne podsta-
wy: „modele mitologiczny i religijny bazują na podstawach wierzeniowych, model  

1 Rozważania te zamieścił też w haśle ŚWIAT (SSiSL I/4: 11–76); współautorami hasła są: Izabe-
la Bartmińska, Ewa Pacławska i Monika Żuk  Wykorzystując ustalenia Jerzego Bartmińskiego, 
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska opisała trzy modele pioruna w polskim ludowym obrazie 
świata (2016b) 
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potoczny – na doświadczeniu codziennym, zmysłowym” (Niebrzegowska-Bartmiń-
ska 2016b: 474)  W artykule, posiłkując się ustaleniami lubelskich badaczy, chcę, po 
pierwsze, pokazać współwystępowanie tych trzech modeli w ludowych narracjach 
o zwierzętach domowych 2, po drugie, chcę zastanowić się, czy poszczególne modele 
można powiązać z określonymi gatunkami folkloru 

i. model mitologiczny

Echa mitologicznego myślenia o zwierzętach – ujawniające „perspektywę człowieka, 
który dostrzega w przyrodzie przejaw życia i sam siebie postrzega jako część żywe-
go kosmosu” (Niebrzegowska-Bartmińska 2016a: 117) – pojawiają się w najstarszych, 
najbardziej archaicznych gatunkach folkloru  W  polskich ludowych zagadkach, 
kontynuujących wierzenia praindoeuropejskie 3, krowa (krowie wymię) symbolizuje 
deszczową chmurę, por  w  zagadce o  chmurze: Czarna krowa popod niebem lata 
(FolfZag, nr 102)  W gwarach o chmurze, która nie daje deszczu, mówi się jałowa 
(SGP III: 592), podobnie jak o krowie, która nie daje mleka  W kulturze tradycyjnej 
krowie mleko symbolizuje deszcz, stąd w przepowiedniach mleczność krów zapo-
wiadają zjawiska atmosferyczne, m in  zachmurzone niebo w Wigilię (powsz , np  
K5Krak: 195; MAAE 1900: 120; ŁSE 1974: 58; DworMaz: 32), por  w zaleceniu: Krowë 
bãdą dobrze dojiłë, jak we gwiôdkã niebò je pòwlokłé (SGK I: 389), lub deszcz padają-
cy w dniu św  Wojciecha (23 IV), por  Gdy we święty Wojciech dys, krowy będą duzo 

2 Zwierzęta, które są przedmiotem mojego zainteresowania, wolałabym określić jako domowe, choć 
kategoryzacja taka budzi wśród językoznawców dużo kontrowersji  O  ile kota czy psa wszyscy 
skłonni jesteśmy uznać za zwierzęta domowe, o  tyle krowę, konia czy świnię sytuowalibyśmy 
raczej w  zbiorze zwierząt hodowlanych, gospodarskich  Określenie zwierzęta gospodarskie ma 
węższy zakres znaczeniowy niż określenie zwierzęta domowe, a  zbiór zwierząt domowych za-
wiera w sobie zbiór zwierząt gospodarskich  Interesujące mnie zwierzęta określam jako domowe, 
wybierając – moim zdaniem – najbardziej nadrzędną kategorię z kilku powodów  Po pierwsze, 
zamieszkują one granice ludzkiego obejścia, są człowiekowi bliskie i nie stanowią dla niego za-
grożenia – w przeciwieństwie do zwierząt dzikich: nieudomowionych, niebezpiecznych, zamiesz-
kujących obcą, niebezpieczną przestrzeń (np  wilka, niedźwiedzia, lisa)  Po drugie, dawniej były 
one dosłownie domowe, zamieszkiwały w jednej izbie wraz z ludźmi, zwłaszcza zimą, ogrzewając 
pozostałych domowników swoim ciepłem  Po trzecie, intuicja podpowiada mi, że zaszeregowanie 
interesujących mnie zwierząt jako domowych lepiej oddaje sposób myślenia o nich mieszkańców 
wsi  Zwierzęta hodowlane, gospodarskie to takie, które hoduje się w określonym celu – aby dawa-
ły mleko, mięso, wełnę i nawóz, pomagały w pracy w gospodarstwie  Ale zwierzęta takie jak koń, 
krowa czy świnia były dla chłopa czymś więcej – były domownikami, po których stracie płakano 
tak samo, jak po stracie dziecka, z którymi żegnała się panna młoda, odjeżdżająca do domu męża 
(por  Kielak 2018) 

3 Chmurę przedstawiano jako krowę m in  w mitologii indyjskiej (JakInd: 32, 45; AfanPoet I: 690), 
germańskiej (WörtHoff V: 781; WörtHoff VIII: 683, 688) oraz na Słowiańszczyźnie (SlavTol II: 
608; SlavTol III: 252, 284; SlavMif II: 468; Tolstoj 1994: 11) 
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mléka dawały (NKPP III: 742)  Wiele praktyk sprowadzania i przywracania mlecz-
ności krów jest zbliżonych do praktyk stosowanych w celu sprowadzenia deszczu 
(SSiSL I/3: 138–139) 

W  polskich wyobrażeniach ludowych, kontynuujących tradycję słowiańską 
i zbieżnych z  tradycją germańską (WörtHoff VII: 974; SlavMif II: 468; SlavTol III: 
252), z chmurą, obłokiem kojarzone są także owce  Podobieństwo małych, pierza-
stych chmur do owiec dało motywację licznym nazwom obłoków: owieczka (SGK III: 
349), owieczki (KupMet: 18; Wisła 1905: 246), owcze/owieczkowate chmury (SGP III: 
592), owczé rëno (SGK II: 42)  W wyobrażeniach kaszubskich obłoki to owieczki, pa-
sące się na niebie pod okiem słońca (SGK III: 349), mówiono o nich: pasterz owce 
pasie (SGK V: 248)  Ciemne deszczowe chmury wyobrażano sobie z kolei jako wilki 
atakujące owce, por  Kiej wilki zeżgrzą owieczki, tej to mocno padô (SGK III: 348)  Na 
Kaszubach, gdy z obłoków padał deszcz, konstatowano: kiej owieczki [= obłoki] są 
kulają po niebie, tej owczi szczënë padają (ibid : 349); por  także kaszubską przepo-
wiednię: Na niebie owce [= chmury], za trzë dni będą deszcze (ibid : 348) 

W  zagadkach byk/wół, którego Słowianie wiązali z  Perunem (SzyjRS: 56), do-
szukując się w zwierzęciu nosiciela magicznej siły bóstwa piorunowego (GieyMit: 
108), którego ryk słychać daleko, jest uważany za symbol grzmotu, por  w zagad-
kach o grzmocie: Ryci wół na sto gór, a na cały go świat słyszeć (FolfZag, nr 137) 4; 
koń, w  kulturach indoeuropejskich zaprzęgany do rydwanu boga słońca (JakInd: 
29–44; podob  KowLek: 236–237; SzyjRS: 103), jest symbolem solarnym, por  w za-
gadce o słońcu: Ślepy koń, ale wrotami patrzy (FolfZag, nr 93) 

W ludowych baśniach posiadający zdolność przekraczania granic światów koń, 
na którym bohaterowie zdobywają złotą/szklaną górę (K3Kuj: 127; K8Krak: 5–6; 
ŚwiętNadr: 355–357; KrzPBL, nr 530), będącą w istocie tradycyjnym obrazem zaświa-
tów, funkcjonuje jako przewodnik dusz, a polski obraz konia kontynuuje indoeuro-
pejskie przedstawienia podróżujących na koniach zmarłych (KopSSym: 158; Wört-
Hoff VI: 1616) 

Echa mitologicznych wierzeń znajdują swoje przedłużenie w wielu polskich wie-
rzeniach i praktykach, np  w zabiegach mających miejsce podczas pierwszego wy-
pasu krów; por  z  jednej strony powszechny zwyczaj uderzania wyprowadzanych 
zwierząt leszczynową gałęzią, z  drugiej rolę leszczynowej gałęzi przy odganianiu 
gradowych chmur (SSiSL I/3: 281–282) – jej zadaniem mogło być przegonienie bu-
rzowych chmur tak, jak przepędza się bydło podczas pierwszego wypasu 

W polskiej kulturze ludowej zachowało się wierzenie, zgodnie z którym za po-
mocą koziego mleka, rzadziej łoju, można było ugasić ogień piorunowy (powsz , np  
K42Maz: 402; K17Lub: 78; ZWAK 1881: 139; ZWAK 1892: 253; BiegKoleb: 428–429)  
Wierzenie to może mieć podłoże w starosłowiańskim micie o walce Peruna (boga 

4 Por  artykuł hasłowy Grzmot autorstwa S  Niebrzegowskiej-Bartmińskiej w Słowniku stereotypów 
i symboli ludowych (SSiSL I/3: 385–407) 
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burzy i piorunów) z Wołosem/Zmiejem o wody, płodność, bydło (Ivanov, Toporov 
1974: 31; Łuczyński 2011: 219)  Atrybutem Peruna był piorun, zaś atrybutami Woło-
sa, bydlęcego boga, mleko, sierść i  nawóz bydlęcy, którym na Rusi przypisywano 
zdolność poskramiania ognia piorunowego (Uspieński 1985: 172); samą zaś praktykę 
można potraktować jako „sposób wspomagania bitego przez piorun domniemane-
go, mitycznego Wołosa za pomocą rekwizytów z najbliższego mu kręgu” (Niebrze-
gowska-Bartmińska 2016b: 475) 

Echem mitologicznego pojedynku gromowładcy z Wołosem/Zmiejem mogą być 
także powszechne wierzenia, zgodnie z którymi wąż w pobliżu krowy (wypijający 
krowie mleko), nie bez powodu nazywany krowodojem, krowosysem (SW II: 565), 
zapewnia jej mleczność (powsz , np  ZWAK 1877: 105; K17Lub: 146; K45Gór: 498) 

W  językowo-kulturowych obrazach zwierząt zachowują się echa słowiańskiej 
dualistycznej kosmogonii, według której świat jest dziełem Boga i diabła (Tomicki 
1976, 1979)  Koncepcja, zgodnie z którą cały kosmos (a więc także rośliny i zwierzęta) 
został powołany do życia przez obie te istoty, odżywa w opowieściach ajtiologicz-
nych, w których Bóg stwarza owcę lub krowę, diabeł zaś – kozę (ZWAK 1883b: 109; 
Wisła 1893: 385; ZowBib: 68), nazywaną później djablem stworzeniem, diabelskim 
nasieniem 

ii. model religijny

Obok mitologicznego pojawia się w polskiej kulturze ludowej biblijny, judeochrześ-
cijański model świata, dla którego charakterystyczne jest wyraziste moralne wartoś-
ciowanie postępowania człowieka w kategoriach dobra i zła (SSiSL I/4: 12)  W modelu 
religijnym zbawieni po śmierci otrzymują nagrodę, grzesznicy – ponoszą karę  Tak 
też się dzieje w ludowych baśniach, w których zbawione i potępione dusze wyobraża-
ne są jako owce – chude owce w gęstej/bujnej trawie to w zaświatach ludzie, którzy za 
życia byli nienasyceni, tłuste owce na piasku / kamienistym polu – ludzie, którzy za 
życia byli hojni (K3Kuj: 149–150; ZWAK 1883a: 25–27; KrzPBL, nr 471)  W innych baś-
niach w czarne owieczki zamieniają się węgle [= grzeszne dusze], zabrane z piekła 
przez litościwego chłopa (K42Maz: 479–480); w białe owieczki – gotowana kasza [= 
grzeszne duszyczki], które na kożuchu zabiera z piekła chłopiec (K8Krak: 127–128; 
KrzPBL, nr 361, 563) 

Pod wpływem przekazu biblijnego pozostaje częściowo obraz niektórych zwie-
rząt w polszczyźnie potocznej i  ludowej, np  cichej, potulnej, bezbronnej, łagodnej 
i cierpliwej owcy, por  we fraz : cichy jak owca (NKPP I: 310); cierpliwy jak owieczka 
(ibid : 323); łagodny jak owieczka (Wisła 1905: 252); niewinny jak owieczka (NKPP II: 
622); pokorny jak owieczka (ibid : 993) 

W modelu biblijnym stworzony przez Boga świat znajduje się pod jego nieustającą 
kontrolą i opieką (SSiSL I/4: 12)  W schrystianizowanych wierzeniach słowiańskich 
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rolę pogańskich bóstw przejmują postaci boskie i święte, do których religijni chłopi 
zwracają się z prośbą o opiekę nad zwierzętami  Na przykład św  Mikołaj, uchodzący 
za patrona bydła, koni i owiec, pojawia się w miejscu Wołosa/Welesa, słowiańskiego 
bydlęcego boga; w pieśni religijnej to do niego kierowane są prośby: Broń, święty 
Mikołaju: bydła, owiec, koni, ty, święty Mikołaju, masz w opiece swojej (K19Kiel: 140)  
Nieprzypadkowo opiekunem owiec jest św  Mikołaj, który w wierzeniach prowadzi 
dusze do raju (powsz , np  ibid ; MAAE 1900: 147)  W modlitewkach i zamówieniach 
bydło i owce powierza się opiece nie tylko św  Mikołaja (ZWAK 1887: 39; KotZn: 93), 
ale także Pana Jezusa, Najświętszej Panny (ZWAK 1879: 56), św  Piotra i św  Pawła 
(ibid ; KotZn: 66, 86)  W kolędach gospodarskich złotym płużkiem, do którego za-
przęgnięte są konie, święci (św  Szczepan, św  Jan, św  Jan Chrzciciel) orzą pole go-
spodarza (K5Krak: 236; BartPANLub I: 221) 

W ludowych wierzeniach obecność krów, wołów i owiec przy narodzeniu Pana 
Jezusa (BartWąż: 282, 284, 286; BartPANLub I: 110; MańZwycz: 92) uzasadnia prak-
tykę dzielenia się z nimi opłatkiem  Schrystianizowane legendy ajtiologiczne niosą 
ze sobą tłumaczenie niepohamowanego apetytu konia, który – w przeciwieństwie 
do wołu/osiołka – nie przeniósł Pana Jezusa przez rzekę (ZWAK 1881: 135; ZWAK 
1883b: 108; ZWAK 1887: 38; MAAE 1900: 192; ŚwiętNadr: 580) i nie pomógł Matce 
Boskiej z  Panem Jezusem, uciekającym przed Herodem (BartWąż: 73)  Wyjaśnia-
ją głupotę owcy, którą Bóg namaszcza odrobiną rozumu, bo zwierzę rozumu wiele 
nie potrzebuje (SimDrzew: 88–89); wskazują na przyczyny niejedzenia przez Żydów 
wieprzowiny – Pan Jezus za karę, że Żydzi poddali go próbie, zamienia ukrytą pod 
korytem/żłobem / schowaną w chlewie / zamkniętą w komorze Żydówkę (z dziećmi) 
w świnię (z prosiętami) (powsz , np  ZWAK 1881: 167; ZWAK 1883b: 108; ZWAK 1887: 
39; ZWAK 1891: 265; ŚwiętNadr: 583–584) 

W  biblijnym modelu świata modlitwa, sakramentalia, pseudosakramentalia, 
przedmioty poświęcone oraz gesty religijne są wykorzystywane powszechnie w prak-
tykach mających zapewnić szeroko pojętą pomyślność (w tym zdrowie) w hodowli 
zwierząt  Wśród przykładowych zabiegów wymienić można chociażby powszechne 
praktyki święcenia krów i owiec podczas pierwszego wypasu, wołów zaś – przed 
pierwszą orką (powsz ); karmienie koni poświęconym w dniu św  Szczepana owsem 
(StelPom: 54; NiebPrzes: 225; ŁSE 1963: 115); okadzanie chorych zwierząt święcony-
mi, np  na Boże Ciało lub w dniu Matki Boskiej Zielnej, ziołami (powsz ); kreślenie 
biczem znaku krzyża przed wyjeżdżającymi w pole wołami i końmi (K45Gór: 524; 
DworMaz: 127–128; NiebPrzes: 184) czy święconą palmą nad krową podczas pierw-
szego wypasu (BartWąż: 275); zakopanie w / pod progiem owczarni rzeczy poświę-
conych, m in  wody z chrzcielnicy przeznaczonej do chrztu dzieci, manipularzy, stu-
ły kapłańskiej, wosku z paschału (K19Kiel: 213; ZWAK 1879: 31) 
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iii. model potoczny

W wyobrażeniach potocznych, opartych na obserwacji i doświadczeniu gospoda-
rza, zwierzęta definiowane są jako te, które coś dają człowiekowi  – dostarczają 
mleka, mięsa, skór/wełny i nawozu, czynią pracę człowieka lżejszą  Już w nazwach 
zwierząt zakodowane jest ich wykorzystanie, np  wieprza jako zwierzęcia tuczne-
go, por  karmnik ‘wieprz spasiony’, ‘wieprz utuczony na zabicie/zarznięcie’, ‘wieprz 
odkarmiony’ (SKarł II: 316), bekonek, bekoniarz ‘wieprz przeznaczony na bekony’ 
(SGP II: 37), kaban ‘spory wieprzak’, ‘wieprz karmiony’ (SKarł II: 283), śponder 
‘wieprzek lub świnka, mniej więcej jednoroczne, podkarmione tylko na szynki’ 
(GlogTyk: 89); krowy jako żywicielki dostarczającej mleko, por  dojka, dojnica 
(SKarł I: 339–340), dojara (SGP V: 76), czy wykorzystanie konia do jazdy wierz-
chem lub w zaprzęgu, por  chodacz ‘dobrze chodzący koń’ (SGP III: 608), chodak 
‘koń o lekkim biegu’ (ibid : 611), cugant (SGP IV: 541), cugowiec (ibid : 543), tj  koń 
używany w  zaprzęgu cugowym; náręczny koń (ŚwiętNadr: 705), (koń) na biczu 
(SGP II: 139), (koń) na bruzdę (ibid : 569), tj  koń zaprzęgany po prawej ręce fur-
mana; koń orczykowy, koń biczowy, biczownik ‘koń zaprzężony jako trzeci obok 
dwóch dyszlowych’ (ibid : 140); podsobny/podsobni koń  – „ma go pod sobą jeź-
dziec” (SKarł IV: 194) 

Polszczyzna potoczna zdaje sprawę z  wyglądu zwierząt, np  dużych rozmia-
rów samicy konia, por  kobyła ‘coś, co ma duże rozmiary (powieść, artykuł, tekst)’ 
(ISJP I: 635), kobylocha ‘gatunek dużych śliwek’ (SW II: 384), kobyłka ‘duży polny 
konik’ (SKarł II: 389), kobylak ‘wilk porywający się do tęższych koni’, kobylarnik 
‘wilk wielkiego wzrostu’, kobylarz ‘duży śledź’ (ibid : 388); eksponuje pewne czę-
ści ciała, np  rogi u  kozy, por  nadawane kozom imiona: Rogata, Rogatka ‘koza 
o bardzo dużych rogach’, Rogusia (WarNazw IV: 56), Szuta ‘koza bez jednego roga’ 
(ibid : 62) – od psł  šutъ ‘bez rogów’ (Trubačev 1960: 91); niesie ze sobą charak-
terystykę porastającej baranią skórę wełny, por  baranek ‘mocno skręcone wło-
sy’ (ISJP I: 68), ‘o człowieku mającym kędzierzawe włosy’, ‘o zwierzęciu mającym 
kędzierzawą sierść’ (SGP I: 376), baraniasty, baraniaty ‘kędzierzawy’ (ibid : 377)  
W polszczyźnie gwarowej oraz tekstach pieśni ludowych owe cechy zwierząt dają 
podstawy do (niekiedy obscenicznych) metaforyzacji, np  w ludowym języku mi-
łości kozie i koźle rogi funkcjonują jako symbol męskich genitaliów, por  kociew-
skie być na kozim rogu ‘o kobiecie w ciąży’ (SGK IV: 334) czy tekst pieśni zalot-
nej, w której kozioł nakłada dziewczynie wianeczek na roga (BartPANLub V: 84)  
W ludowych pieśniach do baraniej wełny porównywane są gęste i skręcone włosy 
łonowe: w pieśni miłosnej skrzypecek ma zagrać tak, że aż się dziewczynie zatrzęsą 
kudły na baranku (ZWAK 1880: 149)  W pieśni obscenicznej córce obrośnie dziurka 
jak barania skóra (BartPANLub IV: 622); por  także gwarowe baranica ‘kędzierza-
we owłosienie na ludzkim ciele’ (SGP I: 378) 
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W polszczyźnie potocznej zwierzętom przypisywane są określone cechy charak-
teru 5, np  głupota, por  głupi jak owieczka (NKPP I: 670), głupi jak baran (ibid ); ba-
ranieć ‘mieszać się, głupieć’ (powsz ), ‘tumanieć’, ‘nie wiedzieć, co robić’ (PSWP III: 
260); symbolem głupoty są w polszczyźnie wyłupiaste, bezmyślne baranie oczy (po-
dobnie jak barania głowa), por  baranie oczy ‘głupie, osłupiałe, bezmyślne, błędne, 
kołowate, osowiałe, wyłupiaste’ (SW I: 96), barani wzrok ‘tępy, przymglony wzrok, 
świadczący o czyjejś głupocie’ (PSWP III: 260)  Dane językowe eksponują m in : upór 
kozła, por  kozioł ‘o człowieku upartym’, ‘niesłuchającym rad i perswazji’ (USJP II: 
280), uparty jak kozioł (ibid ), być twardego łba jak kozeł ‘być upartym’ (SGK II: 224), 
kozła/kozły stawiać ‘stawiać opór, opierać się, sprzeciwiać się, srożyć się’ (SW II: 512), 
wybić kozła ‘przełamać upór’ (ibid ), ‘wybić upor, krnąbrność, ociątnąść, zuchwal-
stwo’ (SL II: 1112); ociężałość i niezgrabność wołu, por  wołowaty ‘niezgrabny’ (SL VI: 
386), ‘ciężki, ociężały; podobny do kłody’ (SW VII: 695), wołowacieć ‘stawać się ocię-
żałym, jak wół; gnuśnieć’ (ibid ), wołowatość ‘ociężałość, niezgrabność’ (SL VI: 386), 
w wyrażeniu: niezgrabny jak wół (NKPP II: 624); czy szybkość, żywiołowość konia, 
por  chociażby nadawane zwierzęciu imiona: Fryga, Galopek ‘koń o żywym tempe-
ramencie, często biega’, Gibek ‘koń zwinny, szybki’ (WarNazw I: 163–165), Wiatr, Wi-
cher, Wicherek (ibid : 260–261), Huragan (ibid : 174), Tajfun (ibid : 252), Piorun, Pirat 
‘koń bardzo ognisty, szybki, bystry’ (ibid : 226), Pośpiech ‘koń bardzo szybki, zawsze 
się śpieszy’ (ibid : 228), Strzała (ibid : 246) 

W modelu zdroworozsądkowym płodne, wydające na świat potomstwo samice 
(krowa, owca, świnia) stają się symbolami płodności i macierzyństwa; duże i silne 
samce z gospodarskiego obejścia (koń, byk, wół) – symbolami siły i zdrowia, por  
zdrowy jak koń (K60Przysł: 509); silny jak wół (SF II: 606); hodowane na wsi w celach 
rozpłodowych są symbolami płodności; utożsamiane w ludowych pieśniach z męż-
czyzną – zaczynają funkcjonować jako symbole męskości, męskiej życiodajnej siły 
i witalności, a pieśniowe motywy pojenia i karmienia konia, wprowadzania konika 
do stajenki, pasienia wołków i byczków, orki koniem lub wołem – w planie znaczeń 
symbolicznych – oznaczają akt miłosny 

5 Problematyka zwierzęcych metafor ciszy się wśród lingwistów dużą popularnością – już w  la-
tach 30  XX w  o czasownikach „zwierzęcych” pisał Marian Chmielowiec (1931); „gorszym”, zwie-
rzęcym wyrazom poświęcił dwa artykuły Zdzisław Kempf (1985, 1989), poszukując przyczyn ich 
negatywnego wartościowania w arystokratyzmie człowieka; problematyką tą, polemicznie w sto-
sunku do Kempfa, zajmował się również Wiktor Steffen (1986)  O negatywnym wartościowaniu 
zwierząt pisały m in : Halina Bartwicka (1992) oraz Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (1997); stosu-
nek ludzi do zwierząt w świetle derywatów „odzwierzęcych” stał się przedmiotem opisu Marioli 
Jakubowicz (2016)  Kwestie wartościowań zwierzęcych poruszają też w swoich pracach Ryszard 
Tokarski (1988, 1991) oraz Anna Pajdzińska (2001, 2017) 
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zamiast podsumowania

Przywołane przeze mnie trzy modele świata nie są izolowane – w ludowych narra-
cjach o zwierzętach korespondują ze sobą (por  Niebrzegowska-Bartmińska 2016b: 
479)  W potocznym wyobrażeniu świnia jest zwierzęciem brudnym fizycznie, por  
m in : świntuch ‘człowiek niechlujny, brudas’ (SJPD VIII: 1365), świnka ‘umorusa-
ne dziecko, brudasek’ (SGK V: 200), świństwo ‘nieczystości, niepotrzebne odpadki’ 
(SJPD VIII: 1366), świnić ‘zanieczyszczać dane miejsce, brudzić’, świnić się ‘stawać się 
brudnym, brudzić się, paprać się, walać się’ (ibid : 1364), świntuszyć ‘brudzić, śmiecić 
w jakimś miejscu’ (ISJP II: 799); cecha ta znajduje liczne potwierdzenia we frazeo-
logii i przysłowiach, por  m in : brudny jak świnia (NKPP II: 203); Korale na szyi, 
a brudu jak na świni (ibid : 142) 

Na fizyczną nieczystość świni nałożona została nieczystość moralna, plugawość, 
por  plugawy jak świnia (ibid : 956)  W języku polskim człowiek nazywany świnią jest 
nosicielem wszystkich możliwych wad: podłości, nieuczciwości, nieetyczności, por  
świnia ‘obelżywie o  człowieku nieetycznym, podłym’, świństwo ‘czyn nieuczciwy, 
podły, godny pogardy; łajdactwo, szelmostwo, łotrostwo, niegodziwość’, świństewko 
‘drobne świństwo (moralne)’, świński ‘nieuczciwy, nikczemny, podły; zły, lichy’, po 
świńsku ‘w sposób podły, niegodziwy’, świnić ‘postępować nieuczciwie, robić świńst-
wa’ (SJPD VIII: 1364–1365), w gwarze kaszubskiej także osvińic, obsvińic ‘oczernić, 
obmówić’ (SGK V: 202), zesvińic są ‘skompromitować się’ (ibid : 203) 

Dosłownie brudna świnia jest w  polskiej kulturze zwierzęciem nieczystym  
Przekonanie o jej nieczystości zostało dobitnie sformułowane w tradycji starotesta-
mentowej  Będąc zwierzęciem parzystokopytnym, a nieprzeżuwającym (Kpł 11, 7), 
zakłóca obowiązujący w  świecie porządek taksonomiczny, budząc grozę i  obrzy-
dzenie (KowLek: 562)  Ów negatywny stosunek do świni dziedziczy Nowy Testa-
ment  W przypowieściach biblijnych w świnię wchodzą demony wypędzone przez 
Jezusa z ciała opętanego człowieka (Mt 8, 30–32), a echa motywów ewangelicznych 
obecne są w ludowych opowieściach wierzeniowych (TNTyszowce 1985); stąd zresz-
tą w  średniowiecznych wyobrażeniach (czarną) świnię przedstawiano jako jedno 
z  wcieleń szatana (KowLek: 562–564)  W  ludowych wierzeniach i  opowieściach, 
które wiązalibyśmy już nie z potocznym czy religijnym, a  z mitologicznym obra-
zem świata, w postaci (czarnej) świni ukazuje się diabeł (Wisła 1899: 69; K7Krak: 78;  
Wisła 1903: 147; SimWierz: 255), czarownica (Wisła 1891: 497; K7Krak: 89), topielec 
(Wisła 1892: 165; SimWierz: 244) czy zły duch (SimGad: 21)  W ludowych opowieś-
ciach wierzeniowych świnia sama w sobie jest istotą demoniczną, która zwodzi czło-
wieka (powsz , np  ZWAK 1891: 261; Wisła 1899: 69–70)  

Echa wierzeń mitologicznych pojawiają się także w  ludowych wyobrażeniach, 
w  których kręcąca się w  kółko czarna świnia wywołuje wiry powietrza (Wisła 
1894: 722); ich śladem są liczne gwarowe nazwy trąby lub wirów powietrznych, 
m in : świńskie gówno (SGP V: 511), świnie gówno (SGK I: 348; KupMet: 57), świń-
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skie łajno (MańZwycz: 10), świński bobek, świński glut, świniacy ogon, świński wi-
cher, świnionka (KupMet: 57, 59), svińȯnka (SGK V: 203)  Wierzono, że w wirującym 
wietrze, przechodzącym przez pole w skwarny dzień, przelatuje diabeł i mawiano 
wówczas: świnie łajno przelatuje (MańZwycz: 86)  Przywołane powyżej nazwy wiru 
pochodzą od formuły przekleństwa odstraszającego diabelską moc (Dźwigoł 2004: 
114) – w ludowej opowieści, aby przepędzić topielca, chłopi wypowiadają formułę: 
Świńskie g…, chyb do wody! (Wisła 1892: 186)  Jeśli jednak przywołamy inne nazwy 
wiru powietrznego, zestawione przez Joannę Szadurę w  artykule hasłowym wir 
powietrzny, zamieszczonym w trzecim tomie SSiSL, m in  diabeł, diabełek, diabeł 
przeklęty, diabeł Jasiu, diabelskie/diable wesele, diabli taniec, diabelski młyn/młynek, 
diable gówno, szatan, czort, czart, czartowe wesele, czarcie łajno, czarcie gówno, purt-
kowé godë, purtków michôł, purtków ogón, kusy, złe, zły, zły duch (SSiSL I/3: 339), 
pojawi się nam pewna ekwiwalencja: świnia – diabeł – czart  W sferze domysłów 
pozostaje kwestia, o jakiego czarta chodzi – czy jedynie o synonimiczną nazwę dia-
bła, czy może raczej o prasłowiańskiego demona, stanowiącego personifikację bli-
żej nieokreślonych złych sił, prawdopodobnie mocy wiatru (PodDem 92; por  także  
Dźwigoł 2004: 87–89) 

Przywołane przeze mnie wszystkie trzy modele opisu zwierząt obecne są w pol-
szczyźnie potocznej i  gwarowej (danych leksykograficznych), tekstach folkloru 
(danych folklorystycznych) oraz w  danych przyjęzykowych (etnograficznych) 6  
Czy poszczególne modele opisu zwierząt można dodatkowo przyporządkować do 
okreś lonych gatunków folkloru? Odpowiedź na to pytanie nie będzie prosta  Z jed-
nej strony mitologicznego obrazu świata należałoby szukać – w pierwszej kolejno-
ści – w najstarszych, najbardziej archaicznych gatunkach, takich jak np  zagadka czy 
baśń, z drugiej strony – współczesne zagadki odwołują się także do sfery potocznej, 
codziennej, por  zagadkę o  traktorze: Owsa ni jada, ni stoji w  uborzy, za dziesięć 
koni ziemi zaorze (BartWąż: 25), zaś schrystianizowane baśnie i legendy ajtiologiczne 
często prezentują nie mitologiczny, a religijny obraz świata  Model religijny w opisie 
zwierząt pojawi się z pewnością w gatunkach o funkcji (prymarnie lub wtórnie) reli-
gijnej, takich jak modlitwy i modlitewki, schrystianizowane zamówienia czy pieśni 
religijne, choć nierzadko będziemy mieli do czynienia ze współistnieniem mode-
lu religijnego i mitologicznego  Model potoczny ujawnią z kolei przysłowia, nie bez 
powodu określane mianem „mądrości ludowej”, oraz pieśni obrzędowe (doroczne 
i  rodzinne), co nie znaczy, że w  gatunkach tych nie znajdziemy także elementów 
przynależnych do innych modeli świata, por  chociażby konteksty potwierdzające 

6 Zrekonstruowane przeze mnie językowo-kulturowe obrazy zwierząt, choć – z uwagi na przyjętą 
podstawę materiałową – prezentują w głównej mierze „wizję świata dawnych pokoleń”, stanowią 
jednocześnie „dowód ciągłości kulturowej” (Rak 2010: 491) rozumianej dwojako – jako kontynua-
cja pewnych sposobów myślenia o zwierzętach w świadomości najstarszych mieszkańców współ-
czesnej wsi (co udało mi się udowodnić, prowadząc w latach 2012–2014 badania terenowe) oraz 
pewne związane ze zwierzętami treści symboliczne wspólne wielu kulturom świata 
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jeden z silniej ustabilizowanych sądów o krowie jako zwierzęciu, któremu czarowni-
ca odbiera mleko; w kolejności: przysłowie oraz pieśń sobótkowa: 

Na Boże Ciało robak w kapustę, diabeł w babę włazi, a czarownica mleko krowom 
odbiera (NKPP I: 138) 

Rozpalił nam Pan Bóg tarninowy ogień,
do tego ognia wszyscy się święci schodzili,
tarninowy ogień palili 
Tylko nom nie stało jednego świętego,
poseł na granicę strzéc na carownicę 
Tylko nam jednę carownicysko zławili,
w tarninowy ogień wsadzili 
Gorajze, goraj, carownicysko,
za ludzkie krówki, za nase mlécko 
Gorajze, goraj, na innych wołaj: to-to-to! (BartPANLub I: 463) 

O ile kwestia funkcjonowania dyferencjacji gatunkowej w obrazach interesują-
cych mnie zwierząt nie podlega dyskusji, o tyle problem zależności między modelem 
opisu zwierząt a określonym gatunkiem folkloru nie jest już sprawą tak oczywistą 
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Pets in three models of folk description of the world 
summary

The goal of the paper is to show how three models of the world co-exist in folk narrations about pets  
Identified in accordance with the methodology of the Lublin Słownik stereotypów i symboli ludowych 
(‘A dictionary of folk stereotypes and symbols’), the three models are: the mythological (inherited 
from the Proto-Indo-European and Proto-Slavic past), the religious (biblical, Judaeo-Christian), and 
the colloquial (common-sense, pragmatic)  The author also speculates whether it is possible to con-
nect the individual models with specific genres of folklore  The basis for the analyses is the rich mate-
rial covering contexts from the end of the 18th to the beginning of the 21st century, which comprises 
three types of data: lexicographic, folkloristic, and ethnographic 
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1. wprowadzenie

Jak zauważa Jacek Kubitsky w książce Psychologia migracji,

niewielu migrantów opuszczając rodzinny kraj, zdaje sobie sprawę ze znaczenia i roli 
języka ojczystego  Język to nie tylko środek komunikacji, lecz także skarbnica wie-
dzy, kultury i tradycji  Słowa w każdym języku są pokryte lawą doświadczeń i prze-
żyć nagromadzonych przez wieki  Język to „czarna skrzynka” pamięci indywidualnej 

1 Kwestia określenia osób łączących w sobie polską i żydowską przynależność jest niezwykle skom-
plikowana, a  obok określeń Polak żydowskiego pochodzenia / polski Żyd można wymienić np  
Polak-Żyd, Żyd z Polski i inne  W rozprawie doktorskiej mojego autorstwa, w której analizowana 
była m in  tożsamość badanych, zagadnieniu samej identyfikacji rozmówców i sposobów ich sa-
mookreśleń poświęcone było kilkadziesiąt stron  Należy pamiętać, iż splątana polsko-żydowska 
tożsamość może się różnie wyrażać, a identyfikacje z polskością i żydowskością będą miały różny 
stopień nasilenia  W niniejszym artykule obydwu określeń (polski Żyd i Polak pochodzenia ży-
dowskiego) używam obok siebie, nie jako wymienne, a niezależne, mając oczywiście świadomość, 
iż jest to duże uproszczenie  
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i zbiorowej  Zmiana języka dokonuje w psychice każdego migranta małej rewolucji, 
która nie pozostaje bez wpływu na jego tożsamość (Kubitsky 2012: 59) 

Istotnie, w sytuacji migracji język często staje się ważnym determinantem tożsa-
mości jednostki  Stosunek do języków (kraju pochodzenia – L1 i kraju emigracji – 
L2) może także być związany z wyborem konkretnej drogi akulturacji jednostki 2  
Z tego właśnie powodu tak istotnym zagadnieniem w przypadku badania osób mi-
grujących jest dogłębna analiza ich postaw względem języka lub języków, jakimi 
się posługują, i  praktyk językowych  Analiza ta obejmować może także biografię 
językową osób badanych czy ocenę własnych kompetencji językowych (autoewalu-
ację), zwłaszcza w odniesieniu do L2  Jak można się domyślać, jest więc ona przed-
sięwzięciem bardzo złożonym  W niniejszym artykule skupimy się na opisie tylko 
jednego z wymiarów funkcjonowania językowego osób żyjących na emigracji (pol-
skich Żydów emigrujących do Francji w latach 1968–1983) – postaw badanych wobec 
ich języka ojczystego, czyli polskiego  Analiza wypowiedzi rozmówców wzbogacona 
o odniesienie do literatury przedmiotu pozwoli ukazać, jaką wartość ma dla pol-
skich Żydów żyjących we Francji polszczyzna  

2. metodologia badań 

Materiał empiryczny, którego analiza przedstawiona jest w  niniejszym artyku-
le, został zebrany podczas dwóch pobytów badawczych w Paryżu i  jego okolicach 
w  kwietniu i  maju 2013  r  Podstawowym narzędziem badawczym był pogłębiony, 
niestandaryzowany wywiad biograficzny  Pytania zadawane podczas wywiadu były 
przygotowane wcześniej i koncentrowały się wokół trzech głównych zagadnień: toż-
samości rozmówców, ich zachowań językowych i praktyk kulturowych we Francji  
Badaniem zostało objętych osiemnaście osób stanowiących próbę celową – dziewięć 
kobiet i dziewięciu mężczyzn  W wypadku zaplanowanych badań pomocna w do-
tarciu do osób mogących udzielić wywiadu była tzw  metoda kuli śniegowej (ang  
snowball sampling), czyli nielosowa metoda doboru respondentów do próby badanej, 
która jako jedyna wydała nam się adekwatna, by uzyskać grupę badawczą (a zatem 
osoby o polsko-żydowskiej przynależności, które z Polski wyjechały po Marcu ’68 
lub najpóźniej przed transformacją ustrojową, a więc mające za sobą doświadczenie 
długotrwałej emigracji)  Wywiady odbywały się najczęściej w domach rozmówców, 
czasem w  kawiarniach  Wszystkie rozmowy (średni czas jednego wywiadu to 90 

2 Dobre przyswojenie L2 przy jednoczesnym zachowaniu L1 i sprawne funkcjonowanie w dwóch 
uniwersach językowych będzie wskazywało na integrację  Opanowanie L2 i porzucenie L1 (brak 
kontaktów i identyfikacji, odrzucenie języka kraju pochodzenia) odpowiadać będzie asymilacji, 
zaś brak akwizycji L2 (lub opanowanie go na poziomie pozwalającym jedynie na podstawową 
komunikację) wskazywać będzie na separację (Lüdi, Py 2002) 



235o PoLSZcZyźNIe w cIeNIU MARcA ’68: StUDIUM PRZyPADKU PoLSKIch żyDÓw…

minut) zostały nagrane i przepisane przez autorkę badania  W artykule cytujemy 
je w oryginale, bez dokonywania poprawek stylistycznych  Wszyscy badani należą 
do generacji powojennej, jest to tzw  drugie pokolenie po Holokauście, a więc są to 
osoby, które urodziły się na przełomie lat 40  i 50  oraz w latach 50  XX w  Do Francji 
rozmówcy emigrowali jeszcze przed transformacją ustrojową, a zatem nie później 
niż w  latach 80  Dla wszystkich osób, które wzięły udział w  badaniu, Marzec ’68 
był doświadczeniem „formacyjnym” – część rozmówców właśnie wtedy odkrywała 
swoje żydowskie pochodzenie czy też dopiero w tym czasie zaczynała odczuwać na-
pięcia związane ze swoją podwójną, polsko-żydowską przynależnością  Dramatyzm 
wydarzeń marcowych był w przypadku niektórych rozmówców bezpośrednią przy-
czyną emigracji  Jednak mimo iż tylko czworo badanych wyjechało w roku 1968, 
decyzję o opuszczeniu Polski rzadko kiedy uznać można w przypadku tej grupy za 
całkowicie dobrowolną i wolną od napięć 3  

Charakterystyki badanych są następujące: siedem osób pochodzi z rodzin mie-
szanych, a  jedenaście z  rodzin żydowskich, jednak wszyscy badani to osoby wy-
chowane w Polsce i bardzo silnie zakorzenione w polskim uniwersum kulturowo-
-językowym  Wszyscy rozmówcy wywodzą się z  rodzin inteligenckich, w których 
zwracano uwagę na poprawne używanie języka, a sam język uznawany był za istotną 
wartość  Badani posiadają wykształcenie wyższe i wykonują zawody cieszące się wy-
sokim prestiżem społecznym (są to m in  wykładowcy francuskich uczelni, pisarze, 
dziennikarze, architekci, graficy)  Z wyjątkiem jednej osoby wszyscy rozmówcy za-
łożyli rodziny i mają dzieci  Połowa ma za współmałżonków lub partnerów życio-
wych osoby polskiego czy też polsko-żydowskiego pochodzenia  

Podstawowe parametry składające się na charakterystykę badanych przedstawia-
my zbiorczo w tabeli 1 znajdującej się na końcu artykułu  

3. stosunek do języka polskiego 

Językiem, w którym badani byli wychowani, jest polski (choć w grupie badawczej 
znajdują się trzy osoby, którym w dzieciństwie obok lub zamiast polskiego rodzi-
ce przekazywali inne języki)  Troje rozmówców posługiwało się najpierw językiem 
francuskim (Antoine 4, Sabine) lub rosyjskim (Romuald), język polski przyswoi-
ło zaś we wczesnym dzieciństwie  Intensywność kontaktu rozmówców z językiem  

3 Pięćdziesiąta rocznica Marca ’68 przypadająca na rok 2018 była okazją do publikacji wielu inte-
resujących pozycji dotyczących pokolenia marcowego i doświadczeń tej grupy osób  By w pełni 
zrozumieć skomplikowane losy emigrantów marcowych, warto sięgnąć do zbiorów wywiadów 
Mikołaja Grynberga (2018) czy Krystyny Naszkowskiej (2018)  Bardzo rzetelnym opracowaniem 
historyczno-socjologicznym tego okresu są prace Pawła Osęki (2015) czy Dariusza Stoli (2000)  

4 Ze względu na reguły anonimowości badania imiona rozmówców, podobnie jak wszystkie dane 
mogące ułatwić ich identyfikację, zostały zmienione 
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polskim jest różna  Są wśród nich osoby, które posługują się nim na co dzień, co 
wynika przede wszystkim z polskiej przynależności narodowo-kulturowej małżon-
ków (jest to przypadek czworga rozmówców) – język polski jest dla nich językiem 
codziennej komunikacji  

Dla większości badanych okazją do używania we Francji języka polskiego są sy-
tuacje towarzyskie – po polsku rozmawiają ze swoimi przyjaciółmi z kręgu emigra-
cyjnego i  innymi osobami o  polskiej lub polsko-żydowskiej przynależności, choć 
zdarza się, że użycie przez nich języka polskiego wiąże się z działalnością zawodową  
Wśród badanych są jednak dwie osoby, których kontakt z językiem polskim jest bar-
dzo ograniczony, czego wyrazem była także decyzja, by wywiadu udzielać w języku 
francuskim (Antoine i Sabine)  

Poczucie, iż język ojczysty jest językiem, w którym najlepiej można wyrazić swoje 
uczucia – zarówno te pozytywne, jak i negatywne – towarzyszy wielu rozmówcom  
Mówiąc o  języku polskim, wiele osób zwraca uwagę właśnie na afektywny aspekt 
języka  Ilona podkreśla, iż dla niej język polski to właśnie język emocji – czułości, 
ale także złości  Dlatego zwraca się w nim do swoich dzieci: do córki, która mówi 
po polsku, a w niektórych momentach także do swojego syna, mimo że na co dzień 
komunikuje się z nim po francusku  Opowiada o tym następująco:

Z córką nie zawsze mówię zresztą po polsku, często mówię po francusku też  Nie, nie, 
ja po prostu mam zupełnie inną relację z nimi, więc to mi jest trudno odgraniczyć  
Ale wiem, że bardzo żałuję, że nie mówiłam po polsku do Jeana [syna], bardzo tego 
żałuję, że mu zabrałam bogactwo. Ja wiem, że jak, jak do niego chcę powiedzieć, ja 
mówię do niego „kotku”, jak chcę mu coś miłego powiedzieć, to mówię po polsku, 
takiego bardzo bliskiego. Jak chciałam krzyczeć na Julię, jak byłam zła, to krzy-
czałam po polsku. Na niego nie krzyczę po polsku, bo on nie rozumie, natomiast 
na nią mogłam, prawda? W związku z tym są takie pewne akty, które, które… Jak 
ja widzę małe dziecko, takie słodkie, malutkie, uwielbiam małe dzieci, to mówię 
„papużki”. Nie znam takiego słowa po francusku, które by mi to… A powiedzieć 
„mon petit chou” to mi w ogóle nic nie mówi 

Hanna, tak jak Ilona, także zwracała się do swoich dzieci w  języku polskim, 
gdy chciała powiedzieć im coś czułego, chociaż na co dzień rozmawia z  nimi po 
francusku  Być może jest to nieświadoma próba pokazania dziecku, że to właśnie 
język ojczysty jest dla matki najbliższy  Jak bowiem zauważa Krystyna Wróblewska- 
-Pawlak, 

[…] zwracanie się [przez matkę] do dziecka w okresie niemowlęctwa w jej języku oj-
czystym też wydaje się jak najbardziej naturalne i oczywiste, o ile utożsamia się ona 
z tym językiem, jest on dla niej językiem serca (Wróblewska-Pawlak 2013: 95) 

Hanna przypomina sobie także, jaką złość wywoływały w niej sytuacje innego 
sposobu komunikacji, praktykowanego przez jej siostrę, także emigrantkę: 
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Jakieś słowa czułości mi przychodzą po polsku, do dzieci, powiedzmy  Nigdy nie po-
wiedziałam do mojego dziecka „mon petit loup”  Moja siostra, która wyjechała, ma-
jąc lat piętnaście, dużo młodsza ode mnie, ona mówiła do swojego syna „mon petit 
loup”, a dla mnie to było tak sztucznie, że aż się na nią denerwowałam  Ja mówiłam 
„słoneczko”, „myszka”, no, takie słowa, których prawdopodobnie dzisiaj też ludzie 
używają 

Także dla Mateusza polski jest językiem, w  którym najłatwiej wyrazić mu 
uczucia:

Językiem oczywiście macierzystym jest polski – to znaczy takim językiem, który się 
w dzieciństwie nabywa i który jest jakby najgłębiej zakorzeniony, tak że to jest język 
uczuć, wszystkich naszych polskich zdrobnień, emocjonalnych… Czego się nie dało 
w żadnym innym języku  

Porównując polski i francuski, Marianne również podkreśla, iż to ten pierwszy jest 
językiem, w którym łatwiej jej wyrazić emocje, właśnie ze względu na możliwość 
użycia licznych zdrobnień:

Polski jest czasami bogatszy od francuskiego, jeżeli chodzi o takie opisowe… Bo są 
zdrobnienia… Ale polski jest bogatszy, bo polski ma cały szereg zdrobnień, które 
oddają stany emocjonalne  We francuskim tego oddać nie można 

Choć polski jest dla wielu rozmówców językiem uczuć i zarazem językiem dzie-
ciństwa i młodości, takim, w którym najlepiej można oddać swoje myśli, a zatem 
językiem bardzo im bliskim, jednocześnie oceniają ten język jako niezbyt ładny  Za-
pytany, który język lubi najbardziej, Mateusz odpowiada:

To jest bardzo trudno powiedzieć  Ja bardzo lubię polski język  Jest może trochę, 
posługując się tymi innymi językami, widzę, że jest szeleszczący, nie ma takiej ład-
nej melodii  – rosyjski ma ładniejszą, ale coś takiego powiedzieć, to zaraz będzie: 
„Ooo…”  Ale włoski jest przepiękny 

Również innym rozmówcom zdarza się wyrażać  negatywne opinie o  języku 
polskim  Leon, dziennikarz, zapytany o to, czy gdyby mógł się urodzić jeszcze raz, 
coś by zmienił, odpowiada twierdząco  Pragnienie to zaś łączy właśnie z językiem – 
chciałby urodzić się jako rosyjski bądź amerykański Żyd, gdyż rosyjski i angielski 
to w jego opinii „lepsze języki”, polski zaś jest dla niego językiem „marginalnym”  
Poproszony o wytłumaczenie, co przez tę marginalność rozumie, dodaje:

Mały zasięg… i mała sympatia do języka  Jest powszechnie uważany za język niecie-
kawy i brzydki fonetycznie 

Nie jest to jedyna wypowiedź, w której rozmówca wyraża przekonanie o brzydo-
cie języka polskiego  Także Ilona stwierdza: „Polski język nie jest dla mnie ładnym 
językiem” 
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Należy jednak podkreślić, że zarówno w przypadku Leona, jak i Ilony negatyw-
ne opinie dotyczące aspektów estetycznych języka polskiego nie wpływają na ich 
identyfikację z tym językiem – obydwoje o swojej polskiej przynależności mówią, 
wskazując właśnie na swój język ojczysty 

Także Leszek wydaje się mocno związany z językiem polskim  Na pytanie, czy 
któryś z języków, jakimi się posługuje, mógłby określić jako własny, odpowiada:

No, to na pewno polski znam lepiej niż francuski, bo po polsku mówię, bo polskiego 
się uczyłem w szkole, bo to mój język ojczysty, to nie ulega kwestii 

Rozmówca ma jednocześnie poczucie, że język, którym się posługiwał, bardzo się 
zmienił, w jego opinii – negatywnie: 

Spędziłem trzydzieści lat mojego życia w Warszawie i bardzo lubiłem to miasto, ni-
gdy nie widziałem, jak jest brzydka Warszawa  I  jak przyjeżdżałem do Warszawy, 
to pierwsze, co musiałem zobaczyć, to był Pałac Kultury, bo ja bardzo lubię Pałac 
Kultury  I nagle ta Warszawa po iluś tam latach się zmienia i zmienia się tak, że mi się 
to nie podoba  Zmienia się język, zrobił się jakiś taki bardzo wulgarny, jest dużo 
naleciałości z angielskiego, z amerykańskiego – nie podoba mi się ten język. Ja 
wolę ten język taki, jaki ja pamiętam z mojego dzieciństwa, mojej młodości, jakim 
ja mówię. Podejrzewam, że dla kogoś z młodszego pokolenia ja mówię w sposób, 
który jest staroświecki, ale po prostu ja tak mówię, po prostu tak się nauczyłem 
języka i wolałem.

Wypowiedź Leszka dowodzi nie tylko jego trwałych związków z polskim uni-
wersum językowo-kulturowym, którego symbolem jest dla niego polszczyzna zapa-
miętana z lat młodości, lecz także tego, iż sam język jest dla niego ważną wartością  
Zofia wszystkie języki, które zna, traktuje jako osobiste bogactwo  Zapytana o to, 
czym jest dla niej język polski, odpowiada:

Czym dla mnie jest język polski? To jest moje bogactwo, tak samo zresztą jak język 
francuski  Jest to po prostu jakiś taki cud człowieczeństwa mieć język do porozumie-
wania się, do pisania, do tworzenia czegoś ewentualnie  I ten cud ja mam podwójny, 
można powiedzieć  Po francusku oczywiście robię sporo błędów syntaksji, czasami 
są polonizmy jakieś, czasami… Znaczy sporo mi się poprawia jednak, jak piszę jakiś 
tekst, który daję do czytania  No i po polsku też  Jak przesłałam mojej przyjaciółce 
pisarce teksty, które napisałam, to ona mnie wyśmiała po prostu  Wyśmiała mnie 
i właściwie nawet jej się nie chciało poprawiać, tyle było do poprawiania według niej 

Podobnie jak Marianne rozmówczyni ta jest więc świadoma, iż brak ciągłego 
kontaktu z językiem polskim wpływa szczególnie na sprawność pisania  Jednocześ-
nie nawiązuje do sygnalizowanej w innych wywiadach kwestii bezbłędnego pisania 
w  języku francuskim, co nadal przysparza jej problemów   Jola, mówiąc o  języku 
polskim, również zwraca uwagę na to, jak ważny dla kształtowania się jednostki jest 
język, w którym wzrastała:
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Wydaje mi się, że pierwszy język, którego człowiek się uczy, macierzyński 5, jest rzeczą 
niezastąpioną, i myślę, że struktury mentalne kształtuje język, w którym się zaczyna 
egzystencję 

Przekonanie to znajduje zresztą potwierdzenie w  oczach specjalistów  Pisząc 
o przyjmowaniu pierwszego i drugiego języka, Wolfgang Klein zauważa bowiem, iż 

[…] z  całą pewnością możemy stwierdzić, że przyswajanie pierwszego języka jest 
ściś le powiązane z rozwojem społecznym, a wraz z nim – z kształtowaniem się tożsa-
mości społecznej, i że w wypadku nabywania drugiego języka zależność ta nie obo-
wiązuje w tym samym stopniu (Klein 2007: 94)  

4. języki używane w rodzinach założonych przez rozmówców

Nie sposób pisać o polszczyźnie tej grupy, nie odwoławszy się do zagadnienia trans-
misji językowej w rodzinach założonych przez badanych  Bardzo często to właśnie 
pojawienie się dzieci skłania imigrantów do refleksji nad tym, czym jest dla nich 
język ojczysty, gdyż w sposób nieunikniony konfrontuje ich z decyzją o tym, w ja-
kim języku będą się z nimi porozumiewać 6  Jak bowiem zauważa K  Wróblewska-
-Pawlak, w sytuacji imigracji 

[…] dziecko staje się projekcją aspiracji rodziców, a przyjęte wobec niego postępowa-
nie, oparte na dokonywaniu różnych wyborów, począwszy od wyboru imienia, reli-
gii, języka, może być traktowane jako wskaźnik przebiegu i kierunku jego socjalizacji 
i akulturacji (Wróblewska-Pawlak 2004: 505) 

Powszechne przekonanie, iż w rodzinach mieszanych czy też w sytuacji emigracji 
zjawisko dwujęzyczności dzieci jest czymś naturalnym, nie znajduje potwierdzenia 
w badaniach specjalistów (Hélot 2007; Deprez 2008)  Rzeczywiście, jak wynika z da-
nych przedstawionych w spisie powszechnym z 1999 r , 26% mieszkańców Francji 
(czyli 11,5 mln) wychowywanych było w innym niż francuski języku lub też francu-
ski był im przekazywany jednocześnie z drugim językiem (imigranckim bądź re-
gionalnym)  To dwujęzyczne wychowanie nie jest jednak równoznaczne z transmi-
sją języków  W wypadku języka polskiego tylko jedna czwarta przebadanych osób 
(60 160 na 235 000 osób deklarujących w badaniu polszczyznę jako język rodzimy) 
przekazała go własnym dzieciom 

5 Tak w oryginale 
6 Emilia Smechowski, polska emigrantka żyjąca w Niemczech, autorka książki Wir Strebermigran-

ten (My, wzorowi emigranci), w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Wysokie Obcasy” właśnie 
moment zajścia w ciążę określa jako „decydujący” dla refleksji nad swoją tożsamością i wartością 
polszczyzny, http://www wysokieobcasy pl/wysokie-obcasy/7,127763,23705752,decydujacy-byl-mo 
ment-zastanawialam-sie-jak-bede-rozmawiac html (dostęp: 28 VII 2018) 
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Siedemnaścioro z osiemnaściorga rozmówców założyło rodziny i ma dzieci, jed-
nak ich sytuacja rodzinna kształtuje się różnie  Wśród badanych wyróżnić możemy 
następujące wzory przynależności narodowo-kulturowej rodziców:

 – rodzice o tej samej przynależności narodowo-kulturowej, dzieci urodzone w Pol-
sce, emigracja w  ich wczesnych latach dziecięcych (Kasia i Tolek, Dorota, Le-
szek, Mira, Ilona),

 – rodzice o  tej samej przynależności narodowo-kulturowej, dzieci urodzone we 
Francji (Antoine, Leon, Marianne, Waldek),

 – rodzice o różnej przynależności narodowo-kulturowej, dzieci urodzone we Fran-
cji (Hanna, Ilona, Jola, Mira, Poldek, Romuald, Sabine, Zofia),

 – rodzice o różnej przynależności narodowo-kulturowej, dzieci urodzone w innym 
kraju niż Polska czy Francja (Leon, Mateusz) 
Czynnikiem wpływającym na decyzję o  transmisji języka polskiego jest więc 

w przypadku rozmówców nie tylko przynależność narodowo-kulturowa rodziców, 
lecz także miejsce urodzenia dziecka i  – gdy była to Polska  – moment emigracji 
do Francji 

Można przypuszczać, iż w rodzinach, w których rodzice są tego samego pocho-
dzenia, czyli obydwoje pochodzą z Polski, i między sobą komunikują się po polsku, 
socjalizacja w języku polskim będzie przebiegać sprawniej niż w wypadku rodzin 
mieszanych  Jak jednak wynika z badań, ta sama przynależność narodowo-kultu-
rowa obydwojga rodziców nie gwarantuje przekazania dzieciom własnego języka 
ojczystego  Jak bowiem wskazuje Marie-Rose Moro (1998, 2010), we Francji w przy-
padku tylko 10% dzieci (w  wieku 6–9 lat) pochodzących z  rodzin imigranckich 
można mówić o dwujęzyczności dodatniej, wzbogacającej (fr  bilinguisme additif) 
(Lambert 1977; Hamers, Blanc 1983: 447), co dowodzi, iż dwujęzyczność nie jest na-
turalną konsekwencją emigracji lub wychowania przez małżeństwa mieszane pod 
względem językowo-kulturowym  Także wśród naszych badanych posiadanie oby-
dwojga polskojęzycznych rodziców (przypadki Doroty, Ilony, Leszka, Marianne, 
Miry, Kasi i  Tolka) nie oznacza automatycznego przekazywania dzieciom języka 
polskiego 

Te osoby, które założyły rodziny w Polsce, a zatem przed emigracją porozumie-
wały się ze swoimi dziećmi w języku polskim, dopiero w momencie wyjazdu stanęły 
przed koniecznością wyboru, czy nadal posługiwać się w  kontakcie z  dziećmi ję-
zykiem polskim, czy też praktykę tę zarzucić  Ze swoim pierwszym synem, miesz-
kającym obecnie w  Polsce, który we Francji znalazł się w  wieku trzech lat, Mira 
rozmawiała po polsku: 

Tak, ja mówiłam po polsku  On się bardzo dobrze czuje tam [w Polsce], wcale nie 
zamierza wracać. On jest tam w tym środowisku artystycznym i jest bardzo zado-
wolony. Dobrze mu to wszystko idzie, jakoś zarabia te pieniądze – nie za dużo, ale 
tyle, co potrzeba, na życie mu starcza  Problem jest tylko taki, że na razie nie ma żony 
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ani dzieci, bo jest strasznie zajęty swoją karierą  Ale teraz to myślę, że coraz później 
widocznie…

O udanej transmisji języka polskiego mówi także Leszek, który ze swoimi dzieć-
mi urodzonymi w Polsce nadal rozmawia po polsku  O ich adaptacji do francuskie-
go uniwersum językowego opowiada następująco: 

Moja córka i mój syn mieli osiem i siedem lat, jak przyjechali do Francji, kiedy zostali 
ze mną  Oczywiście nie znali słowa po francusku, ale po dwóch miesiącach znali 
ten język lepiej ode mnie. Chodzili do klasy takiej dla przybywających do Francji 
i nieznających francuskiego, no i po roku lepiej pisali i mówili niż Francuzi. […] 
Miałem znajomą z romanistyki, która mieszkała wtedy w Paryżu, i poprosiłem ją, 
żeby się zajmowała dziećmi wieczorem, bo ja nie mogłem, bo pracowałem  Ona oczy-
wiście rozmawiała z nimi po francusku i po dwóch czy trzech miesiącach im powie-
działem: „No, to możecie już do niej mówić po polsku – Monika jest z Warszawy”  
I nie mówili do niej, mówili po francusku, ale co jest śmieszniejsze, oni do siebie 
mówili już po francusku. Ja do nich zawsze mówiłem po polsku i oni mi odpo-
wiadali po polsku, polski znają perfekt, bez zająknięcia mówią po polsku. Może 
czasami mój syn robi jakieś błędy, bo on tylko jedną klasę zrobił w Polsce, a jego 
siostra zrobiła trzy klasy, tak że ona świetnie pisze. Ale żeby śmieszniej było, oni 
mają teraz dzieci i do nich mówią po polsku, a między sobą mówią po francusku – 
to już zupełny idiotyzm, ale tak się układa.

W  przypadku dzieci Leszka możemy zatem mówić o  dwujęzyczności dzie-
cięcej typu sukcesywnego w  jej najczęściej spotykanej odmianie, nazywanej 
dwujęzycznością dom  – szkoła (fr  foyer-école, np  Varro 1997: 63), polegającej na 
tym, że język kraju pochodzenia jest językiem domowym, język kraju zamieszkania 
zaś dziecko nabywa w szkole 

Leszek, być może w sposób nieświadomy, stosował także strategię (tzw  strate-
gię Grammonta: jedna osoba – jeden język, Hagège 1996: 41–43), która pozwoliła na 
udaną transmisję języka polskiego: w kontakcie z dziećmi posługiwał się wyłącznie 
językiem polskim, po francusku rozmawiała z nimi znajoma romanistka, pełniąca 
funkcję opiekunki  Choć Leszek znajomość polskiego swoich dzieci ocenia jako per-
fekcyjną, nie ma wątpliwości, że to francuski jest dominującym językiem ich komu-
nikacji, o czym świadczy fakt, że między sobą (co stwierdza się również w literatu-
rze przedmiotu, ibid : 46) rodzeństwo porozumiewa się po francusku  Jednocześnie 
swoim urodzonym już we Francji młodszym dzieciom ojciec nie przekazał języka 
polskiego  Rozmówca ma świadomość, że przekazanie własnego języka nie jest dla 
rodzica imigranta łatwym przedsięwzięciem  Język polski udało mu się zachować 
w kontaktach ze starszymi, mówiącymi już po polsku dziećmi, najprawdopodobniej 
chciał go przekazać także młodszym córkom, o czym świadczy fakt, że początkowo 
rozmawiał z jedną z nich właśnie po polsku  Jednak przekazanie języka polskiego 
w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się okazało się zbyt trudne 
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organizacyjnie ze względu na częste wyjazdy ojca i  wczesną eskpozycję dzieci na 
język francuski  

Na decyzję o  porzuceniu zamiaru przekazywania dzieciom języka polskie-
go w  przypadku wielu rozmówców duży wpływ miało otoczenie  Dorota, któ-
rej dzieci urodziły się w  Polsce, a  we Francji znalazły się w  wieku przedszkol-
nym, wśród istotnych motywów swojej decyzji upatruje radę, której udzielono jej  
w przedszkolu:

No właśnie, niestety nie bardzo [przekazałam polski]  To jest szkoda wielka, ale ja-
koś tak się złożyło, że jest bardzo trudno zachować ten polski. Są rodziny, gdzie 
tak było i, oczywiście, to jest dużo lepiej, ale… Były dwa, trzy takie motywy: mój 
syn miał problemy z mówieniem, jak poszedł do szkoły, bo w domu polski cały 
czas funkcjonował, bo pani, która przychodziła do opieki nad dziećmi, była Pol-
ką. Moja córka przez pierwsze cztery lata mówiła po polsku – to jest niby pierwszy 
język, tylko oczywiście daleko nie tak doskonale, jak po francusku. Myślałam so-
bie, że ten polski gdzieś jest, gdzieś w tej głowie się zatrzyma, a właśnie poradzili mi 
w przedszkolu źle – żeby przestawić się tylko na francuski ze względu na to, że im 
tam jest trudno, w tym przedszkolu. 

Po polsku nie mówią dzieci Waldka, mimo że jest to język, w którym rozmówca 
porozumiewa się ze swoją żoną:

To jest bardziej skomplikowane  Moje dzieci rozumieją po polsku  – praktycznie 
wszystko – oni twierdzą, że mówią po polsku, ale… Mówią, mówią, ale niezbyt do-
brze  Z dziećmi rozmawialiśmy po francusku. I w tym sensie oni rozumieją, bo 
my ze sobą, z żoną, mówimy po polsku, więc część oczywiście rozumieją. Prak-
tycznie wszystko  Co nie znaczy, że wszystko potrafią wypowiedzieć – one mówiły 
po francusku 

Decyzja Waldka wynikała z obranej przez niego strategii akulturacyjnej, pole-
gającej na językowej i kulturowej asymilacji, co zresztą badany mylnie nazywa in-
tegracją („To była ta świadoma decyzja, że jesteśmy w  tym kraju, to należy się 
integrować”)  Podobnie jak inni rozmówcy, także Waldek przez integrację ze społe-
czeństwem francuskim rozumiał całkowitą językową asymilację i porzucenie języka 
polskiego na rzecz francuskiego 

Jak zauważa Christine Deprez, imigrantom często towarzyszyć może poczucie, 
że udana integracja (także ich dzieci) możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki całko-
witej asymilacji językowej (fr  assimilation linguistique, zob  np  Deprez 2003: 40; 
Fought 2006: 27–29)  Dotyczy to również migracji na terenie jednego kraju, tj  mi-
gracji wewnętrznej, np  w wypadku osób posługujących się językami regionalnymi 
(we Francji np  alzackim czy bretońskim)  Jak wskazuje Ch  Deprez, takie czynniki, 
jak świadomość posługiwania się językiem mniejszości, kształcenie w języku fran-
cuskim, migracja ze wsi do miast czy też małżeństwo z  osobą nieposługującą się 
danym językiem, sprzyjają właśnie owej asymilacji językowej, czyli całkowitemu po-
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rzuceniu własnego języka ojczystego (przypadek imigrantów) lub języka regionalne-
go (autochtoni) na rzecz języka dominującego (Deprez 2003: 40)  

Także postawa samych dzieci wobec własnej dwujęzyczności może być dla ro-
dziców istotnym czynnikiem zachęcającym do wychowywania w dwóch językach 
lub też jego zaprzestania  Nasi rozmówcy, opowiadając o próbach prowadzenia życia 
w różnych językach i decyzji o rezygnacji z  tego pomysłu, często odwołują się do 
doświadczeń swoich dzieci, które dwujęzyczność rodziców i własną przeżywały jako 
stygmatyzującą  

Dorota wspomina:

Wtedy miałam partnera, który nie był Francuzem, ale mówiliśmy po francusku  Ko-
ledzy, koleżanki ze szkoły… To jest strasznie trudno  Dzieci prosiły mnie, żebym nie 
mówiła do nich po polsku, jak są koledzy albo kiedy idę po nich do szkoły – dzieci 
nie lubią być inne 

Uczucie wstydu przeżywane przez dzieci wychowujące się w rodzinach dwu- czy 
wielojęzycznych w kontakcie z rówieśnikami posługującymi się językiem dominu-
jącym sygnalizuje wielu rozmówców  Jak stwierdza badaczka dwujęzyczności Eli-
zabeth Deshays (1990: 122–127), wszystkie osoby (sto par), z  którymi rozmawiała, 
zbierając materiały do swojej książki, wspominały o wysiłkach swoich dwujęzycz-
nych dzieci, by ukryć znajomość drugiego języka, czyli języka rodzimego rodziców 
imigrantów lub też języka rodzica o  innej przynależności narodowo-kulturowej  
W  kontaktach z  jednojęzycznymi kolegami dzieci wolały posługiwać się jedynie 
językiem grupy dominującej, chcąc uchodzić za takie same jak ich jednojęzyczni 
rówieśnicy – mogły być to sytuacje incydentalne, zdarzało się jednak, że trwały one 
dłużej, w  zależności od okoliczności zewnętrznych i  cech osobowościowych kon-
kretnych dzieci  

Rozmówcy wspominają niejednokrotnie o trudnościach adaptacyjnych, jakie ich 
dzieci napotykały we francuskim środowisku językowym  Świadomość, że nie mogą 
się one odnaleźć w grupie rówieśniczej i z powodu braku znajomości języka nie ko-
munikują się sprawnie ze swoimi francuskojęzycznymi kolegami, sprawiała, iż swoją 
decyzję o wychowywaniu w języku polskim przeżywali jako katastrofalny błąd, wy-
bór podjęty na niekorzyść dziecka  Czasem, tak jak w przypadku Doroty, sytuacje 
te przesądzały o tym, by zmienić sposób komunikacji z dzieckiem, a w przyszłości 
mówić do dzieci wyłącznie po francusku  

Zdarza się jednak, że dzieci rozmówców w pewnym momencie swojego życia za-
czynają odczuwać potrzebę poznania języka polskiego i na własną rękę rozpoczyna-
ją jego naukę  Mówi o tym Zofia:

Dzieci mi teraz wypominają [że nie przekazałam im polskiego]  I mój syn się uczy 
polskiego teraz, tak. No ale, no jakoś sobie radzi, nie można powiedzieć, żeby to był 
polski literacki, ale taki nieociosany, niegramatyczny polski praktykuje 
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Większości osób, którym nie udało się przekazać dzieciom języka polskiego, to-
warzyszy jednak poczucie smutku wynikające z niemożności porozumiewania się 
z  nimi w  najbardziej dla siebie naturalnym (być może także najbliższym) kodzie 
językowym  Choć nie zawsze rozmówcy wyrażają to explicite, to takie refleksje po-
jawiają się np  przy okazji opowiadania o komunikacji (hipotetycznej lub realnej) 
z wnukami  Leszek, który z dziećmi porozumiewa się częściowo w języku polskim, 
swojego wnuka „poznał po francusku”  Francuski jest językiem ich kontaktów  Jed-
nak Leszek ocenia ten fakt w sposób dość jednoznaczny:

Ja swojego wnuka poznałem po francusku, ja do niego mówię po francusku, bo tak 
jest mi naturalnie  Natomiast do moich dzieci, które się w Polsce urodziły, oczywi-
ste jest, że ja mówię po polsku  Do tej córki, która się urodziła we Francji, ja czasem 
mówię po polsku, bo ja ją też jakby poznałem po polsku – ja do niej przez trzy lata 
mówiłem po polsku i  ona trochę mówi po polsku, trochę rozumie  Rozumie sto-
sunkowo dużo po polsku, nawet się uczyła trochę polskiego, bo to ją interesowało  
Natomiast z moim wnukiem – mówię do niego po francusku  No, głupio, ale mówię 
po francusku 

Można więc przypuszczać, iż mimo deklarowanej naturalności w komunikacji 
z wnukiem w języku francuskim Leszek prawdopodobnie wolałby z nim rozmawiać 
po polsku  

Także Marianne chciałaby móc rozmawiać ze swoimi wnukami po polsku  Ma 
jednak świadomość, że szanse na powodzenie tej polskojęzycznej komunikacji są 
bardzo ograniczone  Jak zauważa, w stosunku do wnuków byłaby bardziej „natural-
na” w języku polskim  Taka deklaracja jednoznacznie wskazuje, że język ten jest jej 
najbliższy i to w nim najłatwiej jej wyrazić wszystkie emocje  Poproszona o uzasad-
nienie swojej odpowiedzi, dodaje: 

Bo to jest kwestia języka  Bo zdałam sobie sprawę, słuchając… Nigdy nie zwracałam 
uwagi na to, jak się mówi w  Polsce do dzieci  Ostatnio zdałam sobie sprawę, że 
mówi się bardzo czule. Dużo czulej niż po francusku. Więc bardzo dobrze widzę 
się w mówieniu do wnuków po polsku… Ale to jest praktycznie niemożliwe…

O pewnej szczególności komunikacji z wnukami czy nawet mówienia o wnukach 
w innym niż ojczysty języku wspomina także Anna Wierzbicka (2007)  Ta mieszka-
jąca w Australii i pisząca po angielsku polska językoznawczyni przyznaje, że w tym 
języku często nie udaje jej się znaleźć odpowiednich słów, by móc opowiedzieć o swo-
jej wnuczce  Po pierwsze, jak zauważa, rejestr języka angielskiego, w którym mówi 
się o dzieciach, jest jej emocjonalnie nieznany, a przy tym kompletnie nie przystaje 
do sposobu mówienia o dzieciach po polsku  Ponadto polskie przymiotniki, których 
Anna Wierzbicka używałaby z chęcią, by opisywać swoją wnuczkę (badaczka poda-
je tu przykład leksemu „rozkoszna”), nie mają wiernych odpowiedników w języku 
angielskim  Podobne odczucia wzbudzają w niej trudności w zastępowaniu demi-
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nutywów – badaczka czuje się bezradna wobec niemożności mówienia o „loczkach”, 
„rączkach”, „główce” i „nosku” swojej wnuczki  Ta językowa niemoc sprawia, że na 
pytanie o to, jak się ma jej wnuczka, odpowiada zazwyczaj krótkim, zupełnie nie-
adekwatnym do swoich uczuć zwrotem: She is well 7 (ibid : 98–99)  

5. Podsumowanie 

Cytowane wypowiedzi badanych dotyczące obecności polszczyzny w ich życiu na 
emigracji pozwalają wyprowadzić kilka wniosków  

Tylko dwie osoby spośród osiemnaściorga respondentów nie używają na co dzień 
języka polskiego (są to rozmówcy, których pierwszym językiem nie był język pol-
ski, tylko francuski, w tym języku udzielali także wywiadu)  Reszta badanych mniej 
lub bardziej regularnie używa na co dzień mowy ojczystej – w kontaktach z pol-
skojęzycznym współmałżonkiem, podczas spotkań z przyjaciółmi czy też w życiu 
zawodowym  Kontakt ten jest naturalnie mniejszy w przypadku imigrantów, któ-
rzy prowadzą życie u boku francuskojęzycznego współmałżonka lub też pracują we 
francuskich firmach bądź instytucjach  Rozmówcy wywodzą się z tzw  inteligenc-
kich domów, w których przykładano wagę do poprawności językowej, a sam język 
uznawany był za istotną wartość, co znajduje odbicie w ich stosunku do polszczyzny  
Niektórzy badani ubolewają nad zmianami, jakie zachodzą we współczesnej pol-
szczyźnie (potocyzacja języka), mają także świadomość, że lata spędzone na emigra-
cji wpływają na ich kompetencje w tym języku, np  sprawne pisanie 

Jak wynika z przedstawionych fragmentów wypowiedzi, język polski w stopniu 
pozwalającym na sprawną komunikację przekazało swoim dzieciom siedmioro ba-
danych  Jeśli dane te interpretować ilościowo 8 i odnosić do wcześniej przywoływa-
nych wyników badań prowadzonych we Francji (Deprez 2008; Wróblewska-Pawlak 
2014), to jasno z  nich wynika, iż osoby pochodzenia żydowskiego emigrujące do 
Francji są bardziej skłonne do przekazywania języka polskiego swoim dzieciom niż 
Polacy żyjący we Francji (38% w  przebadanej grupie i  25,6% według danych sza-
cunkowych przywoływanych przez Ch  Deprez)  Badani wskazują na afektywny 
aspekt polszczyzny i uczuciowe więzi, jakie ich z nią łączą – dla wielu naturalne jest, 
że to właśnie w  ojczystym języku najlepiej można wyrazić swoje myśli i  uczucia   

7 W przypadku przeprowadzonego badania zagadnienie przekazywania języka w rodzinach zało-
żonych przez żydowskich imigrantów mogłoby zostać poszerzone o badanie dwóch młodszych 
generacji – dzieci i wnuków  Takie badanie nad komunikacją międzypokoleniową obejmującą aż 
trzy generacje mogłoby zostać przeprowadzone przy użyciu tej samej metody i w znaczący sposób 
poszerzyłyby wiedzę o zachowaniu polszczyzny wśród polskich Żydów ich i rodzin żyjących we 
Francji  

8 Na istotę ilościowej interpretacji uzyskanych wyników badań zwrócił uwagę w recenzji mojej pra-
cy doktorskiej prof  dr hab  Władysław T  Miodunka, za co jestem Mu wdzięczna  
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Jednocześnie ci rozmówcy, którym nie udało się przekazać dzieciom swojego ro-
dzimego języka, zdają się żałować tego, że ich dzieci nie mówią po polsku – w tym 
języku chętnie rozmawialiby z wnukami, mają jednak świadomość, że jest to mało 
prawdopodobne 

Wydaje się więc, że niezależnie od stopnia użytkowania polszczyzny na emigracji 
jest ona dla badanych istotną wartością stanowiącą w większości przypadków em-
blemat ich polskiej tożsamości  

Tabela 1  Charakterystyka badanych  

Imię Rok 
urodzenia Wiek9 Rok emigracji z Polski10 Liczba lat  

na emigracji

Antoine 1946 69 1968 45

Dorota 1948 65 1981 32

Ela 1946 67 1981, 1995* 32

Hanna 1946 69 1967 46

Ilona 1948 65 1969 44

Jola 1949 66 1970 43

Kasia 1950 63 1983 30

Leon 1944 69 1967 46

Leszek 1953 60 1983 30

Marianne 1955 54* /
58 1974 35 (w 2009)

39 (w 2013)

Mateusz 1945 68 1969 44

Mira 1945 68 1974, 1976* 39

Poldek 1946 67 1968,
1989*

45 – łącznie od 
wyjazdu z Polski
24 – we Francji

Romuald 1943 70 1965 48

Sabine 1951 62 1969 44

Tolek 1949 64 1983 30

Waldek 1945 68 1968 45

Zofia 1949 64 1974 39

9 Podaję wiek badanych w momencie udzielania przez nich wywiadu, tj  w 2013 r , a w przypadku 
Marianne – w 2009* (kiedy przeprowadziłam wywiad) i w 2013 r 

10 Podaję rok emigracji z Polski, zaznaczając jednocześnie dodatkowo rok, w którym badani osiedlili 
się we Francji, co oznaczam gwiazdką *  
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Polish Language in the shade of march ’68: the case study of Polish jews – french immigrants 
summary

The paper discusses the Polish language of Jews who emigrated from Poland to France between 1967 
and 1980  An analysis of excerpts from interviews which contain discourse about the attitudes of the 
interviewees towards their mother tongue and its transmission, will allow us to answer the following 
questions: What place does the Polish language occupy in everyday life of the informers? What are 
their feelings towards their mother tongue? And lastly, how many of them have decided to pass the 
Polish language to their children, and so preserve it in their families?
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Interferencja na różnych poziomach języka oraz proces nabywania obcych elemen-
tów w warunkach bilingwizmu od dawna stanowią obszar zainteresowania bada-
czy dwujęzyczności  Na przestrzeni lat zaczęto dostrzegać potrzebę rozróżniania 
przejawów obcego wpływu językowego na język biorcę oraz stopniowo dokonywa-
no coraz bardziej szczegółowej ich analizy i delimitacji  Już na początkowym etapie 
dopiero rodzących się badań nad wpływami międzyjęzykowymi odróżniano zapo-
życzenia od kalk  Jedna z  pierwszych definicji kalki językowej stworzona została 
przez Charlesa Bally’ego, który tym mianem określił „słowa i wyrażenia utworzo-
ne automatycznie poprzez dokładne tłumaczenie na podstawie schematu wyrażeń  

1 Artykuł został napisany w ramach realizacji projektu „Zasób frazeologiczny gwary staroobrzę-
dowców w  Polsce”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji nr DEC-2018/29/N/HS2/01903 
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wziętych z języka obcego” [tłum  M G -D ] 2 (Bally 1909/1951: 69)  Na istnienie tego 
typu zjawisk uwagę zwracali także Uriel Weinreich i Einar Haugen  U  Weinreich 
dzieli efekty zapożyczania na „zapożyczenia słowa” i „zapożyczenia tłumaczenia” 3, 
czyli kalki (Weinreich 1968/1972: 44)  Z kolei E  Haugen wspomina o istnieniu za-
pożyczeń leksykalnych, zapożyczeń hybrydalnych, zapożyczeń semantycznych oraz 
kalk (loan translations)  Te ostatnie określa jako twory, w których przypadku za-
pożycza się wyłącznie wzorzec wyrazu wraz z jego znaczeniem, z tym że w miejsce 
obcych morfemów podstawia się morfemy pochodzące z rodzimego języka (Haugen 
1972: 353)  Zapożyczenia hybrydalne natomiast to według badacza wyrazy utworzo-
ne częściowo z rodzimego, a częściowo z obcojęzycznego materiału (ibid : 352)  

Na gruncie polskim najobszerniejszego opisu zjawiska kalkowania dokonał Jerzy 
Obara  Podzielił on kalki na: leksykalne (strukturalne i semantyczne), gramatyczne 
(morfologiczne i składniowe) oraz frazeologiczne (Obara 1989a: 60–66)  Te ostatnie, 
obok frazeologicznych półkalk i hybryd, stanowić będą przedmiot rozważań podję-
tych w dalszej części artkułu 

Kalki to 

takie tworzone metodą naśladowania obcych wzorów, substytuowania morfemów 
nowe jednostki językowe, które na gruncie języka przejmującego stanowią istotne, 
wyraźne novum, czy to w systemie leksykalnym lub semantycznym tego języka, czy 
też w jego systemie gramatycznym (Obara 1989b: 193)  

J  Obara zwrócił także uwagę na to, że między poszczególnymi typami kalk wy-
stępuje zasadnicza różnica: kalki leksykalne i frazeologiczne mają swoje konkretne 
wzory w ściśle określonym języku, są tworami jednostkowymi, natomiast kalki gra-
matyczne to twory powtarzalne, kategorialne (ibid ) 

Iryda Grek-Pabisowa (1983/1999: 226), badając zasób leksykalny i  zapożyczenia 
w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce, odnotowała występowanie pew-
nego zbioru kalk językowych, np  pańimacsa ‘rozumieć się wzajemnie’, adgavar’ivać 
‘odpowiadać komuś’, vyd’ełyvat’ ‘wyrabiać, produkować’, nie dokonała jednak ich 
szczegółowej analizy  O funkcjonujących w gwarze staroobrzędowców kalkach ję-
zykowych pisała także Dorota Paśko-Koneczniak (2011a), która wynotowała je na 
marginesie badań nad zasobem leksykalnym tej gwary oraz wpływem polszczyzny 
na jej współczesną leksykę  Definiuje ona kalkę jako leksem gwarowy oddający bu-
dowę i znaczenie polskiego wzoru, np  spanrav’itsa ‘spodobać się’, igratsa ‘bawić się’ 
(Paśko 2010: 101) 

Rozpoznanie i oddzielenie półkalk i hybryd jest zadaniem nieco bardziej skom-
plikowanym, przede wszystkim dlatego, że zarówno jedne, jak i drugie mogą być 

2 Cytat w wersji rosyjskojęzycznej opracowania: „Кальками мы называем слова и выражения, 
образованные механически, путем буквального перевода, по образцу выражений, взятых 
из иностранного языка” 

3 Terminy w oryginalnej wersji opracowania: loan words, loan translations 
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zbudowane z  różnojęzycznych morfemów  Jednakże podstawowa różnica pomię-
dzy nimi polega na tym, że stanowią one wynik dwu różnych sposobów wzbogaca-
nia słownictwa danego języka (Obara 1986: 70)  Półkalki zawsze stanowią rezultat 
częściowego tłumaczenia obcego wzorca, jednak nie zawsze muszą być zbudowa-
ne z dwóch różnojęzycznych morfemów (Obara 1989a: 23)  Inaczej hybrydy – naj-
bardziej charakterystyczne dla nich cechy, które zarazem umożliwiają oddzielenie 
ich od innych jednostek języka o hybrydalnym charakterze, wyodrębnił J  Obara:  
a) zawsze są one tworzone w danym języku na podstawie wyrazów (przede wszyst-
kim internacjonalizmów), które zostały przejęte do danego języka już wcześniej i się 
upowszechniły; b) tworzenie hybryd odbywać się może na dwa sposoby: poprzez 
uniwerbizację „hybrydalnych” połączeń wyrazowych lub przez powielanie określo-
nych modeli słowotwórczych; c) w ujęciu synchronicznym cechą najbardziej typową 
dla hybryd jest występowanie w nich morfemów obcych, które poza tymi wyrazami 
nie występują w języku, do którego należą dane hybrydy (Obara 1986: 71–72)  

Zarówno I  Grek-Pabisowa, jak i D  Paśko-Koneczniak w badaniach nad leksyką 
gwary starowierców zwracają uwagę na istnienie pewnego dość ograniczonego zaso-
bu hybryd: w postaci wyrazu, np  naigryvat’ (pol  nagrywać + ros  играть), potčerk 
(pol  podpis + ros  почерк), bądź stanowiących struktury dwuczłonowe, np  zavarot 
gałavy (pol  zawrót + ros  голова), p’erśovaja kl’etka (pol  piersiowa + ros  клетка) 
(Grek-Pabisowa 1983/1999: 227; Paśko 2010: 98–100)  D  Paśko-Koneczniak odno-
towała także przykłady półkalk, np  spaśibovać ‘dziękować’, štoȝ́enńe ‘codziennie’ 
(Paśko 2010: 100)   

Proces kalkowania w dobie globalizacji zachodzi powszechnie w wielu językach  
Wpływ na taki stan rzeczy mają postępująca na wielu płaszczyznach działalności 
człowieka internacjonalizacja oraz intensywne kontakty międzyludzkie za pośred-
nictwem Internetu  Proces kalkowania jest jeszcze powszechniejszy w  przypadku 
społeczności funkcjonujących w warunkach dwujęzyczności, intensywnego kontak-
tu dwóch kodów językowych wzajemnie na siebie wpływających  Społeczność staro-
obrzędowców mieszkających na terenie Polski nie stanowi w tym zakresie wyjątku, 
jej rosyjska gwara podlega ciągłym intensywnym wpływom języka polskiego, prze-
jawiającym się, z różnym natężeniem, na wszystkich poziomach języka  Oddziały-
wanie polszczyzny jest szczególnie mocne, ponieważ społeczność ta od ponad pół 
wieku nie ma terytorialnego kontaktu z  ludnością rosyjskojęzyczną i  funkcjonuje 
jako wyspa gwarowa w polskim otoczeniu językowo-kulturowym  

Staroobrzędowcy na ziemiach polskich zaczęli się osiedlać już w XVIII w , jednak 
dopiero w drugiej połowie wieku XX procesy asymilacyjne z polskim otoczeniem 
językowo-kulturowym nabrały tempa (Grzybowski, Głuszkowski 2008: 204–205)  
Te nasilone kontakty rosyjsko-polskie poskutkowały licznymi zmianami w gwarze 
staroobrzędowców, przejawiającymi się szczególnie wyraźnie w  warstwie leksyki 
i  frazeologii  Do najczęstszych innowacji wyrazowych (powstałych pod wpływem 
języka polskiego) należą zapożyczenia, dużo rzadziej natomiast pojawiają się kalki 
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językowe oraz hybrydy (zob  Głuszkowski 2011: 107–117; Paśko-Koneczniak 2011a, 
2011b: 118–126; Grupa 2016: 167–185)  We frazeologii z kolei najczęściej występują fra-
zeologiczne kalki i półkalki 

Wśród badaczy zajmujących się dwujęzycznością nie ma zgody co do definicji ter-
minów kalka, półkalka, hybryda, zwłaszcza w odniesieniu do frazeologii, w związku 
z czym granice zakresów tych terminów są dość nieostre (o pewnych problemach 
metodologicznych i  identyfikacyjnych wspominał J  Obara (1989b: 185–210))  Naj-
więcej problemów przysparza ustalenie wyraźnej różnicy między frazeologiczną 
półkalką a hybrydą, które uznawane są czasem za zjawiska tożsame  

Celem niniejszego artykułu jest próba określenia granic pomiędzy terminami 
kalka, półkalka i  hybryda w  odniesieniu do frazeologii  Stosunkowo niewielu ba-
daczy podjęło się do tej pory opisu zarówno teoretycznego, jak i empirycznego tego 
zagadnienia, nie zostało ono opracowane w wystarczającym stopniu  Niniejszy arty-
kuł stanowi próbę częściowego uzupełnienia tej luki poprzez propozycję rozwiązań 
metodologicznych opracowanych na podstawie analizy dwujęzycznego materiału 
frazeologicznego wyekscerpowanego z  rozmów ze starowiercami mieszkającymi 
w Polsce  

Bez wątpienia najmniej problemów definicyjnych wiąże się z terminem kalka fra-
zeologiczna  Nikołaj M  Szanski, opisując frazeologię współczesnego mu języka ro-
syjskiego, określił ją jako „frazeologizm, który pojawił się w języku rosyjskim w wy-
niku dosłownego tłumaczenia słowo po słowie obcojęzycznego frazeologizmu” 4 
[tłum  M G -D ] (Šanskij 1969: 140)  Podkreślił, że do utworzenia kalki dochodzi 
wtedy, gdy frazeologizm przetłumaczony zostaje nie w sposób całościowy, a poprzez 
tłumaczenie poszczególnych komponentów (ibid )  Z kolei J  Obara definiuje ją jako 
frazeologizm „będący tłumaczeniem obcych wzorów (najczęściej połączeń wyrazo-
wych o różnym stopniu trwałości powiązania ich członów, ale również i wyrazów 
złożonych)” (1989a: 74)  Zwraca także uwagę na to, że kalki frazeologiczne odbijają 
ściśle określone wzory, lecz możliwe są w tym zakresie odstępstwa dotyczące sposo-
bu syntaktycznego powiązania członów frazeologizmu  Badacz dzieli kalki frazeo-
logiczne ze względu na dwa kryteria: stopień dokładności oddania obcych wzorów 
(kalki frazeologiczne dokładne i  niedokładne) oraz rodzaj odstępstwa od wzo-
ru (kalki frazeologiczne niedokładne z odstępstwem leksykalnym, gramatycznym 
lub semantycznym) (ibid ) 

Półkalkę określa J  Obara jako frazeologizm „częściowo tłumaczony na podsta-
wie obcych wzorów” (ibid : 83)  N  Szanski natomiast nazywa półkalkę półzapo-
życzeniem obcego frazeologizmu i dodaje, że z półkalką frazeologiczną mamy do 
czynienia wówczas, gdy część komponentów obcego frazeologizmu zostaje przetłu-

4 Cytat w  oryginale: „Под фразеологической калькой следует понимать фразеологический 
оборот, появившийся в русском языке в результате буквального, т е  пословного, перевода 
иноязычного оборота” 
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maczona, a  pozostała część zapożyczona (Šanskij 1969: 146)  Tego samego zdania 
jest Stanisław Staszewski (1985: 215–216)  Według D  Paśko-Koneczniak frazeologicz-
ne półkalki funkcjonujące w gwarze staroobrzędowców w Polsce to przejęte przez 
gwarę z języka polskiego związki frazeologiczne, w których występuje jakikolwiek 
rodzaj adaptacji polskiego elementu do gwary, np  krasnyj kak burak ‘czerwony jak 
burak’, xaȝ́ić samapasam ‘chodzić samopas’ (Paśko 2010: 100) 

Definicja hybrydy frazeologicznej jest zadaniem nieco bardziej skomplikowa-
nym  Wielu badaczy podejmujących taką próbę akcentuje konieczność wyraźne-
go rozdzielenia hybryd i półkalk, wskazując jednocześnie charakterystyczne cechy 
hybryd: różnojęzyczny skład (morfemowy w przypadku hybryd leksykalnych) oraz 
swoistą kontaminację elementów pochodzących z  dwóch języków  S  Staszewski 
za hybrydę frazeologiczną uważa związek leksykalny, w którym występuje leksem 
zapożyczony z  sufiksem drugiego języka, np  łac  bestia triumphans  – pol  bestia 
triumfująca, gdzie wyraz triumfująca jest zapożyczeniem z sufiksem derywacyjnym 
(Staszewski 1985: 218) 

Analiza rozwiązań przyjmowanych w  literaturze przedmiotu oraz zebranego 
materiału frazeologicznego pozwoliła na poczynienie pewnych obserwacji, dzięki 
którym możliwe było wyodrębnienie kryteriów rozgraniczających frazeologicz-
ne kalki, półkalki i hybrydy  W pierwszej kolejności należy rozważyć dwa kryteria 
podstawowe, pierwszym z nich jest stopień odwzorowania (przetłumaczenia) obce-
go wzorca, natomiast drugim budowa jednostki frazeologicznej (skład wyrazowy, 
struktura frazeologizmu i  forma jego komponentów)  Kryterium stopnia odwzo-
rowania pozwala na dokonanie wstępnego podziału: kalka frazeologiczna stanowi 
konsekwencję całościowego tłumaczenia obcego wzorca, np  čer’es p’aty i ȝ́eśaty (od 
pol  piąte przez dziesiąte); półkalka frazeologiczna jest częściowym tłumaczeniem 
obcego wzorca, np  ȝ́ełać z  igły widły (pol  robić z  igły widły), z kolei hybryda nie 
jest tłumaczeniem  Kryterium to pozwala zatem na oddzielenie kalki i półkalki od 
hybrydy  Natomiast aby dokonać rozdziału między kalką a półkalką, należy wziąć 
pod uwagę elementy, z jakich zbudowane są poszczególne jednostki  Kalka frazeo-
logiczna tworzona jest z komponentów gwarowych (rosyjskich), natomiast półkalka 
z komponentów gwarowych i pochodzących z polszczyzny (zapożyczenia wyrazowe 
funkcjonujące w gwarze i wstawki polskie, tj  wyrazy, które pojawiają się w wypo-
wiedziach gwarowych, gdy użytkownik gwary nie zna rodzimego odpowiednika, 
a chce zostać zrozumiany przez polskiego odbiorcę 5) 

Ten dwustopniowy podział stanowi jednak dopiero wstęp do dalszych rozważań, 
ponieważ przytoczone rozgraniczenie nie obejmuje pełnego spektrum przypadków, 
z jakimi mamy do czynienia, badając frazeologię dwujęzycznej społeczności staro-
obrzędowców w Polsce   

5 Wstawkę polską można często utożsamiać z nieadaptowanym zapożyczeniem  Nie zawsze jednak 
wyraz polski w wypowiedzi gwarowej uznać można za zapożyczenie 
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Dokładniejszego opisu wymaga budowa omawianych frazeologizmów  Obok 
ekwiwalentów rosyjskich gwarowych lub ogólnorosyjskich należy uwzględnić tak-
że występowanie w składzie frazeologizmów wyrazów zapożyczonych, których fre-
kwencja w zgromadzonym materiale jest stosunkowo wysoka  

Kolejną niezwykle istotną kwestią jest istnienie (bądź brak) rodzimych (gwa-
rowych lub ogólnorosyjskich) ekwiwalentów frazeologicznych zbieżnych pod 
względem formy i  znaczenia z  frazeologizmami polskimi  Ich występowanie jest 
oczywiste i powszechne ze względu na występowanie pewnego zasobu frazeologii 
międzynarodowej, z uwagi na bliskie pokrewieństwo języka polskiego i rosyjskiego, 
a  także przez wielowiekowe sąsiedztwo i  interferencje językowe  Istnienie bezpo-
średnich ekwiwalentów w języku rosyjskim nierzadko przysparza wielu problemów 
w  określeniu proweniencji frazeologizmów, ponieważ w  takich przypadkach nie 
ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy dana jednostka jest rodzima, czy 
obca  Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że pewne polskie elementy docierały do 
ojczyzny językowej starowierców jeszcze przed ich migracją  Nie bez znaczenia po-
zostaje również kontakt z literackim wariantem języka rosyjskiego, z którym część 
wspólnoty zetknęła się podczas nauki w polskiej szkole  Mimo wszystko obecność 
zbieżnej jednostki w  obu językach świadczyć może o  tym, że funkcjonowała ona 
w rosyjskiej gwarze już wcześniej, a obecnie została jedynie nieznacznie zmieniona 
pod wpływem polszczyzny 

W oparciu o przedstawione wcześniej rozwiązania teoretyczno-metodologiczne 
oraz na podstawie analizy zgromadzonego materiału za kalki frazeologiczne w mo-
wie staroobrzędowców uznać można frazeologizmy o polskiej genezie w pełni prze-
tłumaczone przy pomocy elementów wyłącznie rodzimych (opcjonalnie: elementów 
wyłącznie zapożyczonych), które nie mają przy tym bezpośrednich ekwiwalentów 
w ogólnym języku rosyjskim i w rosyjskiej gwarze, np  

m’eć [coś] f krov’i (pol  mieć [coś] we krwi): to al’i gavar’u, ńa była takova dńa štop na 
čorta čavo ńe źȝ́ełał, ja uže m’eł eta f krov’i;

[coś] im’ejet ruk’i i nog’i (pol  [coś] ma ręce i nogi): i paȝ́ełal’i  i  fśo xočym pačyńić, 
paȝ́ełać, štob eta im’eła i ruk’i i nog’i 

Natomiast za półkalki frazeologiczne uznać można te frazeologizmy, które zo-
stały częściowo przetłumaczone z  języka polskiego i  składają się z elementów ro-
dzimych i zapożyczeń lub stanowią kontaminację frazeologizmu polskiego i rosyj-
skiego  Analiza zebranego materiału pozwoliła na wyodrębnienie czterech rodzajów 
półkalk, uporządkowanych przy użyciu dwóch kryteriów:
A)  Ze względu na istnienie lub brak ekwiwalentu w ogólnym języku rosyjskim i ro-

syjskiej gwarze: 
(1)  półkalki ekwiwalentne – noszące znamiona polskiego wpływu, mające jednak 

ekwiwalenty w ogólnym języku rosyjskim lub w rosyjskiej gwarze, np :
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vołasy stal’i duba (pol  włosy stały dęba, ros  волосы стояли дубом): o  tak vołasy 
sta’i duba – o polskiej motywacji świadczy forma komponentu duba, zgodna z formą 
przypadka obecną w polskiej konstrukcji frazeologicznej;

vyxavać na luȝ́ej (pol  wychować na ludzi, ros  воспитать людьми): baba skazała 
i muśeła być źȝ́ełana, al’i bynajmniej vyxaval’i na luȝ́ej, a tap’er’ no ńikavo ńe no tap’er 
fśe garast słuxać ńe xočut – na wpływ frazeologizmu polskiego wskazuje konstrukcja 
składniowa wzorowana na polskiej; 

(2)  półkalki niemające ekwiwalentów w  ogólnym języku rosyjskim lub w  gwarze 
(przetłumaczone na podstawie polskiego frazeologizmu przy pomocy elementów 
rodzimych oraz zapożyczonych z polszczyzny), np :

s katoraj strony v’ećer zav’ejit (pol  z której strony wiatr zawieje): ńe znaju što mńe 
utram atab’ijot, s katoraj strony v’ećer zav’ejit – występuje tu zapożyczony do gwary 
wyraz zav’ejit;

ȝ́ełać za pšyzvojitku (pol  robić za przyzwoitkę): nu kak, matka z baćkaj na krok mńe 
ńe atpuščal’i, kudy jany išl’i, to i ja išoł, ja im ȝ́ełał bytta za pšyzvojitku – występuje tu 
zapożyczony wyraz pšyzvojitka  

B)  Ze względu na budowę frazeologizmu:
(3)  półkalki, w których skład wchodzą elementy gwarowe i polskie; są one efektem 

niedostatecznej znajomości rosyjskiej gwary 6, np :

bieżąca vada (pol  bieżąca woda): al’i  tam nada garast uže m’eć eta m’esta, takoje 
pam’eščeńe, garast muśid być čysta vada bieżąca muśid być;

ićić pa trupach do celu (pol  iść po trupach do celu): i  ȝ́ełałoś tak, što luȝ́i ńe 
zav’idyval’i tolka išl’i pa trupach do celu;

(4) półkalki kontaminacje, np :

brać pad vńimanije (pol  brać pod uwagę, ros  принимать во внимание): no i eta 
ašypka balšaja eta była ašypka, tak ńe možna była pastupać i ȝ́ełać, bo za što narot jeta 
tože śilna brał pad vńimańije, što eta tag być ńe možet – o polskiej motywacji frazeo-
logizmu świadczy konstrukcja składniowa z przyimkiem pad;

śćer’ežonava i box śćer’eg’ot (pol  strzeżonego Pan Bóg strzeże, ros  бережёного Бог 
бережёт): mówi, każdy umrze, každyj pamr’ot, da, každyj znajit i gavar’it štop tuda 
ńe pašoł to by ty žył, da, śćer’ežonava i box śćer’eg’ot – jest to kontaminacja na dwóch 
poziomach: frazeologicznym oraz leksykalnym (pol  strzeżonego + ros  бережёного) 

6 Kompetencje w  zakresie rosyjskiej gwary wśród staroobrzędowców w  Polsce są zróżnicowane 
m in  ze względu na wiek, miejsce zamieszkania i inne czynniki o charakterze socjolingwistycz-
nym  Większość przedstawicieli starszego pokolenia posługuje się gwarą na poziomie kodu rozwi-
niętego, natomiast w młodszych pokoleniach zdecydowanie przeważa kod gwarowy ograniczony  



256 MAGDALeNA GRUPA-DoLIńSKA

Ostatnie dwa typy (półkalki składające się z  elementów gwarowych i polskich 
oraz kontaminacje) można by określić mianem półkalk o charakterze hybrydalnym, 
ponieważ mają cechy właściwe hybrydom  Mimo wszystko jednak zakwalifikowa-
ne zostają do półkalk, spełniają bowiem określone wcześniej nadrzędne kryterium 
kwalifikacji, a  mianowicie stanowią efekt odwzorowania istniejącego w  języku 
polskim wzorca  Za hybrydy frazeologiczne, podążając tym tokiem rozumowania, 
uznać można frazeologizmy składające się z elementów rodzimych i elementów ob-
cych, w  których przypadku brak przesłanek pozwalających stwierdzić, że zostały 
przetłumaczone  Są to więc jednostki, które również, w pewnym sensie, stanowią 
swoistą kontaminację  W  zgromadzonym materiale przykładów hybryd frazeolo-
gicznych nie zarejestrowano 

zestawienie cech charakteryzujących frazeologiczne kalki, półkalki i hybrydy

Rozważania i wątpliwości powstałe podczas analizy zgromadzonego materiału fra-
zeologicznego doprowadziły do wyszczególnienia następujących cech charaktery-
stycznych kalk, półkalk i hybryd frazeologicznych:
KALKA FRAZEOLOGICZNA

 – stopień odwzorowania: całkowite tłumaczenie;
 – budowa: wyłączenie elementy rodzime lub wyłącznie elementy zapożyczone;
 – brak ekwiwalentu zbieżnego pod względem formalno-znaczeniowym;

PÓŁKALKA FRAZEOLOGICZNA
 – stopień odwzorowania: częściowe tłumaczenie;
 – budowa: element rodzimy + zapożyczony lub kontaminacja frazeologizmu rosyj-

skiego i polskiego;
 – istnienie ekwiwalentu lub jego brak;

HYBRYDA FRAZEOLOGICZNA
 – stopień odwzorowania: nie jest konsekwencją tłumaczenia, jednak – podobnie 

jak w przypadku kalki i półkalki – widoczny jest w niej ślad języka polskiego;
 – budowa: element rodzimy + element obcy lub kontaminacja frazeologizmu ro-

syjskiego i polskiego;
 – brak ekwiwalentów  

Jak wynika z przedstawionego w niniejszym artykule wywodu, granica między 
półkalką a  hybrydą frazeologiczną jest mało wyrazista, mają one zarówno cechy 
wspólne, jak i różnicujące  Do podobieństw zaliczyć można budowę – hybryda za-
wsze składa się z elementu rodzimego i obcego, natomiast półkalka może, ale nie 
musi się z takich komponentów składać  Podobieństwo półkalki i hybrydy przejawia 
się również w tym, że obie mogą być efektem kontaminacji różnojęzycznych elemen-
tów  Różnica między nimi polega natomiast na tym, że półkalka jest efektem tłuma-
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czenia istniejącego wzoru, co oznacza, że można ją odnieść do konkretnej jednostki, 
hybryda z kolei nie jest efektem odtworzenia, a pewną innowacją frazeologiczną  

Podsumowując, sformułowanie definicji terminów kalka, pólkalka i hybryda fra-
zeologiczna oraz uchwycenie ich istoty nie jest zadaniem prostym i zapewne nadal 
przysparzać będzie problemów  Analiza materiału frazeologicznego zarejestrowa-
nego w wypowiedziach dwujęzycznej społeczności staroobrzędowców w Polsce wy-
kazała, że zjawiskami o  najwyższej frekwencji są frazeologiczne półkalki  Wśród 
nich występuje także największa różnorodność budowy i możliwych sposobów two-
rzenia  Problem istoty i  funkcjonowania kalk, półkalk i  hybryd frazeologicznych 
bez wątpienia wymaga bardziej szczegółowego opracowania, zarówno na poziomie 
metodologicznym, jak i empirycznym  

Literatura

Bally Ch , 1909/1951, Francuzskaâ stilistika, Moskva 
Głuszkowski M , 2011, Czy gwara staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego jest 

wciąż rosyjska?, „Zeszyty Łużyckie” 45, s  107–117 
Grek-Pabisowa I , 1983/1999, Zapożyczenia w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce. 

I. Typy zapożyczeń i sposoby przyswajania wyrazów polskich, [w:] eadem, Staroobrzędow-
cy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej, War-
szawa, s  211–227 

Grupa M , 2016, Wpływ języka polskiego na leksykę medyczną w gwarze staroobrzędowców 
regionu suwalsko-augustowskiego, „Acta Baltico-Slavica” 40, s  167–185, [on-line:] http://
dx doi org/10 11649/abs 2016 009  

Grzybowski S , Głuszkowski M , 2008, Sociolingvističeskaâ situaciâ staroobrâdcev v de-
revnâh Gabove Grondy i  Bur (Polʹša), [w:] L L  Kasatkin (red ), Russkie staroobrâdcy. 
Âzyk, kulʹtura, istoriâ, Moskva, s  200–214 

Haugen E , 1972, Process zaimstvovaniâ, [w:] V Û  Rozencvejg (red ), Novoe v lingvistike. 
Vypusk VI. Âzykovye kontakty, Moskva, s  344–382 

Obara J , 1986, Hybrydy i półkalki na tle innych jednostek językowych obcego i rodzimego po-
chodzenia, [w:] S  Warchoł (red ), Formacje hybrydalne w językach słowiańskich, Lublin, 
s  59–73 

Obara J , 1989a, Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław 
Obara J , 1989b, Kalki jako jeden z  przejawów interferencji językowej, „Rozprawy Slawi-

styczne” 4, s  185–210 
Paśko D , 2010, Hybrydy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku augu-

stowskim, [w:] W  Kuligowski (red ), Nowe języki. Studia z  zakresu kreolizacji języków 
i kultur, Poznań, s  95–102 

Paśko-Koneczniak D , 2011a, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary sta-
roobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń 

Paśko-Koneczniak D , 2011b, Dynamika zmian w  rosyjskiej gwarze staroobrzędowców 
w ośrodku suwalsko-augustowskim, „Zeszyty Łużyckie” 45, s  118–126  

Staszewski S , 1985, Półkalki, kalki, zapożyczenia i hybrydy we frazeologii, „Z Problemów 
Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej” II, s  215–218 



258 MAGDALeNA GRUPA-DoLIńSKA

Šanskij N M ,1969, Frazeologiâ sovremennogo russkogo âzyka, Moskva  
Weinreich U , 1968/1972, Odnoâzyčie i  mnogoâzyčie, [w:] V Û  Rozencvejg (red ), Novoe 

v lingvistike. Vypusk VI. Âzykovye kontakty, Moskva, s  25–60 

Phraseological calques, semi-calques and hybrids in the Language  
of the Bilingual community of old Believers in Poland 

summary

The paper is an attempt to create the definitions of and delimitations between the terms calque, semi- 
-calque, and phraseological hybrid, based on the material collected among the bilingual community 
of Old Believers in Poland  Many scientfic papers have been written on calques, semi-calques, and 
phraseological hybrids, contributing to a better understanding of those linguistic phenomena, and 
deepening the possibilities of their interpretation  Calques, semi-calques, and lexical hybrids have 
been described in a quite satisfactory way; with reference to phraseology, however, theoretical and 
methodological discussions are still lacking  Their correct interpretation is key for an analysis of the 
phraseological store of the bilingual community of Old Believers in Poland  For more than half a cen-
tury, their Russian dialect has been subjected to an incessant, strong influence of Polish, resulting in 
the appearance of an increasingly large number of elements borrowed from Polish, especially in the 
lexical system: borrowings, lexical calques, as well as phraseological calques and semi-calques 
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Жбыр

Wyraz dobrze udokumentowany w  leksykografii łemkowskiej, por  жбир ‘Fels, 
Berg, Anhöhe’ (W), żbыr ‘kamienista ziemia, której nie można głęboko zaorać’, 
‘górka’; żbыrowytыj ‘nierówny (o  polu)’: żbыrowite pole  – z  bereżkami (R), жбыр 
‘niewysoka, skalista góra, kamienisty wądół, czasem o paskudnie nierównym polu’, 
жбырувати/й ‘kamienisto-nierówny’ (H), жбыр ‘схил гори, вкритий дрібним 
камінням; крутий берег’ (P1; P), жбыр ‘гористе поле’ (B-H), жбыры ‘круті схи-
ли, горби, межі, що не надаються для обробітку землі плугом; залишки чи 

1 Cz  I zob  „LingVaria” 2018, nr 1 (25), s  125–139, cz  II zob  „LingVaria” 2018, nr 2 (26), s  221–239  
Wkład współautorów artykułu jest równy i wynosi po 50% 



262 ADAM fAłowSKI, wIKtoRIA hoJSAK

відходи доброякісного продукту’ (Т), żbыr ‘strome zbocze’ (Bar), zbyr ‘wierzcho-
łek góry’ (R-Z)  

Występuje w dialekcie bojkowskim, por  жбирь 1  ‘горбок між двома висохли-
ми потоками, русла яких пролягають в одному напрямі’, 2  ‘горбок на схилі 
гори’, 3  ‘зрубаний ліс’, 4  ‘обрив’ (О), a także huculskim, por  жбир (жбер, жбирь) 
1  ‘стрімка кам’яниста гора; гострий кам’янистий верх гори, скелі’, 2  ‘ущели-
на, виїмка з камінням’ (HH), żbyr ‘wzgórek, garbek’, ‘górka stroma’ (J)  Słownik 
B  Hrinczenki (Hrincz I: 476) zamieszcza jako osobne hasła: жбир ‘скала, гора, воз-
вышенность’ (z Werchratskiego) oraz жбирь 1  ‘нанос на реке, мель’, 2  ‘сенокос, 
поросший кочками и кустами’  ESUM (II: 189) przytacza ukr  dial  жбир ‘скеля, 
гора; височина; намул, мілина; сіножаті, порослі купиною та кущами’  

W gwarach polskich są w użyciu pluralia tantum zbery, zbyry, zberki ‘kąty, miejsca 
niedostępne, nierówne, kamieniste, przepaściste, wertepy, dziury, wyboje’ (SW VIII: 
377), zberki, zbery ‘wertepy’ (MSGP: 349; SGM II: 163), odpowiadające zarówno pod 
względem formalnym, jak też semantycznym hasłowemu leksemowi łemkowskiego  

● SEBr (s  649) zestawia pol  dial  zbyrki, zberki, zbery ‘miejsca nierówne, trzą-
skie’ z czasownikami zbyrczeć, zbyrkać ‘dźwięczeć, brzęczeć’ (zob  też MSGP: 350; 
SGM II: 164): „wóz zberka po kamieniach”, „zbyrkać kajdanami, podkówkami”, por  
także rum  zbârâí ‘bzykać, brzęczeć’ (WSRP: 964), co ma związek z  ps  *bъrkati: 
zach  i płd  *bъrčati ‘o dźwiękach wydawanych np  przez owady, zwierzęta, burczeć, 
brzęczeć, mruczeć, warczeć’ (SP I: 417), ale dopatrywanie się w tym wypadku genezy 
dźwiękonaśladowczej dla znaczenia ‘wzgórze, garb, miejsce nierówne, kamieniste’ 
nie znajduje uzasadnienia 

ESUM (II: 189) widzi tu ps  *žьbirъ, nawiązujące do łac  gibber ‘горбатий; 
бугристий’, gibber ‘горб, бугор’, gibbus ‘випуклий’, gibbus ‘горб’, pie  *geibh- 
‘гнути, згинати, нагинати’  Mało prawdopodobne, abyśmy mieli do czynienia z tak 
głębokim archaizmem  Czy nie należałoby raczej szukać wpływów języka rumuń-
skiego? Por  np  rum  gheb (pl  gheburi) geogr. ‘wzgórze, garb’ (WSRP: 338), jgheáb 
(dial  jghiab), pl  jgheáburi 1  ‘wąwóz, wąskie przejście między dwoma górami’, 
2   ‘urwisko’, 3  ‘wyżłobienie w zboczu góry, którym spływa woda po deszczu’ 2, co 
z cs  žlěbъ < ps  *želbъ (DER: 444; Oczko: 175; SEBor: 754)  

2 Za zwrócenie na to uwagi autorzy chcieliby podziękować dr Annie Oczko, rumunistce z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego 
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Жвяндати zob. дзьвандати, дзьвяндати

Жґыртати

Odnotowane już przez I  Werchratskiego: жґыртати ‘zwitschern; girren; knirren’: 
пташок жґирче (жґырче) ‘der Vogel knirrť (W), a  potem kolejno: жґыртати 
‘jakiś głos wydawany przez ptaka (prawdopodobnie skrzek)’ (H), жґыртати 
‘скрекотати, видаючи звук „жґр”’ (P1; P)  

● Dźwiękonaśladowcze 

Жґрынджати

Wyraz znany ze słownika I  Werchratskiego, por : жґрынджати ся ‘переговоряти 
ся, премавляти ся, сварити ся’: жґрынджают ся отец и мати ‘Vater und Mutter 
zanken unter einander’, зґрындзати ся, жґрынджати ся ‘keifen, nörgeln, streiten’ 
(W), зґрындзати ся ‘як єден другому што каже пустого’ (WZ), powtórzony na-
stępnie przez J  Horoszczaka: жґрынджати ‘kłócić się’, зґрындзати, зґрынджати 
‘ts ’ (H) i P  Pyrteja: жґрынджатися ‘сваритися, переговорюватися’ (P1) 

ЕSUM (II: 190) przytacza za I  Werchratskim ukr  dial  жгринджатися ‘свари-
тися’, зґриндзатися ‘тс ’, błędnie zestawiając ze słc  žgŕňať ‘запекло сперечатися’ 
i uznając za niejasne  Przy okazji należy zauważyć, że autorzy ESUM niewłaściwie 
tłumaczą znaczenie czasownika słowackiego: słc  prepiato sporiť znaczy ‘przesadnie 
oszczędzać, sknerzyć’, nie zaś ‘zaciekle, zajadle się sprzeczać’  Przyczyną błędu jest 
zapewne homonimia rosyjsko-słowacka, por  ros  спорить ‘spierać się, sprzeczać 
się’ i słc  sporiť ‘oszczędzać’  

● Prawdopodobnie mamy do czynienia z polonizmem, por  pol  dial  zgrzędzić, 
pot  zrzędzić ‘wyrażać swoje niezadowolenie, strofować kogoś w sposób nudny, do-
kuczliwy; mówić gderliwie; narzekać, gderać, utyskiwać’ (SJP III: 1062), co według 
SEBr (s  657) „wyszło od rządu (p ), zrządzania”  Pol  rządzić (stpol  rzędzić) ‘spra-
wować władzę, panować, władać’, dial  też ‘mówić’ z ps  *ręditi ‘ustawiać w szeregu, 
szeregować, porządkować, wprowadzać ład; doglądać czegoś, dbać o coś; kierować 
czymś, rozporządzać, rządzić, władać’ (SEBor: 531)  

Жджар

Odnotowane jedynie u J  Horoszczaka, por  жджар ‘nazwa terenowa’ (H) 
Na Łemkowszczyźnie znana jest nazwa terenowa Żdżar – nazwa przełęczy po-

między Bielanką a Owczarami (pow  gorlicki)  Poza obszarem łemkowskim widocz-
ne jedynie w gwarach zachodniopoleskich, por  жджарі, жджер ‘пасовище з непе-
ресихаючим джерелом і річечкою’ (А)  Poza ukraińskim – w gwarach polskich: 
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żdżar ‘nieurodzajny pas ziemi’ (MSGP: 363), Zdżar  – nazwa szczytu w  Gorcach, 
a także w języku czeskim, por  žďar ‘vypálená část lesa určená k osídlení a polnímu 
hospodářstvi’, znane też jako nazwa miejscowa: czes  Ždár, słc  Ždiar (Machek: 723)  

● Z ps  *jьzžarъ, co jest złożeniem *jьz ‘z’ i *žarъ ‘żar, ogień’, a więc ‘pole, które 
powstało wskutek wypalenia lasu’ (zob  SEBr: 662; Machek: 723; ESSJ IX: 103)  

Жджок

W słowniku I  Werchratskiego z Łemkowszczyzny północnej odnotowano ten zoo-
nim w trzech wariantach: жджок ‘Spitzmaus, Sorex’, plur  жджокы (W), зьджьок, 
plur  зьджокы ‘ts ’, рджок ‘ts ’ (ibid ), a po południowej stronie Karpat w wariantach: 
ирджок, ирчок ‘ts ’ „вельо ирджків, ирчок чирчит так як бы шкырготал” (WU)  
Podobnie u O  Horbacza: ирджок, ирчка ‘хом’як’ (Horb)  J  Horoszczak powtórzył 
dwa z nich: жджок ‘„szpiczasta” mysz’, рджок ‘ruda mysz polna’ (H), tylko jeden 
zamieścił P  Pyrtej: рджок ‘мідяниця’ (P1) 

ESUM (II: 190; V: 69) cytuje ukr  dial  жджок (зоол ) ‘землерийка, Sorex’, 
зьджьок, рджок, ирджок, ирчок ‘тс ’, wiążąc z dial  дзюрдз, джурдз, дзюрдзик ‘тс ’ 
(ESUM II: 62) 

● Wygląda na derywat od łemk  рджа, арджа ‘rdza’, рджавіти, арджавіти 
‘rdzewieć’, z uwagi na rudy (rdzawy) kolor futerka zwierzęcia, por  рджок ‘ruda mysz 
polna’ (H)  Co do struktury słowotwórczej, por  łemk  жовток, жовчок ‘żółtko jajka’  
Niefortunne jest łączenie z ukr  dial  рецок ‘бурозубка (землерийка), Sorex L ’ (por  
łemk  рецок ‘gatunek myszy polnej’, H), jak i z pol  dial  recek ‘тс ’  Podobnie sprzeciw 
budzi wywodzenie polskiej formy od rzęsorek (< *rzęsor) ‘тс ’ i łączenie z rzęsa ‘вія’ 
(ESUM V: 69)  Polska nazwa reczek (recek) ‘chomik’ (MSGP: 236) jest rezultatem roz-
woju starszych form: krzeczek zool  (Cricetus) ‘chomik’ (XI–XVIII), skrzeczek (XVII) 
‘ts ’, por  też czes  křeček, dial  (morawskie) skřeček i škřeček, słc  škrečok, dial  škrček, 
škreček, hrčok, chrček, chrčok ‘ts ’ (Machek: 299; Králik: 583), a więc: (s)krzeczek >  
> rzeczek > reczek od podstawy dźwiękonaśladowczej (zob  SEBań II: 832)  Na pod-
stawie form czeskich i polskich ESSJ (XII: 111) rekonstruuje ps  *krečьkъ, pochodne 
od *krekati o charakterze dźwiękonaśladowczym (ibid : 113)  

Жоґати

Czasownik uwzględniony już przez I  Werchratskiego, por  жоґнути, в Чортків-
щыні: ждюгнути ‘einen Stich oder Stoss versetzen; stacheln’ (W), a  następnie 
w nowszych słownikach: жоґати ‘dźgać’ (H), жоґати ‘шпигати, колоти’ (P1; P), 
жоґнути ‘шпигнути, вколоти’ (P1), жогнути ‘кольнути чимось гострим’ (Т)  
Wśród Łemków używany współcześnie również w znaczeniu wtórnym ‘dokuczać 
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komuś, zaczepiać, szturchać’, np  jak jedno dziecko zaczepia inne: „Не жоґай до 
нєй!” (Małastów) 

W gwarach nadsańskich występuje czasownik жиґаті ‘штовхати’ (Prz) 
● Prawdopodobnie zapożyczenie z języka polskiego, por  pol  dial  żegać ‘dźgać 

kogoś czymś, np  kijem, palcem, poszturchiwać, zaczepiać’ (MSGP: 364; SGM II: 
176–177), żygać ‘kłuć, żgać’ (ibid : 366, 178), źgnąć się ‘ukłuć się’ (ibid : 362, 175), na-
wiązujące do pol  żgać ‘uderzać czymś ostrym, kłującym’, też dźgać ‘ts ’, z ps  *žegti 
‘palić się, płonąć; zapalać; wypalać’  Rozwój znaczeniowy: ‘palić, wypalać’ > ‘parzyć, 
przypiekać’ > ‘kłuć’ (SEBor: 754)  

Zob  także ESUM (II: 51): джигати, ESBM (III: 261–62): жыгаць 

Жомба

Wyraz dobrze udokumentowany w leksykografii łemkowskiej, poczynając od słow-
nika I  Werchratskiego: жомб, жомба ‘Lache, Tümpel; ausgespülte Tiefstelle im 
Flusse’, жомб ‘ts ’ (WU), жомба ‘річкова або дорожня вибоїна, заповнена водою’ 
(B-H; AP), жомба ‘яма; заглиблення в землі заповнене водою’ (P1), жомб/a ‘jama 
wybita przez wodę na drodze, czasem w potoku – jednak tu częściej używa się formy 
„банюр”’ (H), жомб ‘вибоїна на дорозі, заповнена водою; глибоке місце, яма 
у річці’ (Т)  

Odpowiada czes  žumpa ‘szambo, dół na odchody’ (SCP: 1056), słc  žumpa, dial  
žompa ‘jama na výkaly a tekutý odpad’, staršie i ‘bahnisko’ (od 17  stor ) (Machek: 731; 
Králik: 699), pol  żąp, żąpia ‘zbiornik wody’ (SEBr: 663) 

● Z niem  Sumpf ‘błoto, bagnisko’  

Жуграти

Czasownik notowany przez wszystkie ważniejsze słowniki łemkowskie, por  жугра-
ти ‘keifen, nörgeln’, він завше жугре ‘er hat immer etwas auszusetzen’, жугравый 
‘murrend, nörgelnd, keifend; mürrisch’ (W), жуграти ‘nörgeln’ (WZ), жуграти 
‘говорити щось, про когось що тому не подобається’ (B-H; AP), жуграти ‘жур-
чати; говорити півголосом щось неприємне, дорікати’, жуграня ‘бесіда неви-
разна і надоїдлива, дорікання’, жугравий ‘сварливий’ (P1), жуграти ‘сваритися, 
дорікати комусь’, жуграня ‘сварка, дорікання’ (Р), жуграти ‘gderać, marudzić’, 
жуграви/й ‘gderliwy, marudny’ (H), жуграти ‘постійно дорікати кому-небудь, 
сваритися’, жуграня ‘дорікання, сварки’ (Т), жугравий ‘дорікливий’ „д’іти не 
майут быти жуграви до родичиў” (Pan) 

● Zapewne pożyczka słowacka, por  słc  dial  žuhrať, žohrať, žehrať ‘bručeti, 
skuhrati, žehrati’ (Machek: 724), czes  žehrat ‘narzekać, sarkać’ (SCP: 1050)  Na grun-
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cie słowacko-czeskim dość niejasne, uznane za formację ekspresywną (Machek: 724; 
Rejzek: 816)  

Забіль

Widoczne tylko w słowniku J  Horoszczaka, por  забіль ‘wole u ptaków’ (H) 
Znane w polskich gwarach, por  zaból ‘wole u gęsi’ (SW VIII: 26), zaból ‘wole 

u drobiu’ (MSGP: 337; SGM II: 152–153)  Jak pisze A  Brückner (SEBr: 643): „zaból 
‘wole’ (kur, gęsi), częste u Potockiego: »(kogut) zaból napełnił«, »kapłon nie dołożył 
zabolu«, »w zaból niestrawny tka«; dziś narzeczowe” 

● Wyłącznie polskie, prawdopodobnie pochodne od zobać ‘dziobać; zbierać, 
szczypać dziobem; dziobiąc, zjadać’ (SW VIII: 593), z ps  *zobati ‘uderzać, chwytać 
dziobem, jeść ziarna, dziobać’ (SEBor: 144) lub zob, zobia, też zeb, zub, zubia ‘ziar-
no na pokarm dla ptastwa sypane, posypka’ (ibid ), z ps  *zobъ, *zobь ‘dziób; wole 
(u  ptaków)’ (ibid : 145; ESUM II: 272)  Trudno wyjaśnić rdzenne [a], A  Brückner 
postawił tu pytajnik  Także sufiks -ól (< ps  *-olь) niepewny  Może za punkt wyjścia 
należy przyjąć postać zobal, por  dial  zobal ‘podgardle u ptaka’ (SW VIII: 593), z od-
cieniem augmentatywno-pejoratywnym, podobnie jak nochal ‘duży, nieforemny, 
brzydki nos’, z późniejszą zamianą samogłosek  

Зайда

Odnotował już I  Werchratski: зайда ‘широкый великый міх и доўгый, на 
кроснах’, ‘ein grosser, breiter und langer Sack im hölzernen Gerüst’ (W), a następ-
nie powtórzył J  Horoszczak: зайда ‘wielki worek na krosnach, do noszenia na ple-
cach trawy, liści’ (H)  Por  także: zajda, zajdka ‘nůše’ (Šiš), zajda 1  ‘plachta na nose-
nie nákladu zviazaná do uzla’, 2  ‘náklad v nej’, zdrob  zajd’a, zajdočka, zvel  zajdesko 
(AH) 

Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim: zajda ‘tłumok w  płachcie na plecach’ 
(Fal) 

U Rusinów z Wojwodiny: зайда ‘в’язанка, пакунок’ (Hn)  
W gwarach huculskich i zakarpackich mamy do czynienia z homonimicznym 

зайда (też зайдей, зайдейка) ‘чужак, приблуда; нетутешній’ (HH: 75), зайда ‘ts ’ 
(Sab)  B  Hrinczenko (Hrincz II: 43) zamieszcza jako jedno hasło зайда 1  ‘захожий 
человек’, 2  ‘род большого мешка’ (z Werchratskiego)  

Wyraz dobrze znany w języku polskim, por  zajda 1  ‘płachta do noszenia na ple-
cach słomy, warzyw itp’, 2  ‘wiązka, sakwy, zawiniątko, toboł, tobołek, tłomok, tło-
moczek’ (SW VIII: 108), dial  sajdy, zajdy ‘worki, torby’, także sajdać się ‘kręcić się, 
plątać (koło kogo, koło czego)’ (SW VI: 7), zajda 1  ‘ciężar noszony w płachcie, na 
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plecach; tłumok’, 2  ‘rodzaj kołyski zrobionej z płachty, zawieszanej w polu na żer-
dziach’ (MSGP: 340; SGM II: 156)  Występuje jako nazwisko Zajda, które K  Rymut 
(Rymut: 300) łączy z czasownikiem zajść, zajdę  Widoczny też na obszarze słowa-
ckim, por  sajdák ‘пастухова торбинка’, sajdačka ‘торбина’, sujdačka ‘тс ’ (ESUM 
V: 161), oraz czeskim, por  dial  sajdak ‘papírový sáček; kabela’, zajdák ‘pastýřska 
mošna’, zajda ‘břemeno, nůše’ (Machek: 536)  

● ESUM (II: 225) traktuje ukr  dial  зайда ‘мішок, сумка’ jako polonizm o nie-
jasnym pochodzeniu na gruncie polskim  Raczej mało prawdopodobne wydaje się 
łączenie ze sobą ukr  зайда ‘przybłęda, człowiek z zewnątrz’ i зайда ‘worek, płach-
ta, torba’  To zapewne dwa wyrazy homonimiczne o różnej etymologii  Biorąc pod 
uwagę wahanie spółgłoski nagłosowej [s] : [z] w polskim i czeskim, należałoby chyba 
zgodzić się ze stanowiskiem V  Machka, który widzi tutaj związek z ukr  сайдак, 
сагайдак ‘sajdak, kołczan’, ros  сайдак, сагайдак ‘ts ’, co przejęto z języków turkij-
skich, przede wszystkim kipczackich (zob  Stachowski: 487–88)  

Занізка 

J  Rieger zanotował na terenie Łemkowszczyzny słowackiej: zanizka ‘zanozka w jarz-
mie’ (R), w Bartnem zanizkы ‘zanozy, zewnętrzne pionowe zatyczki w jarzmie’ (Bar), 
w słowniku J  Horoszczaka: заниско ‘część jarzma’ (H)  O  Horbacz podaje zanozы 
‘бокові затички в ярмі’ (Horb)  

Wyraz potwierdzony w  dialekcie bojkowskim: заніска (в ярмі) ‘заноза’ (O), 
huculskim: zanizka ‘snoza, zanoza, zatyczka u jarzma, jeden z dwu prętów w jarzmie, 
niepozwalających wołom wyjąć szyi’ (J), bukowińskim: заніска ‘частина ярма, 
занози’ (SBH), nadsańskim заниеск’і ‘зовнішня частина волового ярма’ (Prz)  
ESUM (II: 234) pod hasłem заноза ‘палиця, яку вставляють у край ярма, щоб віл 
не випрягався’ zamieszcza jeszcze заніз ‘тс ’ (zob  też WTSSUM: 314), dial  заніз-
ка, занозина, занісник ‘тс ’  Por  także brus  dial  заноза ‘прут для замацаван-
ня ярма; кіёк для замацавання века на кубле’, ‘палачка для пляцення лапцей’, 
‘стрэмка’, ros  заноза ‘тонкий острый кусочек дерева, металла, вонзившийся 
под кожу; задиристый, придирчивый человек’ (Ożegow: 213), dial  заноз, заноза 
‘боковая вертикальная деревянная или железная планка у ярма, придержива-
ющая шею быка между верхним и нижним бруском ярма’ (SRNG X: 281–282), 
pol  snoza, dial  zanoza, snózka, znóżka, zanoska, zanyska ‘kijek cienki, którym się 
jarzmo z boku zasuwa’ (SW VI: 253), zanoźka ‘zewnętrzna pionowa drewniana za-
tyczka w jarzmie’, zanózka ‘ts ’ (MSGP: 343; SGM II: 158) 

● Oparte na pierwiastku prasłowiańskim, widocznym w  czasowniku *nizati, 
*nižǫ ‘wbijać na coś, nawlekać na coś’, czasownika wielokrotnego od ps  *nьzti, *nižǫ 
‘kłuć, przebijać, wbijać w coś’, podobnie jak łemk  ниж, ніж, pol  nóż (ps  *noz-jь), 
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od pie  *neģh- ‘przecinać, kłuć’ (SEBor: 366–367)  Forma na -sko (neutrum) nigdzie 
indziej niepotwierdzona 

Збaршніти, зборшніти

Już w  słownikach I  Werchratskiego znajdujemy: збаршньілый ‘morsch’, збар-
шньіле дерево ‘morsches Holz’, баршньіти ‘morsch werden’ (W), збершньіти ‘faul 
werden, morsch werden’ „дерево збершньіте” (WU), co powtarza się w większo-
ści późniejszych słowników: збаршитися ‘поморщитися (про овочі, фрукти або 
неживі предмети)’, збаршнілий ‘змуршавілий, загнилий, зотлілий’, збаршніти 
‘зотліти, руйнуватися від тривалого лежання’ (P1), збаршытися ‘поморщити-
ся, зів’янути (про овочі, фрукти)’, збаршніти ‘зіпсуватися від довгого зберіган-
ня’ (P), збашніти ‘струхнявіти’ (B-H; AP)  W słowniku J  Horoszczaka z innym 
wokalizmem: зборшніле ‘zmurszałe’, зборшніти ‘zmurszeć’ (H)  

ESUM (II: 247) notuje ukr  dial  збершніти ‘стати трухлим’, uznając za niejasne 
W Słowniku gwar słowackich widnieje zupełnie izolowana pokrewna formacja: 

barsnivina ‘práchnivina’ (SSN I: 99), natomiast w Słowniku gwar szaryskich (wschod-
niosłowackich) mamy ich całe mnóstwo: barśňec, baršňec ‘práchnivieť’, barśňivina, 
baršňivina ‘práchnivina’ (Buffa), zbarchňeti, zbarśňeti, zbaršeti ‘práchnivý, bútľavý’ 
(ibid : 323)  Być może, należy tu także słc  dial  bršlavieť ‘práchnivieť, bútlavieť’ 
(ibid : 169)  

● Niejasne  Zależność od niem  morsch ‘spróchniały, zbutwiały’, morschen ‘próch-
nieć, butwieć’, pol  zmurszały ‘spróchniały’, zmurszeć ‘spróchnieć’, z wymianą war-
gowych m : b raczej mało prawdopodobna  Być może, pozostaje w związku z rum  
zbârcí 1  (o  skórze) ‘marszczyć się’, 2  (o  człowieku) ‘dostawać zmarszczek’, zbârci 
rzad  ‘zmarszczka’, zbârcít (o  twarzy) ‘zmarszczony, pomarszczony’ (WSRP: 964)  

Зборшніти zob. збаршніти

Збрескнути

U  I  Werchratskiego czytamy: збрескле молоко ‘sauer werdende Milch’, ‘што 
починає квасньіти’ (W)  O  Horbacz notuje збреснутый (молоко) ‘надкислий, 
кваснуватий’ (Horb)  J  Rieger podaje dużą rodzinę tego wyrazu: zbreskłыj ‘o mle-
ku: przekwaszony, niedobry’: zbreskłe mołoko (gdy zaczyna kwaśnieć), nabrezgłыj: 
nabrezgłe mołoko, nabrezłe, nabryzgnutыj: nabryzgnute mołoko, nabreschnutыj: 
skwasnite, nabreschnute mołoko (R)  W  innych słownikach: збресклий ‘який по-
чав скисати (про молоко)’; збрескнений ‘прокислий’ (P1; P), збрескле, збрескнене 
‘lekko skwaśniałe mleko, jeszcze nie kwaśne, a już nie słodkie’ (H), збрескнути ‘lekko 
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skwaśnieć’, збрескве молоко ‘прокисле молоко, яке вже не можна кип’ятити’, 
збрезкнути [збрескнути] ‘прокиснути (про молоко)’ (Т), zbreskłyj ‘przekwaszony 
(o mleku)’ (On-K), збресклий, збрескви 1  ‘скисле (про молоко)’, 2  ‘пригнічений 
(про людину)’ «Штоси с’’а ставо г Михава, ходит так’і збрескви» (Pan)  

Widoczne u  Bojków, por  збресклий: збрескле молоко ‘прокисле молоко’, 
збрескнути (про молоко) ‘прокиснути’, пол  діал  zbrzazgnąć (О), Hucułów, por  
breskłyj ‘namoknięty, nabrzmiały’, ‘spuchnięty’ (J), w  gwarach naddniestrzań-
skich забрeскнути ‘покритися пліснявою’ „молоко забрескло” (S) oraz na za-
chodnim Polesiu: збресати ‘прокисати (про молоко)’, збресклий ‘прокислий 
(про молоко)’ (A)  ESUM (I: 251) przytacza szereg form pokrewnych: брезкнути 
‘пухнути, опухати, набрякати’, dial  бразкнути ‘брезкнути’, брезклий ‘опухлий, 
одутлий; сирий (про дерево)’, брезкий ‘одутлий’, брезький ‘тс ’, забрезкли ‘трохи 
припухлий’, набрезґнути ‘набрякнути’, обрезклий ‘одутлий’  

● Ps  *brьzgnǫti, *brьzgnǫ płn  ‘kisnąć, zaczynać kisnąć’ (SP I: 410), *brьzgnǫti, 
brězgnǫti perf  do *brězgati : brěskati płn  ‘nabywać przykrego smaku’  Pochodne 
od *brězgъ : *brěskъ zach  ‘przykry, cierpki smak’, bez dokładnych odpowiedników 
indoeuropejskich (ibid : 375–376)  

Згацькати

Występuje w słowniku I  Werchratskiego: згацькати ‘stark antreiben’, згацькати 
коньі ‘die Pferde durch Treiben ermüden’ (W), a następnie w źródłach nowszych: 
згацькати ‘вимучити, виснажити’ (P1; P), згацькати ‘zgonić konie’ (H)  

B  Hrinczenko (Hrincz II: 137) powtarza za I  Werchratskim: згацькати коні 
‘изморить лошадей, гнавши их’  Por  także dial  згацькати ‘заморити коней 
швидкою їздою’ (ESUM II: 253)  W gwarach małopolskich używa się: chaciać ‘cięż-
ko pracować; harować’, chacianie ‘ciężka, mozolna praca; harówka’, chaćkać (się) 
‘pracować ponad potrzebę’, chaćkać się ‘męczyć się, forsować się pracą’ (SGP III/2: 
434; SGM I: 45)  

● Zapewne wypada podtrzymać objaśnienie zaproponowane przez ESUM (II: 
253): „неясне; можливо, давніше *згатькати, утворене від вигуку гаття, 
гатьта, вживаного для повернення коней праворуч”  Wszakże u  Łemków 
okrzyk ten ma postać гейс! ге-гейс! гейс-берта! (do wołów) ‘к собі (= на ліво)’, 
готьта! (гетьта, гетьтя) ‘= на право у кличках погонних до коний’ (WU: 112), 
гійса! ‘до биків: на льіво’, геца! ‘на право’ (WZ), гǫт’! ‘вигук праворуч на коня’ 
(Horb), гейта, гетта, ewentualnie гейса ‘okrzyk przy poganianiu bydła’ (H), ocze-
kiwalibyśmy zatem raczej formy *згетькати / *згецькати  Może więc opiera się na 
słowackich dial : hata, hajta i hajť (hattá) ‘povel záprahu, aby šiel napravo’ (SSN I: 
555) czy też pol  dial : hacia! hacia ha! ‘okrzyk na woły, aby szły na prawo’ (SW II: 2)  
W polskich gwarach także przeważają zdecydowanie formy z [e]: hetta, hettia, heta, 
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hejta, hejt, hejtta ‘wykrzyknik przy poganianiu konia albo wołów na prawo’ (ibid : 
36), hec! heć! hecia! ‘wołanie na woły, k sobie!, na prawo! albo na lewo!, stój! (ibid : 25), 
ale hajta, hajt ‘ts ’ (ibid : 27) 

Згырити ся 

Czasownik podany przez I  Werchratskiego, por  згырити ся ‘sich sträuben’, potem 
pojawia się także gdzie indziej: згырений ‘скуйовджений’, згырити ‘скуйовдити 
волосся, наїжачитися’ (P1; P), згырити ся ‘zjeżyć się (o włosach)’ (Н), згырити 
‘розпушити, скуйовдити, наїжачити (про шерсть, волосся, сіно і т  д )’, згыри-
тися ‘розпушитися, наїжачитися’ (Т) 

W  gwarach bukowińskich udokumentowano następujące formy: гирюватиси 
(-ся) знев. ‘тягати один одного за волосся’, гиря знев. ‘чуб, волосся’, гирявий 
‘неострижений, з довгим волоссям’ (SBH: 70)  W gwarach zakarpackich mamy: 
гыря ‘голова великих розмірів’, гырьоватий ‘головатий’ (Sab)  

ESUM (I: 508) przytacza szereg pokrewnych formacji dialektalnych, por  гира 
‘волосся на голові, чуб’, гирка ‘верхня частина голови’, гирівка ‘скуйовджене 
волосся; комета’, гирун ‘коротко острижена людина’, гиря ‘тс ; голена людина’, 
гирявець ‘людина із скуйовдженим волоссям’, гирюватий ‘скуйовджений’, ги-
рявий ‘коротко острижений; голений; лисий’ 

● Etymologicznie nawiązuje do ps  *gyra / *gyr’a / *gyrъ / *gyrь (ESSJ VII: 222), 
*gyra : wsch  *gyr’a  ‘coś ciężkiego, guzowatego, guz, narośl, sęk, tumor, tuber’, co 
być może sprowadza się do pie  *geū- : *gǝu : *gū- ‘robić wypukłym, skłaniać, krzy-
wić’ (SP VIII: 338)  Znaczenie ‘włosy, czub, krótko ostrzyżona głowa’ uznaje się za 
metaforyczne (ESBM III: 86)  Wątpliwości budzi zaliczanie tu przez wymienione 
słowniki pol  gira pot  ‘noga, zwykle duża, niezgrabna’, co A  Bańkowski (SEBań I: 
426) uznał za słowo slangowe i gwarowe (pogardliwie, najpierw o psiej, kulawej no-
dze), wynik przekształcenia formy giża ‘szynka, krągła część tylna biodra (bydlę-
cego, u ludzi nazywana przez medyków pośladkiem)’  Ma to być „jeden z licznych 
przykładów żargonowej pejoratywizacji przez substytucję innego fonemu o skutku 
morfologicznym”  

Згужвати, зужвати

Czasownik występuje w dwóch wariantach fonetycznych  Formę bez [h] zamieszcza-
ją P  Pyrtej: зужвати ‘зім’яти одяг’ (P1; P), J  Horoszczak: зужване ‘pomięte, zmięte 
(o płótnie, odzieży)’, зужвати ‘zmiąć, pomiąć’ (H), A  Pavleshin: зужвати ‘пом’яти’ 
(AP) i S  Pancio: зужваний ‘зім’ятий (про одяг)’ (Pan)  Inaczej u O  Horbacza: гуж-
ваті ‘м’яти, зім’яти’ (Horb) i J  Turczyn: гужвати ‘м’яти, жмакати (одяг; папір 
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і т  ін )’, згужвати ‘пом’яти, зіжмакати (одяг, папір і т  ін )’, погужвани ‘зім’ятий, 
пожмаканий (про тканину, папір, одяг)’, погужвати ‘зім’яти, пожмакати’ (Т) 

Dokładny odpowiednik znajdujemy w języku słowackim, por  słc  húžvať, húžviť 
‘skrúcať do húžvy; krčiť, krkvať’ (KSSJ: 126; SSN I: 646), zhúžvať ‘skrútiť do húžvy, 
pokrčiť, skrčiť, pohúžvať’ (KSSJ: 563), pochodne od húžva ‘skrútený, pevný a ohybný 
prut; niečo tuho skrútené al  pokrčené’ (ibid : 126) 

● Z ps  *gǫžьvь, *gǫžьva, pokrewne z *gǫžь (ESSJ VII: 93–95), *gǫži, *gǫžve, *gǫžь 
‘plecionka z  wici, gałązek, najczęściej w  formie pierścienia’ (SP VIII: 176–177), co 
w opinii większości etymologów należy wiązać z ps  *vęzati ‘wiązać’, *ǫzьlь ‘węzeł’ 
(zob  np  ESUM I: 613–614; Králik: 215)  Nagłosowe g- ma charakter protetyczny, por  
bez protezy ukr  dial  ужва ‘мотузка з пруття, лози або дуба’ i in  (ESUM VI: 22)  

Згусувати ся

Czasownik odnotowany już przez I  Werchratskiego, por  згусувати ся ‘stützig 
werden, störrig werden, wild werden’, „згусує ся кобыла, згусували ся коньі” (W), 
a następnie przez innych leksykografów łemkowskich, por  згусуватися ‘шарахати-
ся, ставати диким’ (P1), згусувати ся ‘zbiesić się, spłoszyć (o koniach)’ (H), згусува-
тися (про коней) ‘впертися’ (AP) 

Tylko jeszcze ESUM (II: 254) przytacza dial  згусуватися ‘упертися, затятися, 
закомизитися’  

● Dość ciemne  ESUM powołuje się na stanowisko I  Werchratskiego, który 
widział tu pokrewieństwo z stsłow  (ps ) гоуса, гоусарь, хоусарь, хоуръсарь ‘praedo, 
Räuber’  W słowniku I I  Srezniewskiego odnotowano rzeczownik хуса ‘набег; заса-
да; отряд’ oraz czasowniki хусити ‘разбойничать’, хусовати ‘грабить, разбой-
ничать; нападать’ (Srezn III: 1423–1424)  Wszystkie najpewniej nawiązują do ps  
*xǫsa ‘rozbój, grabież’, por  także stpol  chąsa ‘banda grabieżców’, chąśba ‘grabież’, 
chąśnik ‘grabieżca’ (zob  SEBań I: 123, 534)  Znaczenie czasownika łemkowskiego 
‘zbiesić się, spłoszyć się, znarowić się’ (o koniu) jest być może wynikiem rozwoju 
znaczenia: ‘grabić, zbójować, napadać’ > ‘stawać się niepokornym, dzikim, niepo-
słusznym, buntować się’  

Зґырцати

Wyraz poświadcza zaledwie jeden słownik łemkowski, por  зґырцати, зґырцнути 
‘odgłos przy ześlizgiwaniu się łańcucha po drewnie’ (H) 

Być może, należy tu także bojk  гирцати (про віз на камінні) ‘підскакувати’ (О) 
● Nie da się wykluczyć, że źródłem tego czasownika jest rum  zgâriá (zgârii) ‘dra-

pać, skrobać; zadrapywać, zarysowywać, robić rysy’, zgâriát ‘podrapany, zadrapany’, 
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zgâriéci lud  (narzędzie stolarskie) ‘znacznik’, zgârietór, ~oáre (o dźwięku) ‘zgrzytli-
wy, chrapliwy’ (WSRP: 967–968)  

Зґрындзати, зґрынджати zob. жґрынджати

Здабати

Widoczne już w słowniku I  Werchratskiego, por  здабати ‘ähnlich sehen, ähneln’, 
оркыш здабат до ярцу ‘der Spelt ist der Gerste ähnlich’, він здабат до Янтіна 
‘er ist dem Anton ähnlich’, a  następnie: здабат ‘подібний’ (B-H; AP), здабати 
‘нагадувати, бути подібним’ (P1; P), здабати ‘być podobnym’, аркіз здабат до 
ярцю ‘orkisz jest podobny do jęczmienia’ 

ESUM (II: 96, 254) poświadcza zbliżone formalnie i znaczeniowo ukr  dial  здіб 
‘зовнішність’, здобa ‘тс ’ 

● Podobnie jak łemk  здобити ‘zdobić, ozdabiać’, подабати ся ‘podobać się’, 
подибни/й ‘podobny’ (H), łemk  здоба ‘Gestalt, habitus’ „черніцы мают таку здобу, 
як маліны, лем чорны” (WU), oparte na prasłowiańskim pierwiastku *dob-, por  
*doba : zach  i płd  *dobo : *dobь ‘to, co jest odpowiednie, stosowne, właściwe, coś od-
powiedniego, stosownego, dobranego’, ‘odpowiednia miara, odpowiedni, stosowny 
sposób, odpowiednia, odpowiadająca czemuś, stosowna forma, kształt, podobizna’, 
zwykle ‘odpowiednia, właściwa, stosowna pora, odpowiedni, pomyślny, sprzyjający 
czemuś czas’ (SP III: 283), *dobъ ‘stosowny, odpowiedni, zdatny, sprawny, commo-
dus, capax’ (ibid : 318), *dobь ‘ts ’ (ibid : 329), od pie  *dhabh- ‘dopasowywać; dobrany, 
odpowiedni, stosowny’ 

Зипы

Taką postać przysłówka zanotował J  Horoszczak: зипы ‘wspak, na opak, odwrotnie, 
niż się powinno’ (H)  W tym samym słowniku znajdujemy jeszcze взипы, взъіпы 
‘odwrotnie, nie na rękę, wspak’, co potwierdzają także dwa inne źródła łemkowskie: 
взипы ‘в другу сторону’ (B-H; AP)  Por  też взіпак ‘na opak’ (Fal: 121), dziupak 
‘w drugą stronę’ „v dziupak mołoty” (On-K)  

Poza obszarem łemkowskim w wymienionym kształcie nie występuje  W ESUM 
(II: 265) podano wprawdzie przymiotnik зіпачистий z  odesłaniem do опак, ale 
pod опак dial  ‘назад; навпаки; навиворіт’ nie został on uwzględniony (ESUM IV: 
194–195)  Znajdujemy tam wszakże postać z nagłosowym з-, por  dial  зопак w połą-
czeniu wyrazowym на зопак ‘у зворотному напрямі’ (też: Hrincz II: 179) 

● Dość niejasne  Jeśli ma związek z ukr  dial  опак (ps  *opakъ ‘зворотний’, *opa-
ko ‘назад, навпаки; у зворотному напрямі’ (ESUM IV: 194–195)), to trudno wytłu-
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maczyć powody zaniku końcowego -ak  Nagłosowe в- (взипы) najpewniej pocho-
dzenia przyimkowego, podobnie jak w łemk  взад ‘do tyłu’, взадгус ‘na opak’ (H)  

Зрешіти

Już I  Werchratski podał: зрешіти ‘morsch werden’, дерево зрешіле ‘morsches Holz’ 
(W), зрешіти, зрашіти ‘morsch werden’, дерево зрешіє (WU), a potem P  Pyrtej: 
зрешіти ‘стати карликовим; струхлявіти’ (P1) i J  Horoszczak: зрешіти ‘skarleć 
(o drzewie)’ (H) 

B  Hrinczenko cytuje za I  Werchratskim зрешілий ‘трухлый’, зрешіти ‘сде-
латься трухлым’ (Hrincz II: 183), powtarza to ESUM (II: 279)  

● Niejasne  ESUM (ibid ) widzi tu związek z решето ‘вид сита з крупною сіт-
кою’ (ESUM V: 70), pol  rzeszoto ‘rzadkie sito’, z ps  *rešeto ‘ts ’ (SEBor: 533)  Seman-
tycznie da się to uzasadnić, bowiem spróchniałe, zetlałe drzewo może kojarzyć się 
z  sitem (znaczenie ‘skarleć’ nie znajduje uzasadnienia), natomiast co do formy, to 
oczekiwalibyśmy raczej *зрешетіти  Taka też forma poświadczona jest w łemkow-
skim słowniczku F  Kokowskiego: решетавіти ‘трупішити’ (Kok) (трупішати, 
трупішіти E  Żelechowski tłumaczy jako ‘verfaulen, verwesen, vermodern’ (Żel)) 
oraz u I  Werchratskiego w gwarach naddniestrzańskich: зрешетіти ‘morsch wer-
den’ «зрешетіла хата» (WB)  Jeśli ps  *rešeto (< *rexeto) rzeczywiście opiera się na 
pierwiastku *rex- < *reks- < pie  *rezg- ‘pleść, splatać, wikłać, wić’ (ibid ; Smoczyński: 
506), to mielibyśmy tu świadectwo rozwoju znaczenia ‘wić się, splatać się’ (o gałę-
ziach drzewa) > *‘stawać się karłowatym’  

Зужвати zob. згужвати

Зуноватися

Wyraz zamieścił już I  Werchratski, por  зуновати ся, навтямити ся, сприкрити 
ся, юж зуновало мі ся = сприкрило мі ся ‘es wurde mir lästig, es verdross mich, 
es wurde mir ekelhaft’, slovac  zunovať ‘ermüden; verdriessen’ (W), з’уноваті 
‘langweilen, ermüden’, з’унує ся ‘знудит ся’, з’унувати шьа ‘наприкрити ся’ (WU)  
W dalszych słownikach: зуновний ‘скучний, нудьгуватий’, зуновитися ‘скучати, 
нудьгувати’ (P1), зуноватися ‘нудитися’, зуновний ‘нудний, непоштивий’ (P), 
(z błędem) зуповати ся ‘sprzykrzyć się, zbrzydnąć’ (H), зунуватися ‘втомитися’, 
зунитися ‘занудьгувати за ким-, чим-небудь’ (Т), zunovanyj ‘unavený’ (Šiš), zu-
novati sa ‘znuďiti sa’ (AH) 

U Rusinów z Wojwodiny зуновац, знуц ‘наприкрити ся, навтямити ся, навку-
чити ся, змучити ся’ (Hn) 
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Słownik B  Hrinczenki przywołuje зуноватися ‘надоесть, опротиветь’ za 
I  Werchratskim  Podobnie ESUM (II: 283)  Pełną ekwiwalencję znajdujemy w  ję-
zyku słowackim, por  słc  zunovať (koho, čo), zunovať sa (komu) 1  ‘(stálym opako-
vaním, neprijemnosťami ap.) prestať zaujímať, omrzieť’, 2  ‘prestať sa zaujímať o nie-
co (pre stále opakowanie, nepríjemnosti ap ) znepáčiť sa, sprikriť sa’ (KSSJ: 577), także 
unúvať, dial  unovať ‘ustávať, obťažovať’ (ibid : 480)  

● Zapożyczenie słowackie  Na gruncie słowackim nie całkiem jasne  ESUM 
(II:  283) uznaje zunovať ‘набриднути’, pochodne od unúvať, unovať ‘турбувати’, 
za causativum do nyť ‘знемагати’, z ps  *nyti ‘хиріти, нидіти’, powiązanego z *navь 
‘мрець; смерть’ (ESUM IV: 91)  Ľ  Králik (s  689) również dopuszcza możliwość 
doszukiwania się wspólnego pierwiastka w  słc. unovať (*-noṷ-) i  unaviť ‘spôsobiť 
únavu, vyčerpať, vysiliť’ (*-nōṷ-), co z ps  *naviti (zob  ESSJ XXIV: 11), będącego cau-
sativum do *nyti (Králik: 641), wszakże z drugiej strony słowacki etymolog nie wy-
klucza wpływu węg  un ‘nabažiť sa; nudiť, mrzieť’  

Зьдіватися

Pojawia się w  nowszych źródłach łemkowskich, por  зьдзіватисья ‘знущатися’  
(B-H; AP), здіватися ‘знущатися, грубо висміювати когось’, зьдзіватися 
‘знущатися з когось’ (P1), здіватися, зьдзіватися ‘знущатися’ (P), зьдзівати 
ся ‘wściekać się, wygłupiać’, зьдзівати ся над дакым ‘znęcać się nad kimś’, зьдзіти 
ся ‘wściec się, w znaczeniu wygłupu, czegoś okropnie niezwyczajnego’ (H), zďivati 
sja ‘zabŕdať do niekogo, zadrapovať sa’ (AH)  

U I  Werchratskiego i u R  Sziszkowej występuje nie w znaczeniu sekundarnym 
‘znęcać się’, lecz: зьдівати ‘aufspiessen; aufstecken’ „жебы ся пляйстры здьівали 
на терню” ‘damit die Honigwaben sich auf den Dornbüschen aufspiessen  damit die 
Honigwaben auf den Dornbüschen stecken bleiben’, зьдіти ‘stecken’ „зьділ калап 
на палицу” ‘er steckte seinen Hut auf dem Stocke auf ’ (WU), zdivati ‘nasazovat, 
navlékat’ (Šiš)  Podobne znaczenie na pograniczu bojkowsko-łemkowskim: zdivaty 
‘zakładać’ (D) oraz w gwarach zakarpackich: издівати, издіти ‘насаджувати на 
щось гостре, нанизувати’, derywaty: издіватися, издітый (Sab) 

Już w ewangeliarzu z pierwszej połowy XVII w  pochodzącym z terenów Bojkow-
szczyzny (Ustrzyki) natrafiamy na wyraz здѣванѧ (заподіяння мук, страждання 
кому-небудь) ‘знущання, наруга’ „и ро(з)маитыи моуки и здѣванѧ чинили” 
(SUM XVI–XVII 11: 210) 

ESUM (II: 255) zamieszcza ukr  dial  здіватися ‘глузувати, знущатися’, здів-
ки ‘глузування’  Por  też w gwarach nadsańskich: з’дз’іватіс’і ‘знущатися’ (Prz)  
Dokładny odpowiednik występuje w  języku rosyjskim, por  ros  издеваться ‘зло 
и оскорбительно высмеивать кого-что-н ’ (Ożegow: 240)  Obecne znaczenie ros  
издеваться po raz pierwszy widoczne w  1669  r  (SRJ VI: 148)  Strus  сдѣватися 
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(содѣватися, съдѣватися) właściwe jest natomiast znaczenie ‘делаться, 
совершаться, происходить, создаваться’ (SRJ XXIII: 243)  

● Zasadza się na ps  *děvati ‘umieszczać, kłaść, stawiać’ (: iter  ‘czynić, robić’), 
*děvati sę ‘umieszczać się, umiejscawiać się, zapodziewać się’ (: iter  ‘dziać się’) (SP III: 
177)  Sekundarne znaczenie ‘dokuczać komuś, zaczepiać kogoś’ widoczne jest także 
np  w mac  dial  подева ‘zaczepiać kogoś’, подева се ‘czepiać się’ (ibid )  Por  także 
ros  задевать, задеть ‘обидеть, уязвить’ (Ożegow: 203), mac  задева ‘задевать, 
задирать, приставать’, задева се ‘задираться, приставать’ (MRR: 174), słeń  zadéti 
‘uderzyć’ (Szanski II/6: 28) 

Można zakładać, że znaczenie ‘znęcać się nad kimś’ jest pochodną znaczeń połą-
czeń wyrazowych w rodzaju czynić (wyrządzać) komuś zło, ból, cierpienie, przykrość. 
Tak więc próby wywodzenia tegoż od издѣти (имѧ) ‘nadać imię, przezwisko’ (i tym 
samym obrazić) czy wiązania ze znaczeniem ‘rozbierać się, rozdziewać się’ (czyli 
znęcać się nad kimś, odkrywając jego pewną część ciała, zapewne wstydliwą) należy 
raczej odrzucić (zob  ESUM II: 255)  

skróty

bojk  – bojkowski; brus  – białoruski; cs  – cerkiewnosłowiański; czes  – czeski; dial  – dia-
lektalny; iter  – iterativum; lud  – ludowy; łac  – łaciński; łemk  – łemkowski; mac  – mace-
doński; niem  – niemiecki; perf  – perfectum; pie  – praindoeuropejski; płd  – południowy; 
płn  – północny; pol  – polski; ps  – prasłowiański; ros  – rosyjski; rum  – rumuński; słc  – 
słowacki; słeń  – słoweński; stpol  – staropolski; strus  – staroruski; stsłow  – starosłowiań-
ski; ukr  – ukraiński; węg  – węgierski; wsch  – wschodni; zach  – zachodni
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Lemko etymologies. Part iii 
summary

The present paper is the third part in the Lemko etymologies series; analysed in it are words beginning 
with letters Ж–З: жбыр, жґыртати, жґрынджати, жджар, жджок, жоґати, жомба, жуграти, 
забіль, зайда, заниско (занізка), збаршніти (зборшніти), збрескнути, згацькати, згырити ся, 
згужвати (зужвати), згусувати ся, зґырцати, здабати, зипы, зрешіти, зуноватися, зьдіватися  
Authors attempt to establish the origin of those words, taking into account data from etymological, 
historical, and dialectal dictionaries of Slavic languages and dialects, as well as from the neighbouring 
non-Slavic languages, thereby outlining a broad comparative background  They propose additions 
and corrections to previous etymological findings regarding some of the discussed words 
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PóŹnoLakońska nazwa rzePy 1

Słowa klucze: nazwy botaniczne, dialekt lakoński, dialektologia grecka, leksyka grecka 
Keywords: botanical names, Laconian dialect, Greek dialectology, Greek vocabulary

W 2015 r  ukazał się artykuł, w którym omówiliśmy rozmaite greckie nazwy rzepy 
(czyli kapusty polnej, Brassica campestris L , syn  Brassica rapa L ) i  tykwy zwy-
czajnej (czyli kalebasy, Lagenaria siceraria (Molina) Standl , syn  Cucurbita lagena-
ria L , Lagenaria vulgaris Sér ), które są poświadczone w dziele Atenajosa, a także 
w innych źródłach antycznych, m in  w leksykonie Hesychiosa (Kaczyńska, Witczak 
2015: 25–45)  Szczególnie wiele uwagi poświęciliśmy grupie pokrewnych wyrazów 
oznaczających ‘rzepę’ (stgr  beoc  ζεκελτίς, lid  ζακυνθίς) lub ‘tykwę zwyczajną’ (stgr  
dial  ζακελτίς, kret  ζακαυθίς)  Po przedyskutowaniu dystrybucji nazw i form wnios-
kowaliśmy, że nazwa była rozpowszechniona na gruncie achajskim i eolskim, nie 
była natomiast znana dialektom attycko-jońskim i doryckim (ibid : 31–33, 39–41)  

1 Wkład współautorów artykułu jest równy i wynosi po 50% 
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Rozpatrując genezę greckich nazw rzepy, musimy odnieść się w kilku słowach 
do teorii przedgreckiej szerzonej niegdyś przez holenderskiego badacza Edzarda J  
Furnée (1972) i odnowionej w ostatnim czasie przez Roberta Beekesa (2014)  Otóż 
E J  Furnée zestawił terminy tesalsko-beocko-lidyjskie (ζακελτίς, ζεκελτίς, ζακυνθίς) 
z niejasną glosą lakońską θικέλιν· τὴν γογγυλίδα  Λάκωνες (‘thikélin – rzepę [tak na-
zywają] Lakończycy’) i na bazie tego zestawienia uznał, że wszystkie te apelatywy są 
przedgreckiego pochodzenia (Furnée 1972: 256, 354)  Od razu pada trudne pytanie: 
czy zestawienie tych wszystkich form ma rację bytu? Czy hipoteza przedgrecka jest 
w pełni umotywowana? 

Niewątpliwie grupa fitonimów z nagłosowym fonemem ζ-, określających ‘rzepę’ 
(stgr  beoc  ζεκελτίς, lid  ζακυνθίς) lub ‘tykwę zwyczajną’ (stgr  dial  ζακελτίς, kret  
ζακαυθίς), jest trudna do etymologicznego objaśnienia na gruncie języka greckiego, 
a obecność formy lidyjskiej wzmacnia tezę, że nazwy roślinne zostały zapożyczone 
z jakiegoś źródła substratowego lub orientalnego  

Czy jednak lakońska forma θικέλιν, zarejestrowana przez Hesychiosa z Aleksan-
drii w bierniku liczby pojedynczej, jak tego dowodzi postać lematu (τὴν γογγυλίδα), 
sprowadza się do tego samego obcego źródła? Wydaje się, że taki wywód nie jest 
konieczny  Co więcej, dla przytoczonej wyżej lakońskiej nazwy ‘rzepy’ można – jak 
pokażemy  – zaproponować etymologię czysto grecką, dobrze uzasadnioną drogą 
rozwojową dialektu lakońskiego  Zadziwiającą historię tego lokalnego dialektu mo-
żemy śledzić na przestrzeni niemal trzech tysiącleci od najstarszych form dialektu 
lakońskiego utrwalonych w  pieśniach Alkmana aż po dzisiejszy dialekt cakoński 
języka nowogreckiego  

1. Lakońska nazwa rzepy γάστρα, jej geneza i chronologia 

Zanim zajmiemy się analizą morfologiczną nazwy lak  θικέλιν (‘rzepa, Brassica cam-
pestris L , syn  Brassica rapa L ), musimy zwrócić uwagę na fakt, że nie jest to jedyna 
lakońska nazwa rzepy zarejestrowana w źródłach antycznych  

Otóż Atenajos z Naukratis, znamienity pisarz i erudyta działający na przełomie 
II i III w  n e , w dziele zatytułowanym Uczta mędrców (gr  Δειπνοσοφισταί, łac  Deip-
nosophistae) przywołuje świadectwo Apollasa (mało znanego pisarza z III w  p n e ), 
który w niezachowanym utworze zatytułowanym O miastach Peloponezu (gr  Περὶ 
τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων) informował, że mieszkańcy Lacedemonu określają 
rzepy mianem γάστραι, co Jerzy Danielewicz słusznie tłumaczy jako ‘brzuchatki’ 
(Bartol, Danielewicz 2010: 695)  Przypomnijmy stosowny fragment dzieła Atenajosa 
(IX 369b): 

ΓΟΓΓΥΛΙΔΕΣ  Ταύτας Ἀπολλᾶς ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων ὑπὸ Λακε-
δαιμονίων γάστρας φησὶ καλεῖσθαι  Νίκανδρος δ᾽ ὁ  Κολοφώνιος ἐν ταῖς Γλώσσαις 
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παρὰ Βοιωτοῖς γάστρας ὀνομάζεσθαι τὰς κράμβας, τὰς δὲ γογγυλίδας ζεκελτίδας  
Ἀμερίας δὲ καὶ Τιμαχίδας τὰς κολοκύντας ζακελτίδας καλεῖσθαι  

RZEPY (gongylides)  Apollas w dziele O miastach Peloponezu donosi, że Lacedemoń-
czycy zwą je gastrai (brzuchatkami)  Nikander z Kolofonu jednak w Glosach [twier-
dzi], że u Beotów słowem gastrai określa się kapusty, rzepy zaś słowem zekeltides  
Amerias i Timachidas z kolei [utrzymują], że nazwa zakeltides 2 odnosi się do dyni 3 
(tłum  J  Danielewicz; zob  Bartol, Danielewicz 2010: 695)  

Lakońska nazwa rzepy, wymieniona przez Apollasa, a następnie przez Atenajosa, 
została dwukrotnie zarejestrowana w późnoantycznym leksykonie sporządzonym 
przez Hesychiosa z Aleksandrii w końcu V w  n e  

HAL γ-193: γάστρα · γογγυλίς  ἢ κράμβη ‘rzepa lub kapusta’ (Latte 1953–1966 I: 364); 

HAL γ-204: γασταία · ἡ γογγυλίς  Λάκωνες ‘rzepa, Lakończycy’ (ibid )  

Lakońska nazwa rzepy, γάστρᾱ, wywodzi się zapewne od rzeczownika γαστήρ 
m  ‘brzuch, brzusiec, wybrzuszenie’ (< *γραστήρ) (Carnoy 1959: 128; Chantraine 
1968–1980 I: 212; Beekes 2010: 262) 4, choć z uwagi na powszechność rzepy w jadłospi-
sie starożytnych nie można wykluczyć bezpośredniej derywacji od czasownika stgr  
γράω ‘gryźć, żuć, jeść’ (< *grasō) za pomocą żeńskiego przyrostka *-trā  W nazwie 
obserwujemy dysymilację regresywną (pgr  *γράστρᾱ → gr  lak  γάστρᾱ), której osta-
tecznym rezultatem jest zanik jednej ze spółgłosek płynnych (ρ–ρ → ø–ρ)  

Co się tyczy formy obocznej γασταία, to obserwujemy w niej zanik spółgłoski 
płynnej w grupie konsonantycznej i rozszerzenie sufiksalne formy podstawowej  Bez 
wątpienia postać γάστρα, potwierdzona uprzednio w dziełach Apollasa (III w  p n e ) 
i Atenajosa z Naukratis (III w  n e ), musi być pierwotna i oryginalna, podczas gdy 
jej alternatywna wersja γασταία, zarejestrowana dopiero w leksykonie Hesychiosa,  

2 W cytowanym przekładzie autorzy niniejszego artykułu wprowadzili przypisywany Ameriasowi 
z Macedonii (III w  p n e ) i Timachidasowi z Rodos (I w  p n e ) wariant zakeltides (w tłumaczeniu 
Jerzego Danielewicza pojawia się forma zekeltides)  Warto przywołać w tym miejscu wypowiedź 
znakomitego niemieckiego filologa Kurta Lattego: „Vocalem syllabae primae in A in Ameriae et 
Timachidae saltem loco α fuisse testator contra Kaibelium Peppinck, Observat  in Athen  55, ita ut 
appareat ζακ- verum esse” (Latte 1953–1966 II: 813)  

3 W  tekście greckim pojawia się forma attycka (w  acc  pl ) τὰς κολοκύντας   Nazwa ta nie może 
odnosić się ani do dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L ), ani do dyni olbrzymiej (Cucurbita ma-
xima L ), gdyż rośliny te sprowadzono z Ameryki do Europy dopiero w XVI w  (Schrader, Neh-
ring 1917–1923: 652–654; Gorczyński 1961: 63)  Uważa się, że „die echten Kürbisse den Alten noch 
fremd waren” (Genaust 2005: 188–189)  W starożytności terminem gr  κολοκύνθη, att  κολοκύντη 
f  okreś lano tykwę pospolitą a  kalebasę (Lagenaria siceraria (Molina) Standl , syn  Cucurbita la-
genaria L , Lagenaria vulgaris Sér ), jak słusznie podkreśla Robert Beekes (2010: 738–739)  

4 W greckich dialektach literackich wyraz γάστρᾱ, joń  γάστρη f  oznaczał przede wszystkim ‘brzu-
siec naczynia’ lub ‘brzuchate, pękate naczynie’ (Abramowiczówna 1958: 453; Adrados 1994: 785; 
Liddell, Scott 1996: 339; Jurewicz 2000: 160; Montanari 2003: 433)  
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wydaje się formacją sekundarną (zawierającą przymiotnikowy sufiks -αία), uprosz-
czoną (zanik spółgłoski płynnej ρ [r] w grupie konsonantycznej), a zatem reprezen-
tuje jednostkę leksykalną chronologicznie późniejszą niż γάστρα  

Skoro lakońska nazwa rzepy, począwszy od epoki hellenistycznej (III w  p n e ), aż 
po kres antyku (V w  n e ), brzmiała γάστρα (lub w nowszej wersji γασταία) w świetle 
zgodnego świadectwa Apollasa, Atenajosa i Hesychiosa, to należy zadać podstawo-
we pytanie: w jakim czasie wprowadzono do dialektu lakońskiego odmienną nazwę 
θικέλιν? Kiedy nastąpiła jej kreacja? 

2. rozważania nad chronologią lakońskiej glosy hesychiosa (haL θ-588)

Grecki leksykograf Hesychios z  Aleksandrii, tworzący pod koniec V  stulecia ery 
chrześcijańskiej zbiór rzadkich i niecodziennych słów, w gronie osobliwości lakoń-
skich zawarł następującą glosę: 

HAL θ-588: θικέλιν· τὴν γογγυλίδα  Λάκωνες (Latte 1953–1966 II: 323) „thikélin – rze-
pę [tak nazywają] Lakonowie”  

Powyższa glosa charakteryzuje się obecnością nagłosowego fonemu θ [th] > [θ], 
który istniał we wczesnej fazie rozwojowej w dialektu starolakońskiego, potem na 
kilka wieków zaniknął i ponownie pojawił się pod koniec doby starożytnej  Dźwięk 
[θ], powstały ze spalatalizowanego wariantu φ [f ’], istnieje we współczesnym dia-
lekcie cakońskim języka nowogreckiego, który jest bezpośrednim kontynuantem 
mowy lakońskiej  Innymi słowy, obecność fonemu θ- w lakońskiej glosie θικέλιν · 
τὴν γογγυλίδα. Λάκωνες, przytoczonej przez Hesychiosa z  Aleksandrii, mogłaby 
świadczyć albo o przedklasycznym pochodzeniu glosy, albo też o takim przekształ-
ceniu, które było charakterystyczne dla bardzo późnej fazy rozwojowej dialektu 
lakońskiego  

Zastanówmy się teraz nad obiema możliwościami  Teoretycznie rzecz biorąc, 
omawiana glosa θικέλιν · τὴν γογγυλίδα. Λάκωνες, chociaż została udokumentowa-
na pod koniec epoki starożytnej, mogła dotyczyć bardzo wczesnej poezji chóralnej 
powstałej w dialekcie starolakońskim  Należy jednak zaznaczyć, że już w poezji Alk-
mana pojawiają się przykłady świadczące o wczesnej spirantyzacji starogreckiego fo-
nemu θ [th], który poprzez spirant dentalny [θ] przekształcił się w spółgłoskę syczącą 
[s], zapisywaną za pomocą grafemu Σ (Buck 1955: 59; Pisani 1973: 101; Morani 1999: 
81; Colvin 2007: 46; Bartoněk 2009: 200; Kaczyńska 2014: 65–66; Méndez Dosuna 
2015: 455)  

Proces spirantyzacji ogólnogreckiego fonemu [th] > [θ] > [s] dokonał się już 
w  epoce klasycznej, gdyż ateński komediopisarz Arystofanes, tworzący na prze-
łomie V  i  IV w  p n e , wprowadzał dla uzyskania efektów komicznych wypowie-
dzi w dialekcie lakońskim  W komedii Lyzistrata Arystofanes stale stosował literę  
σ [s] w miejscu ogólnogreckiego θ [th], np  
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2 1   gr  lak  (Lys. 980) τᾶν Ἀσανᾶν (= att  τῶν Ἀθηνῶν) gen  pl  ‘Aten’; 
2 2   gr  lak  (Lys. 981) μυσίξαι (= att  μυθίσαι) inf  aor  act  ‘powiedzieć’; 
2 3   gr  lak  (Lys. 983) ναὶ τὼ σιώ (= att  ναὶ τὼ θεώ) ‘na dwóch bogów (tj  Dioskurów)’  

Proces ten znajduje bogate poświadczenie w tekstach epigraficznych pochodzą-
cych z obszaru Lakonii, np  gr  lak  ἀνέσηκε (= att  ἀνέθηκε) 3 os  sg  ind  aor  act  ‘zło-
żył, ofiarował’, lak  σιῶ (= att  θεοῦ) gen  sg  ‘boga’  Obie te formy są poświadczone na 
inskrypcji z pierwszej połowy IV w  p n e  

Hesychios z Aleksandrii zarejestrował liczne przykłady pokazujące spirantyzację 
fonemu zębowego θ [th] > [θ] > σ [s] w pozycji nagłosowej (Kaczyńska 2014: 67–68): 

2 4   gr  lak  σαλία· πλέγμα καλάθῳ ὅμοιον, ὃ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φοροῦσι αἱ Λάκαιναι. 
οι δε θολία (Hansen 2005: 261) ‘plecionka podobna do koszyka, noszona na 
głowie przez Lakonki’, zob  gr  dor  θολία f  ‘stożkowaty kapelusz z szerokimi 
kresami’;

2 5   gr  lak  σαμινά· θαμινά. συνεχῶς. Λάκωνες (ibid : 263), por  gr  θαμινά adv  ‘czę-
sto, zwykle’; 

2 6   gr  lak  σερμοί· θερμοί (ibid : 280), zob  gr  hom  θερμός adi  ‘ciepły, gorący’; 
2 7   gr  lak  σηρίον· θηρίον (ibid : 285), zob  gr  hom  θηρίον n  ‘zwierz, dzikie zwie-

rzę, stworzenie; bestia, drapieżnik’; 
2 8   gr  lak  σίαὁρ· θίασος. Λάκωνες (ibid : 286), zob  gr  att  θίασος m  ‘korowód 

bakchiczny; grono, orszak’, także ‘uczta’; 
2 9   gr  lak  σίγε· θίγγανε. Λάκωνες (ibid : 287), por  imp  aor  act  θίγε ‘dotknij, 

chwyć, obejmij’; 
2 10   gr  lak  σίκα· ὗς. Λάκωνες (ibid : 289); lakońska nazwa świni sprowadza się 

gr  dor  *θίκᾱ, oryginalnie ‘dzika świnia’ (Kaczyńska, Witczak 2005: 140, 145; 
Kaczyńska 2014: 68–69);

2 11   gr  lak  σιόρ· θεός. Λάκωνες (Hansen 2005: 294), zob  gr  hom  θεός m  ‘bóg, 
bóstwo’, dial  θιός  

Spirantyzacja fonemu zębowego *θ [th] > [θ] > σ [s] jest dobrze poświadczona nie 
tylko w antycznym dialekcie lakońskim, ale też w  jego współczesnej kontynuacji, 
tj  w dialekcie cakońskim (Buck 1955: 59; Colvin 2007: 46; Witczak 2015: 177–188), np  

2 12   cak  σάτη [‘sati] ‘córka’, demin  σατέρι [sa’tεʒi] ‘córeczka’ (Andriotis 1974: 278) 
kontynuuje lakoński apelatyw συγάτηρ f  ‘córka’ < lak  συγάτηρ f  ‘córka’ <  
< stgr  θυγάτηρ f  ‘córka’, demin  θυγάτριον n  ‘córeczka’ (Thumb, Kieckers 
1932: 93; Pisani 1973: 240; Liosis 2014: 447; Witczak 2015: 177);

2 13   cak  σέρε ‘lato’ (Katsanis 1989: 42) < stgr  θέρος n  ‘lato, żniwa’; 
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2 14   cak  σηλυκό [sili’ko] n  ‘kobieta’ (ibid ; Witczak 2015: 183), zob  ngr  θηλυκό 
n  ‘kobieta’, θηλυκό adi  ‘kobiecy, żeński’; 

2 15   cak  κρίσα f  ‘jęczmień’ (Katsanis 1989: 43), por  ngr  κριθάρι n  ‘ts ’;
2 16   cak  (pd ) άπασε [ˈapasε], (pn ) λάπασε [ˈlapasε] m  ‘szczaw’ (ibid : 43; Liosis 

2014: 447; Witczak 2015: 180) < stgr  λάπαθος m  lub f  ‘szczaw zwyczajny, Ru-
mex acetosa L ’, ngr  λάπαθο n  ‘ts ’  

Wczesna geneza glosy Hesychiosa wydaje się wątpliwa z  kilku powodów  Po 
pierwsze, leksykon Hesychiosa z Aleksandrii został skompilowany dopiero pod ko-
niec V w  n e  i zawiera dużą ilość materiału odnoszącego się do późnoantycznej rze-
czywistości językowej  Po drugie, lakońskiego fitonimu θικέλιν ‘rzepa’ nie znał ani 
Apollas (w III w  p n e ), ani też erudyta i encyklopedysta Atenajos (w II–III w  n e )  

Z kolei hipotezę o późnej genezie popierają trzy dalsze argumenty, pozostające 
w  zgodzie z  poprzednimi  Kontynuujmy zatem wyliczenie  Po trzecie, wyraz po-
świadcza końcówkę -ιν, która wydaje się reprezentować późnoantyczną (i średnio-
wieczną) formę starogreckiego przyrostka -ιον, por  śrgr  -ιν, ngr  cypr  -ιν 5  Po czwar-
te, fonem [θ] pojawił się w dialekcie późnolakońskim jako kontynuant fonemu φ- [f] 
w pozycji przed samogłoską przednią [i]  Po piąte, poświadczony w glosie θικέλιν 
akcent paroksytoniczny jest w pełni uzasadniony synkopą wygłosowej samogłoski 
-ο- w późnoantycznym archetypie *φικέλιον  

Wszystkie te argumenty wskazują jednoznacznie, że fitonim θικέλιν (acc  sg ) 
‘rzepa, Brassica campestris L , syn  Brassica rapa L ’, przytoczony przez Hesychiosa 
z Aleksandrii, jest terminem lakońskim o chronologii późnoantycznej  Brak znajo-
mości lakońskiej nazwy roślinnej θικέλιν ‘rzepa’ w zachowanej literaturze greckiej 
(m in  u Atenajosa) wydaje się świadczyć, że jest ona kreacją typowo lakońską, do-
konaną po II stuleciu n e 

3. Ponowne pojawienie się fonemu [θ] w dialekcie późnolakońskim (cakońskim) 

W  języku starogreckim funkcjonował fonem θ [th], który w  pewnym momencie 
przekształcił się w spirant dentalny [θ]  W dialekcie lakońskim ów fonem uległ dal-
szej spirantyzacji i przekształcił się ostatecznie w [s]  Fonem [θ] pojawił się ponownie 
w późnej fazie rozwoju dialektu lakońskiego wywołanej przez interwencję systemu 
fonologicznego  Proces φ [f] > θ [θ] w pozycji przed samogłoską przednią [i] jest do-
skonale poświadczony w dialekcie cakońskim języka nowogreckiego (Deville 1866: 

5 Zob  Georgacas 1948: 243–260  Końcowe -ν zostało zachowane nie tylko w dialekcie cypryjskim, 
ale też w innych dialektach nowogreckich grupy południowowschodniej i wschodniej (Trudgill 
2003: 57–58), obejmujących wyspy Cypr, Rodos, Karpathos, Kasos, Kastellorizo, Kos, Leros, Pat-
mos, a także Simi, Telos, Nisyros, Kalimnos, Ikarię, Astipaleę i Chios  
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84; Lekos 1920: 23; Pernot 1934: 20; Katsanis 1989: 44–45), który jest bezpośrednim 
kontynuantem starogreckiego dialektu lakońskiego  Poniżej podajemy najbardziej 
przekonujące przykłady tego zjawiska: 

3 1   cak  αθί [a̍ θi], w pozycji przed samogłoską αθίρ [aθír], αρθίρ [arθír] m  ‘brat / 
ἀδελφός’ (Hatzidakis 1929: 44; Pernot 1934: 311; Witczak 2015: 184) < *ἀδελφίρ 
[adελ’fir] < *ἀδελφιός < stgr  ἀδελφεός ‘ts ’, wtórne ἀδελφός, por  ngr  ἀδερφός 
‘brat’, zob  glosę Hesychiosa ἀδελιφήρ· ἀδελφός, Λάκωνες (Latte 1953–1966 
I: 39);

3 2   cak  θιάα, θιᾶ [θiˈa] f  ‘butelka, flaszka; tykwa / φιάλη; νεροκολόκυθο’ (Lekos 
1920: 74; Deffner 1923: 149; Pernot 1934: 347; Andriotis 1974: 581; Charalambo-
pulos 1980: 83; Kostakis 1987: 304; Witczak 2015: 183) < gr  lak  φιάλᾱ f  ‘ts ’, att -
-joń  φιάλη f  ‘waza, misa, czasza; naczynie do picia’, także ‘urna, popielnica’, 
metaforycznie ‘tarcza’;

3 3   cak  θιλία [θiˈlia] f  ‘przyjaźń’ (Deffner 1923: 149; Charalambopulos 1980: 42, 
83; Witczak 2015: 183) < gr  lak  φιλίᾱ, joń  φιλίη f  ‘przyjaźń’, ngr  φιλία f  ‘ts ’; 

3 4   cak  θυτέ [θiˈtε] n  ‘roślina’ (Katsanis 1989: 45) < stgr  φυτόν n  ‘ts ’;
3 5   cak  καρθία [karˈθia] n  pl  ‘gwoździe’ (Charalambopulos 1980: 29), por  ngr  

καρφιά n  pl  ‘ts ’;
3 6   cak  ούθι [ˈuθi] ‘wąż’ (Lekos 1920: 23; Charalambopulos 1980: 29; Katsanis 

1989: 45) < stgr  ὄφις m  ‘wąż’, ngr  φίδι n  ‘ts ’;
3 7   cak  ραθή [ra̍ θi] f  ‘szew, ścieg’ (Charalambopulos 1980: 45), por  stgr  ῥαφή f  

‘szew, ścieg’, ngr  ραφή f  ‘ts ’  

4. etymologia lakońskiego fitonimu θικέλιν ‘rzepa’

Wcześniejsze rozważania doprowadziły nas do przekonania, że późnolakoński ter-
min θικέλιν, poświadczony w leksykonie Hesychiosa z Aleksandrii, zastąpił wcześ-
niejszą nazwę lakońską γάστρα f  ‘rzepa’  Należy się zastanowić, skąd się wziął ów 
lakoński neologizm i jaka jest jego etymologia  

Sądzimy, że wyraz późnolakoński można objaśnić na bazie materiału leksykal-
nego zachowanego w  dialekcie cakońskim języka nowogreckiego  Zakładamy, że 
późnolakońska nazwa rzepy zawierała złożony przyrostek deminutywny *-κέλιον 
dodany do rdzenia podstawowego *θι-, który jest strukturalnym członem termi-
nu podstawowego (późnolakońskiego) *θιᾱ́ f  ‘tykwa zwyczajna’ (< *φιᾱ́ < gr  lak  
φιάλᾱ f  ‘ts ’)  Późnolakońska nazwa tykwy zwyczajnej jest kontynuowana do dnia 
dzisiejszego w dialekcie cakońskim, zob  cak  θιᾶ ́ f  ‘butla, flaszka oraz tykwa zwy-
czajna / φιάλη. καὶ νεροκολοκυθιά’ (Pernot 1934: 347) lub θιάα f  ‘tykwa zwyczajna /  
ἡ κολοκύνθη’ (Lekos 1920: 74; Deffner 1923: 149; Pernot 1934: 347; Andriotis 1974: 
581; Charalambopoulos 1980: 83; Kostakis 1987: 304) (< gr  lak  φιάλᾱ f  ‘ts ’, att -joń  



286 eLwIRA KAcZyńSKA, KRZySZtof toMASZ wItcZAK

φιάλη f  ‘waza, misa, czasza; naczynie do picia’, także ‘urna, popielnica’, metaforycz-
nie ‘tarcza’; zob  3 2)  

Wywód jest w pełni zrozumiały z semantycznego punktu widzenia, jako że sta-
rożytni Grecy często kojarzyli rzepę (mającą bulwiasty korzeń) z tykwą zwyczajną 
(której owoc przyjmuje charakterystyczny bulwiasty kształt) i niekiedy stosowali ten 
sam apelatyw określający obie te rośliny  Skojarzenie to potwierdza glosa Hesychio-
sa: ζακελτίδες· κολοκύνται ἢ γογγυλίδες („zakeltides: tykwy zwyczajne lub rzepy”)  
Także Atenajos z Naukratis (IX 369b) przekazuje, że beocka nazwa roślinna ζεκελτίς 
oznaczała ‘rzepę’, podczas gdy jej wariantowa (prawdopodobnie tesalska) nazwa 
ζακελτίς, wspominana przez Ameriasa i Timachidasa, odnosiła się tykwy zwyczajnej 
(zob  rozdz  1)  Nie dziwi zatem, że Lakonowie i ich potomkowie Cakonowie, czyli 
„prawdziwi Lakonowie” 6, od nazwy tykwy zwyczajnej (cak  θιᾶ ́ f  ‘butla, flaszka; 
tykwa zwyczajna’) urobili innowacyjną nazwę rzepy (późnolak  θικέλιν n  ‘rzepa’)  

Nazwa cakońska θιᾶ ́ pokazuje zastępstwo fonemu *φ poprzez *θ w pozycji przed 
samogłoską przednią [i] (zob  przykłady 3 1–3 7) oraz regularny zanik interwokalicz-
nego fonemu λ [l] w pozycji przed samogłoską tylną (Witczak 2015: 177–188)  

Ten ostatni proces jest zjawiskiem typowym dla dialektu cakońskiego, por : 

4 1   cak  ἄτσι [ˈatshi] n  ‘sól’ = ngr  αλάτι n  ‘ts ’ (Lekos 1920: 70; Charalambopulos 
1980: 56; Witczak 2015: 181); 

4 2   cak  γᾶ [ˈɣa] n  ‘mleko’ = ngr  γάλα n  ‘ts ’ (Pernot 1934: 337; Charalambopulos 
1980: 52; Witczak 2015: 181) < stgr  γάλα ‘mleko’; 

4 3   cak  κᾶ [ˈka] adi  f  ‘dobra / καλή’ (< *καλᾱ́ ́) pokazuje zanik -λ- w  pozycji 
przed samogłoską przednią  Forma męska przymiotnika zachowuje spółgłos-
kę płynną -λ- w pozycji przed samogłoską przednią: καλέ [ka̍ le] m  ‘dobry / 
καλός’ (Charalambopulos 1980: 52; Blažek 2010: 24; Witczak 2015: 182);

4 4  cak  όα [ˈoa] adi  n  pl  ‘wszystko / ὅλα’ (Charalambopulos 1980: 84)  Męska 
forma tego przymiotnika όλε [ˈole] m  sg  ‘cały, wszystek / ὅλος’ zachowuje [l] 
przed samogłoską przednią (Blažek 2010: 20; Witczak 2015: 182); 

4 5   cak  πέαγο [ˈpeaɣo] m  ‘morze’ < stgr  πέλαγος m  ‘ts ’ (Charalambopulos 1980: 
27, 122; Witczak 2015: 182) 

Zanik interwokalicznego fonemu λ [l] w pozycji przed samogłoską tylną jest po-
świadczony także w leksykonie Hesychiosa zarówno w śródgłosie, jak i w nagłosie: 

6 Opowiadamy się za wywodem etnonimu ngr  Τσάκωνες ‘Cakonowie’ z  praformy późnolakoń-
skiej *Ἐτιολάκωνες, dosłownie ‘prawdziwi Lakonowie’, por  stgr  ἐτεός adi  ‘prawdziwy’, Λάκωνες 
‘Lakonowie’  W nazwie tej nastąpiła welaryzacja fonemu λ [l] w pozycji przed samogłoską tylną, 
a następnie jego zanik  Kraina geograficzna zwana Cakonią (ngr  Τσακωνία) reprezentuje arche-
typ lakoński *Ἐτιᾱ Λακωνίᾱ, dosłownie ‘prawdziwa Lakonia’ (Witczak 2015: 179)  
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4 6   κοῖα · τὰ κοῖλα (Latte 1953–1966 II: 497), por  ngr  κοίλος adi  ‘wydrążony, 
wklęsły’, cak  κυ [ˈki] (Pernot 1934: 348) < stgr  κοῖλος ‘wydrążony, próżny, 
pusty, wklęsły’ (Witczak 2015: 184); 

4 7   ἀχανά (recte: ἄχανα) · κλήματα (Latte 1953–1966 I: 298), por  ngr  λάχανα, cak  
άχανα [ˈaxana] n  pl  ‘jarzyny’ (Charalambopulos 1980: 50; Witczak 2015: 
184–185)  

Struktura morfologiczna późnolakońskiego terminu θικέλιν n  ‘rzepa’ jest w peł-
ni zrozumiała  Akcent paroksytoniczny jednoznacznie dowodzi, że analizowana 
nazwa zawiera średniogreckie zakończenie -ιν, które sprowadza się ostatecznie do 
starogreckiego przyrostka -ιον, tworzącego formy zdrobniałe rodzaju nijakiego 
(Schwyzer 1939: 470), np  

4 8   ngr  χέρι n  ‘ręka’, cypr  σέριν [ ʃ̍εrin] ‘ts ’ < stgr  χέριν / χέριον ← stgr  χείρ f  ‘ręka’ 
(Andriotis 2001: 419; Jangullis 2002: 321; Babiniotis 2011: 1599); 

4 9   ngr  πόδι n  ‘noga’, cypr  πόιν n  ‘ts ’ < stgr  πόδιν / πόδιον n  demin  ‘nóżka’ ←  
← stgr  πούς m  ‘noga’ (Andriotis 2001: 287; Jangullis 2002: 278; Babiniotis 
2011: 1127); 

4 10   cak  σατέρι [sa’tεʒi] ‘córeczka’ ← cak  σάτη [‘sati] ‘córka’ < stgr  lak  συγάτηρ f  
‘ts ’; stgr  θυγάτριον n  ‘córeczka’ ← stgr  θυγάτηρ f  ‘córka’ (zob  2 12)  

Nie ulega wątpliwości, że późnolakoński wyraz θικέλιν [θi-̍ ke-lin] miał pierwot-
nie akcent proparoksytoniczny, padający na sylabę trzecią od końca [θi-̍ ke-li-on]  
Język starogrecki tworzył jednak liczne wyrazy zdrobniałe, które zawierały złożo-
ne, trzysylabowe, a nawet czterosylabowe przyrostki deminutywne, np  stgr  -άδιον, 
-άκιον, -άλιον, -άριον, -άσιον, -άφιον, -ίδιον, -ιδάριον, -ίσκιον, -ισκίδιον, -ύδριον, 
-ύλλιον, -ύφιον (Schwyzer 1939: 471)  Większość tych przyrostków (w wersji skróco-
nej) odziedziczył język nowogrecki, np  -άδι, -άκι, -άλι, -άρι, -άσι, -άφι, -ίδι, -ιδάρι, 
-ίσκι, -ισκίδι, -ύδρι, -ύλλι, -ύφι, a także -έλι / -έλλι (Babiniotis 2011: 435)  

Możemy przytoczyć liczne przykłady tego typu zdrobnień: 

4 11   ngr  ποδάρι n  ‘nóżka’ (< stgr  ποδάριον n  ‘ts ’ ← stgr  πούς m  ‘noga’), ngr  
ποδαράκι n  ‘ts ’ ← ngr  πόδι n  ‘noga’ ← stgr  πούς m  ‘noga’ (zob  4 8); 

4 12   ngr  ψάρι n  ‘ryba’ < śrgr  ψάριν n  ‘ts ’ < stgr  ὀψάριον n  ‘mała rybka’ ← stgr  
ὄψον n  ‘gotowana lub inaczej przyrządzana potrawa, zwłaszcza ryba’ (An-
driotis 2001: 428; Kaczyńska 2019: 117); 

4 13   ngr  κοριτσέλλι n  demin  ‘dziewczynka’ ← κορίτσι n  ‘dziewczyna’; ngr  
μωρέλλι n  demin  ‘niemowlaczek’ ← μωρό n  ‘niemowlę’; ngr  παιδαρέλλι 
n   demin  ‘dzieciątko’ ← παιδί n  ‘dziecko’ < stgr  παιδίον n  ‘małe dziecko’ 
(Andriotis 2001: 98); ngr  dial  (bova) miććeḍḍi ‘malutki’ < śrgr  *μικκέλλιον ←  
← stgr  dor  μικκός adi  ‘mały’, por  att  μικρός adi  ‘ts ’ (Rohlfs 1964: 143, 332); 
ngr  dial  (bova) pisèḍḍi n  ‘groszek’ < śrgr  *πισέλλιον n  ‘groszek’ ← stgr  πίσος 
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m  ‘groch’, por  ngr  μπιζέλι n  ‘ts ’ (ibid : 404)  Lingwiści greccy zgodnie twier-
dzą, że przyrostek grecki *-έλ(λ)ιον (skąd ngr  -έλι / -έλλι) pojawił się pod 
wpływem języka łacińskiego, z którego zasobu zaczerpnięto przyrostek demi-
nutywny -ellus, -ella, -ellum (Andriotis 2001: 98; Babiniotis 2011: 435)  

Termin późnolakoński θικέλιν n  ‘rzepa’ jest niewątpliwą formą deminutywną, 
zawierającą przyrostek *-κέλ(λ)ιον  Sufiks ten prawdopodobnie pojawił się w języ-
ku starogreckim, a następnie w języku średniogreckim pod wpływem łacińskiego 
przyrostka zdrabniającego -cellus, -cella, -cellum, por  łac  flōscellus ‘kwiatuszek’ ←  
← łac  flōs m  ‘kwiat’, łac  nāvicella f  ‘stateczek’ ← nāvis f  ‘statek, okręt’, łac  iūscellum 
n  ‘zupka, bulion’ ← iūs n  ‘polewka, zupa’ (Otrębski, Safarewicz 1937: 247)  Sufiks ten 
był produktywny w łacinie bałkańskiej, por  rum  muncél m  ‘górka, pagórek, wzgó-
rze, wzgórek’ < łac  monticellus m  ‘mała góra’ (Puşcariu 1905: 97; Meyer-Lübke 1935: 
465; Haarmann 1978: 242) ← łac  mons, gen  sg  montis m  ‘góra’ (skąd rum  múnte 
m  ‘góra; hala’, wł  monte ‘góra’); rum  sîmcea f  ‘czubek, koniec (noża); wierzchołek, 
szczyt (góry)’ < łac  bałk  *summĭcĕlla (ibid : 263) ← łac  summum n  ‘punkt najwyż-
szy, wierzchołek, góra’; rum  ulcea f  ‘garnuszek’ < łac  bałk  *ōllĭcĕlla f  (Puşcariu 
1905: 167; Meyer-Lübke 1935: 497; Haarmann 1978: 246) ← łac  lud  ōlla f  ‘garnek’ <  
< stłac  aulla f  ‘ts ’; rum  funigél m  ‘nitka babiego lata; babie lato’ < łac  *fūnĭcĕllus m , 
także fūnĭcĕlla f  ‘nitka, cienka linka’ (Haarmann 1978: 228) ← łac  fūnis m  ‘powróz, 
sznur, lina’; rum  fuscél m  ‘krzyżulec; szczebel (drabiny); nać (cebuli)’, także fuşcél 
‘ts ’ < łac  bałk  *fūstĭcĕllus m  ‘kleine Spindel’ (Meyer-Lübke 1935: 308; Haarmann 
1978: 228) ← łac  fūstis m  ‘kij, patyk, laska, pręt, rózga, palik’; rum  auşel m  ‘mysi-
królik zwyczajny, Regulus regulus L ’, także ‘remiz zwyczajny, Remiz pendulinus L, 
syn  Aegithalus pendulinus L ’ < *aucĕllus m  ‘mały ptaszek’ (Haarmann 1978: 207) <  
< avĭcĕllus m  ‘ts ’ ← łac  avis ‘ptak’  

Przypuszczalnie istotną rolę mogło odegrać nawiązanie do analogicznego sufik-
su deminutywnego *-έλ(λ)ιον, dokonane pod wpływem takich apelatywów, jak ngr  
κρικέλι n  ‘pierścionek’ < śrgr  κρικέλλιν n  ‘ts ’ ← stgr  κρίκος m  ‘kółko, pierścień, 
bransoleta’ (Andriotis 2001: 175), ngr  bova miććeḍḍi ‘malutki’ < śrgr  *μικκέλλιον ←  
← stgr  dor  μικκός adi  ‘mały’ (zob  4 13)  Zwróćmy uwagę, że łacina bałkańska wchło-
nęła liczne wyrazy pochodzenia greckiego, od których wtórnie utworzono derywa-
ty, m in  za pomocą łacińskiego przyrostka *-ellus, por  rum  ghiocél m  ‘śnieżyczka 
przebiśnieg, Galanthus nivalis L ’ < łac  bałk  *glaucĕllus ‘ts ’ (Meyer-Lübke 1935: 323) ←  
← łac  glaucus adi  ‘niebieskoszary’, w łacinie bałkańskiej ‘biały’ < stgr  γλαυκός adi  
‘lśniący, jasny; błękitny, niebieskawy, błękitnozielony’, w późnym antyku dominuje 
innowacyjne znaczenie ‘biały’ 7  

7 Leksykon Hesychiosa z  Aleksandrii, powstały w  końcu V  w  n e , zawiera następującą glosę  
(γ-605): γλαυκός· λευκός (‘biały’) (Latte 1953–1966 I: 378)  Takie samo znaczenie potwierdza nieza-
leżnie odeń inny autor późnoantyczny, mianowicie św  Izydor, arcybiskup z Sewilli, zmarły 4 IV 
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Na koniec nie można pominąć milczeniem postawionego na wstępie pytania: czy 
E J  Furnée (1972: 256, 354) prawidłowo sugeruje, że lakoński apelatyw θικέλιν ‘rzepa’ 
reprezentuje formę pokrewną w stosunku do beockiego ζεκελτίς f  ‘rzepa’ oraz tesal-
skiego ζακελτίς ‘tykwa zwyczajna’? 

Odpowiedź brzmi: Furnée nie ma racji  Podobieństwo między wspomnianymi 
wyrazami wydaje się złudne, jako że formy eolskie (o niejasnej genezie) nie mogą być 
identyfikowane z nazwą późnolakońską θικέλιν, którą można łatwo wytłumaczyć 
jako sekundarną formę zdrobniałą derywowaną od późnolakońskiego (cakońskie-
go) apelatywu θιᾶ ́ (< *φιᾶ ́ < stgr  lak  *φιαλᾶ ́) za pomocą zapożyczonego z  języka 
łacińskiego przyrostka deminutywnego *-κέλ(λ)ιον (= łac  -cellum)  

5. konkluzje 

Badania leksykalne dotyczące starogreckich nazw roślin doprowadziły nas do sfor-
mułowania następujących wniosków: 
1  Grecki pisarz Atenajos z Naukratis (II–III w  n e ) w dziele pt  Uczta mędrców 

(IX 369b) omówił starogreckie nazwy rzepy, przytaczając za Apollasem (III w  
p n e ) lakoński fitonim γάστρα f  ‘rzepa, Brassica campestris L , syn  Brassica 
rapa L ’ (< pgr  *γράστρᾱ, por  stgr  γράω ‘gryźć, żuć, jeść’)  Późniejszy o dwa wie-
ki leksykograf Hesychios z Aleksandrii odnotował jego późnolakoński wariant 
γασταία f  ‘rzepa’, pokazujący utratę spółgłoski płynnej  

2   Hesychios z  Aleksandrii (V  w  n e ) podaje także inną późnolakońską glosę 
θικέλιν· τὴν γογγυλίδα. Λάκωνες (HAL θ-588) „thikélin – rzepę [tak nazywają] 
Lakonowie”, która jest oczywistą innowacją leksykalną, wprowadzoną u schyłku 
starożytności  

3   Późnolakońska nazwa roślinna θικέλιν n  ‘rzepa’ reprezentuje formę zdrobnia-
łą utworzoną za pomocą przyrostka -κέλ(λ)ιον (= łac  -cellum) od późnolakoń-
skiego terminu *θιᾱ́ f  ‘tykwa zwyczajna, Lagenaria siceraria (Molina) Standl’, 
zachowanego w cakońskim apelatywie θιάα, θιᾶ [θiˈa] f  ‘butelka, flaszka; tykwa 
zwyczajna / φιάλη; νεροκολόκυθο’ (< lak  φιάλᾱ ‘ts ’, por  att -joń  φιάλη f  ‘waza, 
misa, czasza; naczynie do picia’)  

4   Wywód jest w pełni zrozumiały z semantycznego punktu widzenia, co potwier-
dza glosa Hesychiosa: ζακελτίδες· κολοκύνται ἢ γογγυλίδες („zakeltides: tykwy 
zwyczajne lub rzepy”)  Atenajos z  Naukratis (IX 369b) przekazuje, że beocka 
nazwa roślinna ζεκελτίς oznaczała ‘rzepę’, podczas gdy jej wariantowa (prawdo-
podobnie tesalska) nazwa ζακελτίς, wspominana przez Ameriasa i Timachidasa, 
odnosiła się tykwy zwyczajnej  

636 r  n e , por  Isid , Etym  XII 6, 28: Graeci enim album γλαυκόν dicunt „Grecy bowiem biały 
kolor nazywają γλαυκός” (Valastro Canale 2014: 68)  
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5  W artykule objaśniono fonologiczne aspekty powyższej etymologii oraz omówio-
no procesy fonologiczne charakterystyczne dla dialektu lakońskiego i cakońskie-
go, m in  przejście [th] > lak  [s], a także zmianę φ [f ’] > θ [θ] oraz zanik inter-
wokalicznego -λ- w dialekcie późnolakońskim i cakońskim  Zwrócono również 
uwagę na łacińską genezę nowogreckich przyrostków -έλ(λ)ι oraz -κέλ(λ)ι  

skróty 

act  – strona czynna czasownika (activum); adi  – przymiotnik (adiectivum); adv  – przy-
słówek (adverbium); aor  – aoryst; att  – attycki (dialekt języka greckiego); beoc  – beocki 
(dialekt języka greckiego); cak  – cakoński (dialekt języka nowogreckiego); cypr  – cypryjski 
(dialekt języka nowogreckiego); demin  – wyraz zdrobniały (deminutivum); dial  – dialek-
talny; dor  – dorycki (dialekt języka greckiego); gr  – grecki; hom  – homerycki; inf  – bez-
okolicznik (infinitivus); imp  – tryb rozkazujący (imperativus); joń  – joński (dialekt języka 
greckiego); kret  – kreteński (dialekt języka greckiego); lak  – lakoński (dialekt języka grec-
kiego); lid  – lidyjski; łac  – łaciński; łac  bałk  – łacina bałkańska; łac  lud  – łacina ludowa; 
ngr  – nowogrecki; pgr  – pragrecki; późnolak  – późnolakoński; rum  – rumuński; stgr  – 
starogrecki; stłac  – starołaciński; syn  – synonim; śrgr  – średniogrecki; wł  – włoski 
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Late Laconian name for ‘turnip’ 
summary

In his work Deipnosophistae (IX 369b), Athenaeus discusses Greek names for ‘turnip’, including La-
conian γάστρα and Boeotian ζεκελτίς  Hesychius of Alexandria (5th c  AD) gives two Late Laconian 
names: γασταία and θικέλιν (‘turnip, Brassica campestris L , syn  Brassica rapa L ’)  The former term 
is an obvious reflex of Lac  γάστρα, while the latter seems to be a dialectal innovation  The present 
authors suggest that Late Laconian θικέλιν ‘turnip’ (originally ‘small gourd’) represents a diminutive 
form, derived from Late Laconian *θιᾱ ́ f  ‘bottle gourd, Lagenaria siceraria (Molina) Standl’ (= Tsa-
konian θιάα, θιᾶ [θiˈa] f  ‘bottle, f lask; gourd / φιάλη; νεροκολόκυθο’ < Gk  Lac  φιάλᾱ ‘id ’, cf  Attic- 
-Ionic φιάλη f  ‘a broad, flat vessel; bowl for drinking’) by means of the diminutive suffix *-κέλ(λ)ιον 
(< Latin -cellum)  Ancient Greeks used the same name to denote turnips and bottle gourds, see the 
Hesychian gloss ζακελτίδες· κολοκύνται ἢ γογγυλίδες (‘bottle gourds or turnips’)  Athenaeus (IX 369b) 
gives an analogous pair of lexical correspondences: Boeotian ζεsκελτίδες ‘turnips’ and Thessalian (?) 
ζακελτίδες ‘bottle gourds’  



 PrzyPomnienia





LingVaria
rok XiV (2019) | 1 (27) | s. 295

od redakcji

9 X 2018 r  na Wydziale Polonistyki UJ odbyło się sympozjum „Przypomnienia I – 
Kazimierz Nitsch”  Otworzyło ono cykl tego rodzaju spotkań, które będą poświęco-
ne krakowskim językoznawcom minionych epok  Jest to autorski projekt redakcji 
„LingVariów”, który zrodził się z przekonania, że nie wolno zapominać o tych, dzięki 
którym polska nauka językoznawcza rozwijała się przez ubiegłe stulecie  W czasach, 
gdy w programach studiów nie ma przedmiotu historia językoznawstwa, a nawet 
językoznawstwa polskiego, w zapomnienie odchodzą dawniejsi uczeni i  ich prace, 
co gorsza, niewiedza ta dotyczy także magistrantów i doktorantów specjalności ję-
zykoznawczej  Szkody świadomościowe, jakie w ten sposób powstają, są oczywiste  
Może więc planowany cykl sympozjów choćby w minimalnym stopniu przyczyni się 
do szerzenia wiedzy o przeszłości naszej dyscypliny na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a więc tu, gdzie na przełomie XIX i XX w  powstało dzięki działalności Jana Roz-
wadowskiego, Kazimierza Nitscha i  Jana Łosia polskie naukowe językoznawstwo, 
rozwijane później przez ich uczniów, z których część poszła na inne uniwersytety 
(Poznań, Lwów) 

Zaczęliśmy cykl „Przypomnienia” od K  Nitscha, ponieważ w 2018 r  przypadła 
60  rocznica jego śmierci  Wygłoszone pięć referatów, z których dwa są autorstwa 
uczniów Profesora (prof  Jerzego Reichana i prof  Jadwigi Zieniukowej), publikujemy 
w obecnym numerze naszego czasopisma   

Mirosław Skarżyński 
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Artykuł mój pragnę rozpocząć od akcentu osobistego  W 1958 r  zostałem przyjęty 
na filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim  Pod koniec września przygoto-
wywałem się do wyjazdu z odległego Malborka do Krakowa, by rozpocząć studia 
na wybranym kierunku  Wtedy to, 26 IX, usłyszałem podaną w radiu wiadomość 
o śmierci wybitnego językoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Profesora Ka-
zimierza Nitscha  W ten sposób zetknąłem się po raz pierwszy z nazwiskiem twórcy 
polskiej dialektologii  Po przybyciu do Krakowa szybko dowiedziałem się, kim był 
Profesor K  Nitsch i jaką dziedziną językoznawstwa się zajmował  W świadomości 
adeptów polonistyki K  Nitsch zaistniał na dobre na drugim roku studiów, gdy w ra-
mach kursu gramatyki historycznej opanowywaliśmy podstawy dialektologii pol-
skiej  Podstawowym podręcznikiem był syntetyczny opis polskich dialektów, mia-
nowicie wydana w 1915 r  praca Dialekty języka polskiego (Nitsch 1915)  Z pracami 
Profesora Nitscha zetknęliśmy się także na trzecim roku studiów, gdy w ramach ca-
łorocznego kursu historii języka polskiego zaznajamialiśmy się ze sporami o pocho-
dzenie polskiego języka literackiego, których apogeum przypadło na lata 1946–1956 
(zob  Budzyk 1956)  
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Profesor K  Nitsch uchodzi słusznie za twórcę polskiej dialektologii  Prace do-
tyczące tej problematyki stanowią najważniejszy nurt w  jego olbrzymim dorobku 
naukowym  Fundamentalne monografie poprzedziły wspomnianą wyżej syntezę, 
która w toku dalszych badań była modyfikowana i uzupełniana tylko w szczegółach  
Profesor Nitsch był uczonym o szerokich horyzontach, nic więc dziwnego, że nie 
ograniczał się do tej jednej dyscypliny językoznawczej, ale żywo interesował się rów-
nież problemami współczesnego języka literackiego, a także historią języka i grama-
tyką historyczną 

Na ogół nie pamięta się, że K  Nitsch  – uczeń Lucjana Malinowskiego  – roz-
poczynał swoją przygodę z  językoznawstwem od badań historycznojęzykowych  
Pierwsze jego prace: opublikowany w 1896 r  szkic O pisowni i języku Kazań Pater-
ka na podstawie materiału zebranego przez prof. dra Malinowskiego (Nitsch 1896) 
i obszerniejsza wersja z 1899 r  O pisowni i języku „Kazań Paterka”, zabytku języka 
polskiego z początku w. XVI (Nitsch 1899) to klasyczne studia filologiczne  Pierwsza 
praca dialektologiczna – opis gwary luzińskiej – została opublikowana kilka lat póź-
niej (Nitsch 1902)  Wydane w następnych latach fundamentalne monografie poświę-
cone dialektom polskim Prus Wschodnich (Nitsch 1907a/1954) i Zachodnich (Nitsch 
1907b/1954), a  następnie Śląska (Nitsch 1909) jednoznacznie wyznaczyły kierunek 
zainteresowań naukowych K  Nitscha  

Nie oznaczało to bynajmniej całkowitego odejścia od problematyki historycz-
nojęzykowej  Była ona obecna w dalszych badaniach Profesora Nitscha, ale zmie-
niła się w nich metodologia  Uczony ten nie kontynuował już klasycznych studiów  
filologicznych, takich jak wspomniana rozprawa o języku Kazań Paterka  Dane filo-
logiczne wykorzystywał w specyficzny sposób  Mianowicie do interpretacji zjawisk 
historycznojęzykowych (zwłaszcza chronologii niektórych procesów) posłużył 
się analizą rymów w twórczości rozmaitych poetów  Fundamentalną pracę na ten 
temat – Z historii polskich rymów – opublikował w 1912 r  (Nitsch 1912a/1954)  We 
wspomnianym opracowaniu wykorzystał utwory trzydziestu kilku poetów, od Ko-
chanowskiego poczynając, a na Staffie kończąc  Tak więc badania objęły okres kilku 
wieków (od XVI do początku XX w )  W pracy tej K  Nitsch zajął się językoznawczą 
stroną polskich rymów  Stopniowe stabilizowanie się ortografii utrudnia interpreta-
cję procesów fonetycznych  Autor słusznie zauważył, że rymy „w miarę ujednostaj-
nienia się języka literackiego […] coraz cenniejszą wskazówką stają się dla fonetyki: 
w nich ujawniają się właściwości nie dopuszczone jeszcze do ortografii lub z niej 
bezwzględnie wygnane” (ibid : 34) 1  Wnikliwa analiza rymów dowiodła, że mogą 
one ukazywać różne zjawiska fonetyczne z  zakresu wokalizmu i  konsonantyzmu 
(np  zrównanie a jasnego i pochylonego, wschodnia wymowa wygłosowego -ą jako 
-o, mazurzenie, uproszczenia grup spółgłoskowych)  Ważne jest stwierdzenie, że:

1 Przytaczane w niniejszym artykule cytaty z prac K  Nitscha pochodzą z przedruków (zob  WPP) 
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[…] godna uwagi jest niemożność dojścia do zupełnej rymowej identyczności  Prawie 
że osiągnął ją Kochanowski, ale zaraz po nim dobijają się wstępu naleciałości gwaro-
we: niektóre z nich nie utrzymują się, inne jednak zdobywają powszechne uznanie, 
zdobywszy je zaś, stają się nieraz czymś tak naturalnym, że nie rażą ucha ludzi sta-
nowczo inaczej mówiących (ibid : 75) 

Okazjonalnie zajmował się też K  Nitsch zagadnieniami dotyczącymi języka pi-
sarzy  W stulecie wydania Pana Tadeusza opublikował tekst na temat języka Mickie-
wicza (Nitsch 1934/1954)  Zawarł w nim przede wszystkim postulaty badawcze i me-
todologiczne, m in  wskazując trafnie, że do badania regionalnej wymowy „źródłem 
są tu z jednej strony autografy, z drugiej głównie nie poddające się ortografii: rytm 
i rymy” (ibid : 8) 

W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednej pracy, będącej rodzajem wpro-
wadzenia do analizy i  zrozumienia zjawisk historyczno-porównawczych, w której 
autor poddał analizie tekst modlitwy Ojcze nasz (Nitsch 1919, 1920) 

Jak już wspomniałem, główną dziedziną badań K  Nitscha stały się dialekty 
polskie, a więc żywy język mówiony  Tak ukierunkowane badania wpłynęły w de-
cydujący sposób na zmianę metodologii badawczej dotyczącej zjawisk historycz-
nojęzykowych, w  szczególności zróżnicowań dialektalnych w  przeszłości  Uczony 
słusznie zauważył, że wiedzę o dawniejszych zróżnicowaniach regionalnych może-
my zdobywać w dwojaki sposób: a) za pomocą analizy filologicznej dawnych teks-
tów, b) wnioskując o przeszłości z porównawczego badania dialektów dzisiejszych 
(Nitsch 1948a/1958: 253, 1953/1958: 387)  K  Nitsch zdawał sobie sprawę z ograniczenia 
obu metod badawczych, pisząc: 

[…] w obu razach poznajemy tu przeszłość pośrednio: z zabytków na pozór ze źródeł 
bliższych, bo współczesnych, ale gdzie język mówiony przetransponowano na pismo, 
gdy z dzisiejszych dialektów wprawdzie przez inną epokę, ale za to przez ten sam 
bezpośredni rodzaj języka, mówiony (Nitsch 1948a/1958: 253)  

Jako badacz żywego języka Profesor Nitsch na pierwszym miejscu stawiał tę dru-
gą metodę: „[…] trzeba dać pierwszeństwo wnioskom wyciągniętym z zestawienia 
bezpośrednich faktów językowych dzisiejszych z badaniami historycznej antropo-
geografii” (ibid : 254) 

Tę metodologię wykorzystał Profesor Nitsch w rozmaitych pracach  Wymieńmy 
w  tym miejscu kilka: Z historii narzecza małopolskiego (Nitsch 1928/1958), Grani-
ce mazurzenia w świetle Polski plemiennej (Nitsch 1950/1958), Co wiemy naprawdę 
o dialektach ludowych XVI w.? (Nitsch 1953/1958)  Są to prace ważne, ale nie wolne 
od kontrowersyjnych stwierdzeń  Nic więc dziwnego, że niektóre hipotezy wywo-
łały gorące polemiki  Trudna do utrzymania okazała się sugestia, by na podstawie 
dzisiejszego zasięgu mazurzenia doszukiwać się początków tego zjawiska w epoce 
przedpiśmiennej (Nitsch 1950/1958: 271)  Ogromna dyskusja na temat tego zjawiska 
i argumenty wysunięte w jej toku wykazały niewątpliwą historyczność tego procesu 
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fonetycznego (zob  podsumowanie dyskusji: Milewski 1956)  Sporne do dziś i trudne 
do rozstrzygnięcia pozostały tylko ramy czasowe mazurzenia  

Pomysłowy był też sposób objaśnienia genezy wymowy beznosówkowej (wymo-
wa typu deby, dop) w północnej Małopolsce  Pisał autor: „Przypuścić tu więc trzeba 
przejęcie wymowy sąsiedniej, przejęcie, jak zwykle w takich razach, niedokładne” 
(Nitsch 1928/1958: 257)  Hipoteza, jakoby formy typu deby były niedokładnym od-
wzorowaniem wymowy demby, a forma dop powstała wskutek wyrównania syste-
mowego, jest trudna do utrzymania (i udowodnienia)  

Metoda wnioskowania o procesach językowych zachodzących w przeszłości na 
podstawie analizy dzisiejszych zasięgów rozmaitych realizacji i  form daje jednak 
niekiedy dobre rezultaty  Analiza współczesnych danych dialektalnych pozwoli-
ła przekonująco ustalić np  ekspansję mazowiecką na Małopolskę (w widłach Wi-
sły i Sanu, a także na Lubelszczyznę) oraz w kierunku północnym – w górę Wisły 
(Nitsch 1953/1958: 389–394) 

Zainicjowana przez K  Nitscha dyskusja na temat rozumienia i ujmowania dia-
lektologii historycznej wywołała ożywczy ferment naukowy  W toku dyskusji (zob  
np  Taszycki 1956; później Dunaj 1987; ostatnio Mycawka 2012) dokładnie zanali-
zowano mocne i słabe strony różnych metod wykorzystywanych w ustalaniu zróż-
nicowań regionalnych w przeszłości  

Przyjrzyjmy się pokrótce zaletom i  mankamentom obu metod: filologicznej 
i  lingwistycznej (wnioskowaniu o procesach historycznojęzykowych na podstawie 
analizy współczesnych dialektów)  Najważniejszą zaletą metody filologicznej „jest 
możliwość ustalenia chronologii danej innowacji dialektalnej, tj  czasu jej pojawie-
nia się i ewentualnie w miarę upływu czasu jej dalszej ekspansji” (Mycawka 2012: 31)  
Gdybyśmy się opierali tylko na danych ze współczesnych dialektów, nie mielibyśmy 
możliwości prześledzenia, jak wyglądała chronologia i geografia procesu zastępo-
wania grupy -’ew- przez -’ow- (zob  Kuraszkiewicz 1951; Dunaj 1975: 76–89; Mycaw-
ka 2012: 102–120)  Dane wydobyte z  zabytków językowych pozwoliły ustalić dość 
precyzyjnie chronologię przejścia ir > er powstałego z  ª́ w pozycji przed spółgłos-
kami przednio- i  środkowojęzykowymi (Mycawka 2012: 120–122)  Bez materiałów 
ze źródeł historycznych nie wiedzielibyśmy nic o przebiegu ekspansji z Małopolski 
męskiej postaci przyrostków -in i -ów, wypierających formy rodzaju nijakiego -ino, 
-owo (por  Mańczak 1955, 1956; Dunaj 1975: 157–160: Mycawka 2012: 150–183)  Dzięki 
danym historycznym udało się przekonująco ustalić, że wypieranie pierwotnej koń-
cówki -y (ty, owy) w odmianie zaimków przez -e z odmiany przymiotnikowej było 
innowacją wielkopolską (por  Dunaj 1974: 44–60)  

Mankamenty metody filologicznej wynikają z trzech czynników: 1) szczupłości 
materiału i  kłopotów z  jego lokalizacją, 2) niedostatków dawnej ortografii: dwu-
znaczności niektórych zapisów, a następnie stopniowego stabilizowania się ortogra-
fii, wskutek czego nowe procesy fonetyczne nie zawsze znajdowały odzwierciedlenie 
w zapisach, wreszcie 3) szerzenia się ponaddialektalnych norm (Mycawka 2012: 32)  
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Szczupłość danych źródłowych nie pozwala niekiedy ustalić precyzyjnie prze-
biegu ekspansji danej innowacji językowej  Przywołam tutaj jeden przykład  Prze-
głos ę > ą traktowano w dawniejszych opracowaniach jako proces, który dokonał 
się w  dobie lechickiej (np  Stieber 1958: 11; Dejna 1973: 7)  Przeprowadzona przeze 
mnie analiza danych z najstarszych dokumentów (Dunaj 1975: 46–47) wykazała, że 
ta innowacja fonetyczna powstała w czasach historycznych i prawdopodobnie nie 
objęła całego obszaru polskich dialektów  Ponieważ pod koniec XIV w  w dialektach 
lądowych został ukończony proces identyfikacji samogłosek nosowych ę i ą (My-
cawka 2012: 89), rezultaty przegłosu ę > ą zostały zatarte  Inny rozwój ę w dialektach 
pomorskich ukazuje jednoznacznie, że przegłos ę > ą objął cały ten obszar  Mimo iż 
przekonująco uzasadniłem historyczność tego procesu, w gramatykach historycz-
nych nadal pokutuje „zabobon” lokujący go w epoce lechickiej  

Podstawową zaletą metody nazwanej przez K  Nitscha lingwistyczną jest moż-
liwość dokładnego wyznaczenia zasięgu innowacji językowych we współczesnych 
dialektach  Jest ona niekiedy jedyną drogą ustalenia wcześniejszego zasięgu da-
nej innowacji i  kierunku ekspansji  Jej przydatność uczony ukazał doskonale na 
przykładzie ubezdźwięcznienia międzywyrazowego (Nitsch 1912b/1958, 1953/1958: 
389–390)  Zleksykalizowane formy typu niuzem, kradem dowodzą, że zjawisko to 
obejmowało pierwotnie mniejszy obszar, ale ekspandowało później na nowe tereny 
(Dejna 1973: 97)  

Niedostatek tej metody polega na tym, że niekiedy nie można śledzić, jak w płasz-
czyźnie geograficznej szerzyła się dana innowacja  Bez danych zaczerpniętych ze 
źródeł historycznych nie można by nic powiedzieć na temat tych innowacji, które 
w pewnym momencie pojawiły się w polszczyźnie, ale po pewnym czasie zanikły 
w dialektach  Dobitnym przykładem może być innowacja małopolska, mianowicie 
końcówka -och w miejscowniku l  mn  rzeczowników (zob  Nieminen 1928)  

Najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, gdy możemy skonfrontować bogate, do-
brze zlokalizowane przykłady ze źródeł historycznych z  różnych epok z  danymi 
występującymi we współczesnych dialektach  Warto jednak zauważyć, że dialekto-
lodzy większą wagę przywiązują do współczesnych materiałów dialektologicznych 
i wysnuwania wniosków dotyczących szerzenia się innowacji na podstawie interpre-
tacji tych danych  Tak postępował nie tylko K  Nitsch, ale również autor Dialektów 
polskich, najważniejszej syntezy przedstawiającej dialektalne innowacje językowe 
i  ich ekspansję geograficzną, Karol Dejna (1973)  Praca K  Dejny, wzbogacona me-
todologią strukturalną, stanowi najdoskonalszą kontynuację koncepcji K  Nitscha 
badania dyferencjacji językowej w rozwoju historycznym  

Z obserwacji K  Nitscha dotyczących ekspansji pewnych zjawisk dialektalnych 
na uwagę zasługuje ukazanie dwu sposobów przenikania cech dialektalnych, por : 

[…] szerzenie się jednego dialektu na niekorzyść drugiego może być dwojakiego po-
czątku: albo nowy typ językowy przynosi napływająca z  innego obszaru ludność, 
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albo też nie ma ruchu ludności, tylko ludzie jednego obszaru uznają mowę innego 
obszaru za lepszą (Nitsch 1953/1958: 390) 

Omawiając wkład Profesora Nitscha w  badania historycznojęzykowe, nie spo-
sób pominąć jego roli w dyskusji nad pochodzeniem polskiego języka literackiego  
W opublikowanym w 1913 r  artykule O wzajemnym stosunku gwar ludowych i języ-
ka literackiego (Nitsch 1913/1954) sformułował on tezę o początkach wielkopolskich 
polszczyzny literackiej  Nitschowi słusznie przypisuje się miano pioniera, który ten 
skomplikowany problem próbował rozstrzygnąć, opierając się na faktach języko-
wych  W owym czasie K  Nitsch był już niezwykle doświadczonym dialektologiem, 
autorem monumentalnych monografii i  pierwszej syntezy Mowa ludu polskiego 
(Nitsch 1911)  Podstawowym argumentem, na którym została zbudowana teza o po-
czątkach wielkopolskich, było niewystępowanie w  Wielkopolsce mazurzenia  Jak 
pisał autor: „Najbardziej bijącą w oczy i już w XV w  wyśmiewaną dialektyczną cechą 
polską jest tzw  (mylnie) »mazurzenie«, tj  wymowa s z c dz zamiast sz ż cz dż, a więc 
syja, zółty, cekać, jezdzę” (Nitsch 1913/1954: 195)  Formułując tę hipotezę, Profesor 
Nitsch zdawał sobie sprawę, że problem wymaga dalszych badań, por : „W niniej-
szym artykule rozważę kilka odnoszących się do tego zagadnienia punktów, bo sy-
stematyczne ich rozpatrzenie nie jest w obecnym stanie badań możliwe” (ibid : 194) 

Praca K  Nitscha spowodowała wzrost zainteresowania problemem pochodzenia 
polskiego języka literackiego  W latach 1913–1941 ukazały się prace, w których za po-
mocą argumentacji językowej uzasadniano hipotezę wielkopolską lub małopolską  
Apogeum sporów na ten temat przypadło na lata 1946–1956 (por  Budzyk 1956)  Po 
1956 r  dyskusja dotycząca problemu pochodzenia polszczyzny literackiej znacznie 
osłabła (zob  Taszycki, Milewski 1956; Klemensiewicz 1961; Dunaj 1980; Mycawka 
2012: 34–37)  

Patrząc z  dłuższej perspektywy na ten problem, musimy przyjąć stanowisko 
kompromisowe  Mianowicie w strukturze języka ogólnego (literackiego) występu-
ją elementy zarówno wielkopolskie, jak i małopolskie  Po przeniesieniu stolicy do 
Warszawy do języka ogólnego weszły również elementy mazowieckie  Wieloletnie 
doświadczenia badawcze skłaniają do przyjęcia tezy, by w dyskusjach na temat pol-
szczyzny ogólnej mówić nie tyle o jej pochodzeniu, co o kształtowaniu się, będącym 
długotrwałym procesem (Mycawka 2012: 36–37)  

Nie rozwijając głębiej i szerzej tego wątku, mogę stwierdzić, że niepodważalną 
zasługą K  Nitscha było zainicjowanie poważnej dyskusji na ten ogromnie ważny 
i frapujący temat 

K  Nitsch jest też autorem kilkunastu drobniejszych prac poświęconych rozma-
itym problemom fonetycznym i  morfologicznym ujmowanym z  perspektywy hi-
storycznej  Wyjaśniając takie zmiany, chętnie odwoływał się On do żywego języ-
ka, zarówno dialektów ludowych, jak też potocznej polszczyzny ogólnej, a także do 
materiałów ze źródeł historycznych  Taką postawę badawczą ilustruje następująca 
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wypowiedź: „[…] do skreślenia historii typu na *-ije i do wyjaśnienia przyczyny jego 
zboczeń niezbędne jest równorzędne traktowanie tak starego jak i nowego języka, 
tak dialektów kaszubskich jak i rdzennie polskich” (Nitsch 1921/1954: 252)  Przyczyn 
zmian językowych Uczony dopatruje się przede wszystkim w  wewnętrznym roz-
woju systemu  Niekiedy tłumaczy je zetknięciem się dwóch systemów (np  zanik 
e pochylonego objaśnia zetknięciem się dwóch odmiennych systemów – małopol-
skiego i mazowieckiego (Nitsch 1937b/1954: 235))  Gdy trudno znaleźć przekonujące 
wyjaśnienie jakiegoś procesu na gruncie rodzimym, odwołuje się do czynników ze-
wnętrznych, por : „Lepiej więc będzie metodycznie stanąć na stanowisku, że gdzie 
wewnętrzny system głosowo-słowotwórczy nie daje powodu do zaszłej zmiany, tam 
musiała ona przyjść z zewnątrz […]” (Nitsch 1924/1954: 270)  I tak np  jako pierwszy 
badacz słusznie zinterpretował cz w formach czasownikowych typu szepczę, depczę 
jako wpływ ruski (Nitsch 1924/1954)  Ściągnięte formy zaimków dzierżawczych typu 
mego, twa objaśnia wpływem czeskim, przede wszystkim z tego względu, że dialekty 
ludowe „form ściągniętych właściwie nie znają” (Nitsch 1933/1954: 220)  Wpływem 
obcym tłumaczy pojawienie się w polszczyźnie literackiej połączeń chi, hi, najpierw 
w wyrazach zapożyczonych, np  chimera, machina, Himalaje, historia  Połączenie 
chi wyparło następnie rodzime chy w  czasownikach typu podsłuchiwać (Nitsch 
1931/1954)  W uwagach na temat nieodmienności niektórych wyrazów na -o, zwłasz-
cza imion własnych, dopatrywał się wpływu języka rosyjskiego (Nitsch 1948b/1954)  
Dużą wagę przywiązywał też K  Nitsch do wpływu prowincji ruskich na polszczy-
znę literacką  W nim upatrywał źródła zaniku a pochylonego w polszczyźnie literac-
kiej (Nitsch 1913/1954: 199–200)  

Warto jeszcze skomentować stosunek Profesora K  Nitscha do innowacji języko-
wych  Jego podejście było na ogół liberalne, co nie znaczy bezkrytyczne  Omawiając 
warianty czasownikowe typu wykonywa, wykonuje, wykonywuje, słusznie zauważył, 
że formy typu wykonywa występują „tylko w języku uroczystszym czy z lekka ar-
chaizującym  Temu typowi żadne nakazy życia nie uratują […]” (Nitsch 1937a/1954: 
281)  Z  dwóch wariantów porównuje i  porównywuje naturalniejszy wydaje mu się 
pierwszy  „Mimo to wcale nie mam pewności, czy większe ma […] widoki zwycię-
stwa” – pisał (ibid )  Po upływie osiemdziesięciu lat wiemy, że ten innowacyjny typ 
traktowany jest nadal jako niepoprawny  

Sumując powyższe rozważania, mogę stwierdzić, że spojrzenie Profesora Nitscha 
na procesy historycznojęzykowe było oparte przede wszystkim na gruncie faktów 
zaczerpniętych z żywej mowy: zarówno z dialektów, jak i z polszczyzny mówionej, 
przy czym Uczony ten w swoich analizach odwoływał się również do materiałów ze 
źródeł pisanych  Takie podejście przesądziło o oryginalności jego postawy badaw-
czej  K  Nitsch był uważnym obserwatorem zjawisk występujących i zachodzących 
w języku  Wysuwane przez Niego hipotezy i interpretacje wywoływały nieraz dys-
kusje i polemiki  Nie wszystkie tezy dało się później obronić, niemniej Jego prace 
mogą inspirować i inspirują badaczy do dziś  
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kazimierz nitsch as a historian of Language 
summary

Kazimierz Nitsch is the founder of Polish dialectology  In addition, he also studied, though to a lesser 
extend, contemporary Polish language and its history  His early works in the field of linguistic history 
are typical philological studies  An analysis of rhymes in poetry from the 16th to the beginning of the 
20th century was methodologically innovative, and allowed for an interpretation of some phonetic 
processes that took place in the past  Growing out of dialectological research, the most important 
method applied to the interpretation of historical linguistic processes, was reasoning about their 
course on the basis of an analysis of the reaches of certain phenomena in dialects  The great merit 
of K  Nitsch was the initiation in 1913 of a discussion about the origin of the Polish literary language 
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Niedawna 60  rocznica śmierci Kazimierza Nitscha skłania do refleksji nad Jego 
wpływem na rozwój dialektologii polskiej i do poszukiwania wspomnień „świad-
ków historii”  Upływ czasu sprawił, że wielu spośród nich nie ma już wśród nas, 
tym bardziej jednak powitać należy obecną cenną inicjatywę Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, by jeszcze raz spojrzeć na naukową i organizacyjną zarazem spuściznę 
Profesora  Wciąż żywe wspomnienia uczniów, ale i uczniów Jego uczniów pozwalają 
m in  odtworzyć bezprecedensowe losy związanego z  Nim ściśle ogólnopolskiego 
słownika gwarowego, jego powstanie i  rozwój inicjatywy badawczej, której zasięg 
czasowy należałoby określać na drugie półwiecze XX w , a jej wpływ rozciągać na 
wiek XXI 

Działalność K  Nitscha: naukowa, pedagogiczna i organizacyjna obejmuje bar-
dzo długi okres, od przełomu stuleci XIX i XX aż do końca lat 50  wieku XX  Pro-
fesor bowiem był naukowo aktywny do końca swego życia  Przeżył burzliwe dzieje 
Polski i doświadczył ich osobiście  Złożyły się na nie zabory, I wojna światowa, od-
zyskanie niepodległości, II wojna światowa, obóz w Sachsenhausen, przełom poli-
tyczny lat 1945–1950  W wydarzenia te wpisały się Jego dzieciństwo i młodość, studia 
i praca nauczycielska, w czasie wakacji wędrówki dialektologiczne po podzielonej 
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przez zaborców Polsce  Praca pedagogiczna, wydawnicza i naukowa wypełniły lata 
30  XX w  Mimo podeszłego wieku podjął Nitsch ponownie te prace po 1945 r , uzna-
jąc to za swój obowiązek patriotyczny  Nie tylko bowiem wykładał na Uniwersytecie, 
ale też pełnił funkcje administracyjne, najpierw w Polskiej Akademii Umiejętności, 
a potem w jej kontynuatorce, Polskiej Akademii Nauk  Funkcje te pozwoliły mu na 
realizację zamierzonego od dawna celu: powołanie zespołu do opracowania atla-
su i słownika gwar polskich  Temu miała służyć nowo powstała osobna pracownia, 
jako placówka kolejno obu wspomnianych Akademii  Oficjalnie zaczęła ona dzia-
łać w  roku 1951, kiedy to Nitsch utworzył jeszcze w PAU Pracownię Atlasu Gwar 
Polskich oraz współistniejącą z nią Pracownię Słownika Gwar Polskich, powiązaną 
administracyjnie z Katedrą Dialektologii Słowiańskiej UJ (Reichan 2010)  

W 1952 r , po powstaniu Polskiej Akademii Nauk, pracownię tę przekształcono 
w  jednostkę Zakładu Językoznawstwa PAN, z nazwą: Pracownia Atlasu i Słowni-
ka Gwar Polskich PAN  Nitsch ściągnął tam swoich uczniów, starszych studentów 
i seminarzystów, którzy najpierw zajęli się ekscerpcją źródeł do przyszłego słowni-
ka, a z biegiem czasu również pracami nad atlasem  W 1954 r  K  Nitsch ukończył 
80 lat – z tej okazji w lutym tego roku odbył się uroczysty jubileusz, który stanowił 
potwierdzenie nie tylko uznania i szacunku, ale także popularności uczonego w kra-
ju i za granicą  Pracował jednak Nitsch w dalszym ciągu, a zmarł we wrześniu 1958 r  

* * *

W tym miejscu pozwalam sobie na osobiste świadectwo, choć nie zaliczam się do 
świadków bezpośrednich  Moje wspomnienia związane z postacią K  Nitscha roz-
poczynają się właśnie w roku 1958, kiedy to 1 października zaczynałam studia po-
lonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim  Właśnie wtedy świat naukowy obiegła 
wiadomość, że 26 września tego roku zmarł wielki uczony, Kazimierz Nitsch  Wobec 
tak świeżej straty, jaką poniosło polskie i europejskie środowisko naukowe, wobec 
niekwestionowanej wielkości i autorytetu Profesora nawet my, początkujący studen-
ci, poczuliśmy, że wraz ze śmiercią Nitscha skończyła się pewna epoka  Wiadomości 
o zmarłym, owianym legendą Profesorze, jakie czerpaliśmy z żywych wspomnień 
uczniów i  jego następców, koncentrowały się wokół zorganizowanej przez Niego 
Pracowni PAN  

słownik ogólnopolski według nitscha 

Chcąc znaleźć uzasadnienie dla niektórych koncepcji Nitscha dotyczących dialek-
tologii polskiej, jak i planowanego słownika gwarowego obejmującego cały obszar 
etniczny Polski, należy cofnąć się do lat o wiele wcześniejszych  Już w Jego począt-
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kowych tekstach znajdujemy lakoniczną uwagę odnoszącą się do poglądów politycz-
nych: „Mimo że politycznie i społecznie stałem w zdecydowanej opozycji do endecji, 
byłem od młodu w pewnym, mianowicie geograficznym, znaczeniu »wszechpola-
kiem«” (Nitsch 1960: 88)  Ta postawa m in  tłumaczy kolejne wędrówki po podzielo-
nej zaborami Polsce: po Prusach Zachodnich, Śląsku „pruskim”, Poznańskiem, daw-
nych „Prusach Wschodnich”, zaborze austriackim, wreszcie Kongresówce  Warto 
wspomnieć, że pierwsze badania gwarowe podjął Kazimierz Nitsch w Luzinie koło 
Wejherowa już w  roku 1901, a  przedmiotem badania był dialekt trudniejszy „niż 
jakikolwiek polski kontynentalny” (ibid : 74)  Już wtedy uzasadniał Nitsch zakres 
prac naukowych, które obejmowały cały obszar dzisiejszej Polski  Wskazywał też 
na daleką od nacjonalizmu ocenę kaszubszczyzny jako związanej z  rdzennie pol-
skimi dialektami, a zarazem rzutował na interpretację innych materiałów, pomoc-
nych w określaniu granic językowych: polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej (Stieber 
1954: 10–11)  Od czasu owej pierwszej wyprawy badania dialektologiczne pociągały  
Nitscha coraz bardziej  W roku 1902 odbył podróż po Spiszu, w 1903 po Wielkopol-
sce i zachodniej Małopolsce, w 1905 badał Prusy Zachodnie  Szczególnie pracowity 
był rok 1906: wędrował wtedy Nitsch po Śląsku, Wielkopolsce, Kujawach, Warmii 
i Mazurach (Gruszecka-Nitschowa 1977: 114)  W toku corocznych wakacyjnych wy-
praw gromadził materiały do syntetycznego opracowania dialektów polskich  Już 
wkrótce przystąpił bowiem do opracowania plonów dialektologicznych podróży: 
Próba podziału gwar polskich (1910a) oraz Próba ugrupowania gwar polskich (1910b) 
to początki dzieła naukowego K  Nitscha na polu dialektologii 

Niezwykle istotny dla Nitscha był Słownik gwar polskich Jana Karłowicza (SKarł)  
Jego uważna lektura i późniejsza krytyczna recenzja zaważyły nie tylko na koncep-
cji przyszłego słownika gwar polskich, ale także na rozwoju polskiej leksykografii 
gwarowej  

słownik jana karłowicza 

Rozwój dialektologii, której początki przypadły na wiek XIX, związany był – nie 
tylko w  przypadku Polski  – z  poczuciem świadomości narodowej, dążeniami do 
niepodległości, próbami określania tożsamości, zafascynowaniem kulturą ludo-
wą i folklorem w ogóle  Był to czas uczonych-patriotów i działaczy, którzy pragnęli 
utrwalić dorobek pokoleń, zbierać i pisać słowniki, zapisywać pieśni, podania itp  
O przyczynach tego zjawiska pisano wielokrotnie przy różnych okazjach, ostatnio 
z powodu 100  rocznicy śmierci Jana Karłowicza, uczonego lingwisty, znakomitego 
leksykografa (Okoniowa 2013b: 249–250)  Właśnie Karłowicz zapoczątkował rozwój 
polskiej leksykografii gwarowej dziełem swojego życia, SKarł  Dzieła tego wpraw-
dzie nie zamknął, ale w dużej mierze do końca przygotował  Pozostał SKarł na dłu-
gie lata jedynym w Słowiańszczyźnie zbiorem obejmującym obszar o tak znacznej 
różnorodności językowej (od Kaszub do Podhala)  
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I właśnie to dzieło stało się przedmiotem surowej krytyki – a równocześnie in-
spiracją i wezwaniem do nowych prac, do udoskonalonej, naukowej wersji słownika  
Autorem krytyki był K  Nitsch (1911), który wytykając niedostatki i błędy swego po-
przednika, sformułował równocześnie postulaty pod adresem nowego, ściśle już na-
ukowego opracowania: słownika, nad którym prace sam zamierzał zapoczątkować  
Prace te były poprzedzone wieloletnimi badaniami, licznymi wyprawami, opraco-
wywaniem poszczególnych dialektów  W 1911 r , kiedy ogłosił Nitsch w „Roczniku 
Slawistycznym” wspomnianą recenzję, był już profesorem nadzwyczajnym na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i członkiem PAU  Wydał wcześniej opis dialektów Prus Za-
chodnich i Wschodnich (1907a, 1907b) oraz Śląska (1909)  Był również autorem syn-
tezy wiedzy o dialektach polskich w wersji popularnej (1911) i tuż przed wydaniem 
syntezy w wersji naukowej (1915)  Nic więc dziwnego, że mając tak duże doświadcze-
nie i wiedzę dialektologiczną, będąc świetnie wykształconym lingwistą, widział ko-
nieczność stworzenia podwalin pod nowoczesny metodologicznie słownik, zgodny 
z wymogami geografii lingwistycznej  Surowa ocena SKarł na długi czas przesłoni-
ła jednak niewątpliwe walory tego leksykonu i trzeba było wielu lat, żeby autorowi 
i dziełu oddać sprawiedliwość (Perzowa 1979; Koniusz 2001, 2015; Okoniowa 2013b: 
250–256; Karaś 2015: 32) 

W  obszernym, liczącym 44 strony tekście podjął Nitsch (1911) kolejno wszyst-
kie istotne sprawy, a przy okazji zarysował koncepcję przyszłych swoich zamierzeń  
Znalazły się tu: zakres chronologiczny i terytorialny, jakość źródeł i sposób ich wy-
korzystania, układ znaczeniowy i formalny słownika, budowa hasła, ortografia oraz 
aparat pomocniczy  

koncepcja nitscha i prace przygotowawcze 

Tymczasem sam K  Nitsch rozpoczął systematyczne zbieranie słownictwa jeszcze na 
początku XX w  Należały tu materiały pozyskane w czasie osobistych wypraw dia-
lektologicznych, z akcji wypełniania kwestionariuszy drogą korespondencyjną, jak 
również z prac magisterskich, a wreszcie z ekscerpowania źródeł dialektologicznych 
przez studentów polonistyki  Już do Pracowni Słownikarskiej PAU wpływały słow-
niki, słowniczki i luźne kartki od zbieraczy amatorów  Systematyczne prace datują 
się jednak dopiero od roku 1953, kiedy to utworzono wspomnianą Pracownię Atla-
su i Słownika Gwar Polskich PAN  Pracę koncepcyjną nad słownikiem rozpoczął 
Nitsch od omówionej wyżej recenzji  Zawarte w niej tezy wypowiadał też wielokrot-
nie przy różnych okazjach, lecz nie pozostawił po sobie spisanych założeń metod 
ani ich uzasadnień  On sam też nie uważał się za teoretyka  Echa przedwojennego 
sporu o metodę badań dialektologicznych znalazły swój wyraz w dyskusji z ośrod-
kiem warszawskim, głównie z Witoldem Doroszewskim, który krytykował zarów-
no opis dialektów dokonany przez Nitscha, jak i w interpretacji odniesienie się do  
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języka literackiego  Powstałe stąd obserwacje i wnioski stały się punktem wyjścia do 
późniejszych prac przygotowawczych do Słownika…, do nich też nawiązały następ-
nie teoretyczne wypowiedzi Mieczysława Karasia i jego współpracowników (Karaś 
1961: 42–61) 

Około roku 1956 K  Nitsch sporządził dyspozycje do komunikatu o  słowni-
ku gwar polskich pt  Przegląd najważniejszych zagadnień ogólnopolskiego słowni-
ka gwarowego  Znalazły się tam następujące roboczo ujęte problemy, które tu niżej 
w znacznym skrócie przedstawiam (por  Okoniowa 2006: 14–16):

ILOŚĆ I ZAKRES  Przewiduje się w słowniku objęcie tylko tradycyjnego słownic-
twa ludowego wiejskiego, bez słownictwa robotniczego i bez slangu  Kompletność 
także i  dziś żywego słownictwa gwarowego jest niemożliwa, musi się w  pewnej  
chwili uznać materiał za wystarczający  Należy podać w słowniku materiały nie tylko 
drukowane, ale w ogóle wszystkie zebrane; oczywiście trzeba wypełnić rażące luki 
terytorialne  Powinno być co najmniej kilka słowników lokalnych, choćby po jed-
nym z historycznych dzielnic, co nie będzie łatwe, bo naprawdę dobry pełny słownik 
zrobić może tylko lingwistycznie wykształcony autochton  Trzeba przemyśleć spra-
wę granicy między słownictwem ludowym a dialektycznym słownictwem inteligen-
cji  Następnym problemem są wyrazy gwarowe spoza zwartego obszaru polskiego  
Nie ulega wątpliwości konieczność uwzględnienia materiałów kaszubskich, mimo 
potrzeby także odrębnego leksykonu kaszubskiego  Należy rozpatrzyć też problem 
słownictwa przyrodniczego, np  botanicznego 

JAKOŚĆ  Musi się uwzględnić różnice formalne i  znaczeniowe, jedne i drugie 
w ścisłym ujęciu geograficznym; w rzeczach niekonkretnych, zwłaszcza w ugrupo-
waniu odcieni desygnatów psychicznych, nie można żądać za wiele, bo te informacje 
mógłby podać tylko wykształcony autochton  Grupowanie według wymienionych 
trzech zasad (forma, znaczenie, geografia) nie może być apriorycznie schematyczne, 
ale przede wszystkim dążyć musi do jasności  Kwestia formy nastręcza wiele trud-
ności  Nie podlega wątpliwości konieczność przedstawiania odmian zleksykalizo-
wanych, a  rzucających światło na historię  Wynika z  tego, że redaktorem takiego 
wyrazu-hasła może być tylko ogólnopolski dialektolog  Nie należy przewidywać 
uwzględniania aspektu chronologicznego w skali ogólnej  W zasadzie można ukła-
dać słownik jednolicie, bez względu na to, czy zapisy są dzisiejsze, czy pochodzą 
z ostatniej ćwierci XIX w  Gdzie różnice czasowe okażą się ważne, tam uwzględni 
się chronologię  Wobec bardzo rozmaitej wartości źródeł, zwłaszcza co do ścisłości 
zapisów, ważne będzie elastyczne też postępowanie z materiałem  

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA  Ilość przedstawianych przykładów: przy jedno-
litych zasięgach zbędne jest wyliczanie wszystkich wsi, wystarczą punkty granicz-
ne danego obszaru, ale także przy wyrazach różnych formalnie czy znaczeniowo, 
a geograficznie rozrzuconych wyliczanie wszystkiego byłoby niesłychanym obciąże-
niem dzieła  Niezbędne są nie tylko schematyczne rysunki przedmiotów, ale zwłasz-
cza schematyczne mapki oraz podawanie przy poszczególnych hasłach literatury  
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przedmiotu  Sprawą wewnętrzną będzie sposób cytowania druków, a także stosunek 
do Karłowicza  Oczywiście potrzebny jest szczegółowy wykaz źródeł 

OBJĘTOŚĆ I TERMIN  Objętość przyszłego słownika jest nie do przewidzenia, 
ale można przypuścić, że co najmniej dwukrotnie większa od słownika Karłowi-
cza  Termin ukończenia dzieła zależeć będzie od wyposażenia pracowni w  ludzi 
(zarówno pod względem ilości personelu, jak i jego przygotowania)  Wobec niere-
alności bliskiego rozpoczęcia druku bardzo jest pożądane wydanie zeszytu nie tyle 
próbnego, co okazowego, obejmującego ok  10 arkuszy i zawierającego różne – tak 
gramatycznie, jak treściowo – typy wyrazów i  spełniającego wszystkie wyżej wy-
mienione wymagania, rękopiśmienne odpowiedzi na kwestionariusz Małego atlasu 
gwar polskich (MAGP)  Te i  inne, niewymienione materiały byłyby, według auto-
ra, w roku wygłoszenia referatu, tj  w 1956, już wystarczające do rozpoczęcia plano - 
wanego przygotowania ogólnopolskiego słownika gwarowego, koniecznie poprze-
dzonego zeszytem „okazowym”  

Przedstawione tu wyżej dyspozycje zostały częściowo wykorzystane w referacie 
wygłoszonym 26 X 1956 r  na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN pod zmie-
nionym nieco tytułem Zagadnienia ogólnopolskiego słownika gwarowego  W dysku-
sji wzięli udział: Zdzisław Stieber, Leon Kaczmarek, Witold Doroszewski, Przemy-
sław Zwoliński, Franciszek Sławski, Karol Dejna, Wanda Pomianowska, Stanisław 
Skorupka, Stanisław Urbańczyk  Wszyscy aprobowali projekt wydania tomu oka-
zowego, który pojawił się jako Zeszyt próbny dopiero osiem lat później, w roku 1964 
(Karaś 1965)  Streszczenie wygłoszonego referatu zostało opublikowane w roku 1957 
(Nitsch 1957)  

współczesność 

W ciągu 60 lat, które minęły od śmierci Nitscha, regularnie co 10 lat odbywały się 
sesje naukowe, wydano wznowione i przedrukowane Jego prace w postaci cztero-
tomowego wydawnictwa Wybór pism polonistycznych (Nitsch 1954–1958)  Doszedł 
zbiór wybranych, drukowanych poprzednio osobistych tekstów pt  Ze wspomnień 
językoznawcy (1960) oraz poświęcona mu książka Anieli Gruszeckiej-Nitschowej pt  
Całe życie nad przyrodą mowy polskiej  Kazimierz Nitsch i jego prace (1977)  Szczegól-
nie uroczysta była sesja Polskiej Akademii Umiejętności poprzedzająca 50  rocznicę 
śmierci uczonego (20 VI 2008) (por  Majkowska, Filip 2011), której towarzyszyła wy-
stawa Pigmalion z Gontyny. Kazimierz Nitsch (1874–1958) w Archiwum Nauki PAN 
i PAU  Dla uczczenia tej przypadającej 26 IX 2008 r  rocznicy odbyła się też w dniach 
3–4 października wspólna konferencja PAN, PAU i UJ   

 Ogólnopolski słownik gwarowy PAN zapoczątkowany w  wieku poprzednim 
w  dalszym ciągu powstaje w  kształcie mniej więcej odpowiadającym koncepcji  
Nitscha, z  pewnymi tylko zmianami  Jest więc on słownikiem lingwistycznym  
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o charakterze naukowym, rejestrującym słownictwo dyferencyjne  W chwili obec-
nej ukazał się tom X (2018)  Z dawnego Nitschowego zespołu pozostał w dalszym 
ciągu aktywny naukowo emerytowany profesor Jerzy Reichan, będący następcą 
M  Karasia, pierwszego po Nitschu kierownika Pracowni Atlasu i Słownika Gwar 
Polskich PAN  Dawni uczniowie to także obecnie emerytowani Irena i Zenon Lesz-
czyńscy (Lublin/Warszawa), Antoni Furdal (Opole/Wrocław) i  Halina Kotulska- 
-Skulimowska, która po przerwie wróciła do IJP, do Pracowni Słownika Gwar Pol-
skich, i przeszła na emeryturę, podobnie jak Stanisława Reichanowa i Anna Kuzio-
rowa  W ostatnich latach straciliśmy z tej grupy Lidię Trześniowską, Wandę Moro-
zową, a w 2017 r  Joannę Zamościńską-Kucałową  Szczegółowe analizy tego i innych 
słowników naukowych przeprowadziła Halina Karaś w cytowanej książce poświę-
conej polskiej leksykografii gwarowej (Karaś 2011; Okoniowa 2013a) 

Wynikające z nich uwagi i  wnioski znajdujemy w  rozwiązaniach dotyczących 
słowników regionalnych  W  rezultacie otrzymujemy nową koncepcję słownika, 
o charakterze etnograficzno-kulturowym, przeznaczonego do szerokiego odbioru, 
z uproszczonym aparatem przekazu, wyposażonego w ilustracje  Te nowe leksyko-
ny, przy uwzględnieniu wszelkich różnic związanych z postępem w dialektologii, są 
bliskie rozwiązaniom z przełomu XIX i XX w  

Lata, które upłynęły od śmierci K  Nitscha, dużo zmieniły w polskiej leksykogra-
fii gwarowej, w postrzeganiu zarówno SKarł, jak i w ogóle wczesnej leksykografii 
polskiej  Przy niezmiennym docenianiu wielkiego wkładu Nitscha, który na zawsze 
pozostał twórcą dialektologii polskiej, zaczęto dostrzegać nowe zjawiska, zapozna-
wać się z nowymi ujęciami  Zaczęto też poddawać kolejnej ocenie zarówno koncep-
cje Nitscha, jak i  Jego opinie wyrażone w słynnej recenzji dzieła Karłowicza oraz 
plany stworzenia ogólnopolskiego naukowego słownika gwarowego  Obfita literatu-
ra na temat wczesnej dialektologii, szkoły dialektologicznej Lucjana Malinowskiego, 
nowych podstaw metodologicznych tej dyscypliny wypracowanych przez Nitscha, 
przy współudziale Jana Rozwadowskiego i Jana Baudouina de Courtenay, wreszcie 
dyskusja wokół recenzji słownika Karłowicza, pomnażana w  ciągu wielu lat, sta-
nowią podstawy do oceny dzisiaj Nitschowej koncepcji słownika gwar polskich  
Koncepcja ta stanowi nadal constans w  językoznawstwie polskim, niezależnie od 
nowych tendencji w leksykografii gwarowej  
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kazimierz nitsch’s dialectal dictionary 
summary

The paper presents the profile of Kazimierz Nitsch on the occasion of the 60th anniversary of his 
death  Particular attention was given to Nitsch’s achievements in connection with modern dialectal 
lexicography 
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Zanim zajmę się pracami Nitscha nad Małym atlasem gwar polskich (MAGP), wrócę 
do bardzo odległych czasów końca XIX w , kiedy to młody Kazimierz Nitsch zainte-
resował się żywo dialektologią i geografią lingwistyczną 

Oto, jak pisze o sobie w książce wspomnieniowej:

Przejęty polską literaturą i historią, poszedłem w uniwersytecie na wydział filozo-
ficzny [Uniwersytetu Jagiellońskiego] (obejmujący wtedy całą humanistykę i przy-
rodę)  Nie miałem ambicji naukowych i  zupełnie nie wiedziałem, na czym polega 
naukowa humanistyka; chciałem po prostu zostać gimnazjalnym nauczycielem „pol-
skiego” i historii (Nitsch 1960: 24) 

Nitsch chciał się specjalizować w literaturze, ale od tego kierunku studiów polo-
nistycznych odstręczyło go nieudolne prowadzenie seminarium literackiego przez 
Stanisława Tarnowskiego  Zaciekawiło go natomiast seminarium prowadzone przez 
Lucjana Malinowskiego, na którym uczony ten interpretował świeżo odnalezione 
przez Aleksandra Brücknera Kazania świętokrzyskie (ibid : 26, 27) 

A  jak w  tych czasach wyglądał Nitsch? Oto, jak zapamiętała go jego przyszła 
żona, Aniela Gruszecka  W jej książce noszącej tytuł Całe życie nad przyrodą mowy 
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polskiej. Kazimierz Nitsch i  jego prace czytamy, co następuje: „wątło wyglądający 
średniego wzrostu szczupły blondyn z jasną cerą i nerwowym tikiem w twarzy, z błę-
kitnymi oczyma zawsze za bardzo grubymi szkłami […]” (Gruszecka-Nitschowa  
1977: 56) 

Sam Nitsch pisze o sobie tak:

Dla zrozumienia mojej ówczesnej sytuacji dodam, że byłem wątły i bardzo nerwowy, 
do tego stopnia, że już w gimnazjum, a też przez czas studiów i parę lat nauczycielstwa 
miałem daleko posunięte nerwowe tiki, objawiające się w ruchach ramion i głowy, 
krzywieniu twarzy, a nawet w jakichś mruczeniach  Uznawany wtedy w Krakowie 
prymariusz szpitala dr Antoni Krokiewicz brał poważnie moje sercowe doleg liwości 
i odradzał mi wszelkich wycieczek górskich  Dla mnie jednak uprawiana przez dłu-
gie lata gimnastyka, a w omawianej tu epoce górskie wycieczki (przeważnie nie w Ta-
try) były jakby upartym ratunkiem przeciw słabości fizycznej i jestem przekonany, że 
właśnie one pokonały moją nerwowość i wyrobiły moją dość znaczną, jak się później 
okazało, życiową wytrzymałość i sprawność (Nitsch 1960: 44) 

Taki to właśnie młodociany Nitsch, zdegustowany seminariami Tarnowskiego 
i nie w pełni usatysfakcjonowany wykładami Malinowskiego, doznał nagle olśnie-
nia  Oto w jesieni 1894 r  przybył do Krakowa z Dorpatu i zaczął wykładać na Uni-
wersytecie Jagiellońskim Jan Baudouin de Courtenay  Tak o tym wydarzeniu pisze 
Nitsch: „Teraz dopiero otworzył się przede mną nowy świat: traktowanie każdego 
szczegółowego zjawiska językowego na tle ogólnym” (ibid : 34)  Jednak na ogólne 
i trudne wykłady Baudouina mało kto chodził  Na niektórych jedynym słuchaczem 
był Nitsch (ibid : 34–35)  I to właśnie na jeden ze swych wykładów przynosił Baudouin 
kolejno sporządzone przez siebie barwne mapki ukazujące związki między językami 
i dialektami słowiańskimi (ibid : 35–36)  Było to coś zupełnie nowego – dla Nitscha 
pierwsze zetknięcie z geografią lingwistyczną  Prowadził też Bau douin seminaria 
u siebie w domu, na których czytał m in  swoje zapisy z rezjańskiego dialektu języ-
ka słoweńskiego  Na seminarium tym poznał Nitsch wybitnego językoznawcę, Jana 
Michała Rozwadowskiego (ibid : 48)  I to właśnie Rozwadowski zachęcił Nitscha do 
badań dialektologicznych – najpierw do zbadania gwary wsi Luzino na Kaszubach 
(ibid : 62), następnie do kształcących wyjazdów zagranicznych, np  do paryskiej pra-
cowni fonetyki instrumentalnej ks  Pierre’a-Jeana Rousselota (ibid : 67, 71), wreszcie 
do dalszych badań  

Na przełomie XIX i XX w  w Europie Zachodniej nastąpił wielki rozwój badań 
naukowych nad geografią lingwistyczną  W roku 1909 Nitsch pojechał do Paryża, by 
obejrzeć powstający tam atlas dialektologiczny Francji Jules’a Gilliérona i Edmonda 
Edmonta (1902–1920) (Gruszecka-Nitschowa 1977: 176) 

Profesor Nitsch wielokrotnie wspominał Baudouina i  Rozwadowskiego jako 
uczonych, którym wiele zawdzięczał, np :
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[…] jeszcze w wiele lat później stwierdzałem w swoim myśleniu językowym niewątp-
liwy wpływ Baudouina, np  w  ujmowaniu rzeczy fonologicznym, które mi także 
w badaniach gwarowych bardzo wielką było pomocą (Nitsch 1960: 46) 

Należy zauważyć, że Nitsch przez kilkanaście lat po zakończeniu studiów pra-
cował jako nauczyciel gimnazjalny  Dopiero w roku 1911 został profesorem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego  Wzbudzają podziw nie tylko wielkie zdolności i  erudycja 
uczonego, lecz także ogromna pracowitość i umiejętność gospodarowania czasem, 
które pozwoliły mu w krótkim okresie – mimo zatrudnienia w gimnazjum – zbadać 
wszystkie gwary polskie  

Wyruszył więc młody badacz w  teren i  zdumiewająco szybko zebrał materiał 
z wszystkich gwar polskich, opracował i wydał szereg monografii ujmujących opisy 
poszczególnych dialektów  

Następnie przystąpił do ujęć syntetycznych  Już w  roku 1909 została skiero-
wana do druku krótka Próba podziału gwar polskich (Nitsch 1910a), w następnym 
roku ukazała się znacznie dłuższa Próba ugrupowania gwar polskich (Nitsch 1910b), 
wreszcie popularna synteza wiedzy o dialektach polskich pt  Mowa ludu polskiego 
(Nitsch 1911, 1994)  Ukoronowaniem dzieła stała się naukowa synteza Dialekty języka 
polskiego (Nitsch 1915) 

Wszystkie te działania wielokrotnie omawiane i charakteryzowane zasługują na-
dal na osobne, szersze ujęcie  My jednak mamy się skupić na atlasowych pracach 
Nitscha 

Po rozpoczęciu badań gwarowych, zapoznaniu się z  zagraniczną twórczością 
w zakresie geografii lingwistycznej i opracowaniu pierwszych map syntetycznych 
do Mowy ludu polskiego (Nitsch 1911) i Dialektów języka polskiego (Nitsch 1915) dla 
Nitscha stało się oczywiste, że dokładniejszy opis dialektów (w tym form gramatycz-
nych i wyrazów) będzie możliwy dopiero po opracowaniu ogólnopolskiego atlasu 
gwarowego  Uczony doszedł też do przekonania, że o  ile materiały do pracy Dia-
lekty języka polskiego zebrał w  terenie sam, o  tyle uzyskanie danych potrzebnych 
do opracowania ogólnopolskiego atlasu językowego wymagałoby grupy dobrze do 
takiej pracy przygotowanych osób  Wobec tego wśród studentów uczęszczających na 
jego seminaria w latach 20  minionego wieku zaczął poszukiwać osób szczególnie 
uzdolnionych i chętnych do tego typu pracy  Ważnymi odkryciami Nitscha okazali 
się Mieczysław Małecki i Zdzisław Stieber 

Przed stworzeniem ogólnopolskiego atlasu gwarowego Nitsch postanowił naj-
pierw opracować próbnie w formie atlasu jakiś mniejszy region  Wybrano do tego 
celu polskie Podkarpacie, tj  obszar sięgający od gwar Śląska Cieszyńskiego na za-
chodzie po południową część Rzeszowskiego na wschodzie  Współautorstwo Profe-
sor zaproponował M  Małeckiemu 

Oto, co piszą Nitsch i Małecki we wstępie do owego próbnego atlasu, któremu 
nadali tytuł Atlas językowy polskiego Podkarpacia (AJPP): 
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Dlaczegośmy do naszej próby wybrali obszar podkarpacki? Przemówiły za tym różne 
względy: Podkarpacie – to kilka prowincyj polskich o bardzo różnej przeszłości hi-
storycznej, o różniących się między sobą falach osadniczych (por  wcześnie zaludnio-
ny Śląsk, Spisz oraz nizinną i podgórską część Małopolski obok nowszej kolonizacji 
szeroko pojętego Podhala, Czadeckiego, a zwłaszcza Orawy), o gwarach silnie zróż-
nicowanych gramatycznie, a jednak stanowiących jako góralszczyzna pewną całość 
ze względu na odrębne słownictwo, które w badaniach atlasowych na pierwszy plan 
się wybija  Już samo zagadnienie językowej odrębności góralszczyzny przemawiało 
wystarczająco za wyborem obszaru podkarpackiego  Można było nadto na Podkar-
paciu wciągnąć kilka punktów z innych języków słowiańskich, co było bardzo wska-
zane, zwłaszcza że przyszły Atlas Języka Polskiego musi bardzo starannie uwzględ-
nić związki z innymi językami słowiańskimi, a może będzie miał nawet częściowo 
wspólny z nimi kwestionariusz 1 

Pewną też rolę przy wyborze obszaru odegrał fakt, iż eksplorator Atlasu, którym 
był przez cały ciąg badań młodszy z autorów (Mieczysław Małecki), dosyć dobrze 
znał gwary podkarpackie, co dla widoków udania się tej próby atlasowej nie było 
zupełnie bez znaczenia (AJPP II: 6) 

Istotnie, Małecki napisał i opublikował do roku 1930 kilka znakomitych prac dia-
lektologicznych, m in  dotyczących regionu podkarpackiego 2, co uzasadniało wybór 
Nitscha 

Nitsch i Małecki, korzystając z literatury przedmiotu i własnych zbiorów dialek-
tologicznych, opracowali kwestionariusz składający się z około 1000 pytań  Pytania 
były tak pomyślane, by w odpowiedziach na nie znalazły się informacje dotyczące 
systemu fonetycznego i morfologicznego oraz słownictwa charakterystycznego dla 
terenów podgórskich (AJPP II – omówienie ogólne s  11–17, wykaz pytań s  41–69)  
Następnie wyznaczyli na terenie Podkarpacia siatkę 39 punktów terenowych, w tym 
34 językowo polskich, 2 ukraińskich, 2 słowackich i 1 czeskiego (ibid : 7–11, 28–40) 

Badania terenowe rozpoczęto w zimie 1929 r  (ibid : 27)  Materiał ze wszystkich 
punktów zebrał M  Małecki, z tym że w opracowaniu 4 z nich (punkty: 4, 5, 20, 39) 
współuczestniczył K  Nitsch, co stanowiło ważne potwierdzenie trafności obserwa-
cji Małeckiego w zakresie percepcji zjawisk fonetycznych (ibid : 29, 34–35, 40)  AJPP 
został wnet opracowany i wydany drukiem w 1934 r  Materiały zebrane do atlasu 
zostały zdeponowane w krakowskiej pracowni dialektologicznej 

Jeśli chodzi o  metodę nanoszenia faktów językowych na mapy AJPP, autorzy 
wzorowali się na metodach stosowanych w wielkich atlasach romańskich J  Gilliéro-
na i  E  Edmonta oraz Karla Jaberga i  Jakoba Juda (Gilliéron, Edmont 1902–1920; 

1 Pisząc o wspólnym kwestionariuszu dla języków słowiańskich, Nitsch jakby proroczo przewidział 
podobny kwestionariusz opracowany kilkadziesiąt lat później dla celów Ogólnosłowiańskiego at-
lasu językowego (OLA)  

2 Spośród liczniejszych pozycji (zob  Pałaszowa 1987) wymienię: Archaizm podhalański (Małecki 
1928a) i Polskie wyspy językowe na Słowaczyźnie (Małecki 1928b, 1930)  
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Jaberg, Jud 1928–1940): przy kropce oznaczającej miejscowość i  numerze nanosili 
zapis wyrazu w pisowni fonetycznej 

Mapy AJPP podają surowy materiał, który uporządkowany jest tylko od strony 
geograficznojęzykowej  Wszelkie dalsze zabiegi interpretacyjne, takie jak wykreś-
lanie izofon, izomorf i  izoleks, pozostawiają autorzy użytkownikom atlasu  Atlas 
przedstawia głównie fakty leksykalne  Ponieważ jednak wyrazy podawane są w pi-
sowni fonetycznej, bez trudu z wielu map można się dodatkowo dowiedzieć o geo-
grafii faktów fonetycznych  Kilkadziesiąt ostatnich map atlasu przedstawia specjal-
nie dobrane fakty fonetyczne i morfologiczne 

Szczególnie cenny jest we wstępnej części atlasu rozdział Możliwe błędy, 
w  którym autorzy analizują rozmaite typy popełnionych pomyłek: widać tu tro-
skę, by w  przyszłym ogólnopolskim atlasie gwarowym uniknąć tych potknięć  
(AJPP II: 24–27) 

AJPP spotkał się z  dużym uznaniem w  świecie naukowym, ukazały się liczne 
recenzje (por  Reichan, Woźniak 2004: 10–16, zwłaszcza dział Bibliografia na s  16; 
też: Reichan 2005) 

Przed podjęciem pracy nad ogólnopolskim atlasem gwarowym wystąpił Nitsch 
w roku 1930 z inicjatywą opracowania jeszcze jednego atlasu regionalnego, zlokali-
zowanego na bardzo interesującym językowo pograniczu dialektu małopolskiego, 
wielkopolskiego i  mazowieckiego  Od nazwy leżącego na tym terytorium miasta 
Łódź miał to być tzw  „atlas łódzki”  Pisał o nim Nitsch w artykule pt  O atlas ję-
zykowy województwa łódzkiego (1930)  Zadanie jego opracowania powierzył Nitsch 
drugiemu swojemu utalentowanemu uczniowi, Z  Stieberowi  Stieber ułożył kwe-
stionariusz, wyznaczył siatkę punktów terenowych, przeprowadził w nich badania 
i na ich podstawie opracował i wydał w roku 1933 co prawda nie atlas, lecz zaopatrzo-
ną w  serię map monografię zatytułowaną Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych 
województw łęczyckiego i  sieradzkiego (Stieber 1933)  Materiały zebrane przez Stie-
bera zostały zdeponowane w  krakowskiej pracowni dialektologicznej  Inicjatywa  
Nitscha badania pogranicza małopolsko-wielkopolsko-mazowieckiego, podjęta 
przez Stiebera, wydała w późniejszych latach dalsze bogate owoce w postaci prac 
Marii Kamińskiej Gwary Polski centralnej (1968), Honoraty Skoczylas-Stawskiej 
Fonetyka w gwarach dawnej ziemi wieluńskiej (1977) i Sławomira Gali Małopolsko-
-śląsko-wielkopolskie pogranicze językowe (1994) 

Ale wróćmy do idei ogólnopolskiego atlasu gwarowego  W roku 1939, a więc pięć 
lat po wydaniu AJPP, Nitsch i Małecki na posiedzeniu PAU wystąpili z planem ta-
kiego atlasu (por  Nitsch, Małecki 1939: 46–50)  Jakiż to był imponujący plan! Przede 
wszystkim miano zbadać:

[…] zwarty polski obszar językowy, znajdujący się tak w granicach Państwa Polskie-
go, jak też i poza jego granicami w Rzeszy Niemieckiej i Czechosłowacji  Ponadto 
[…] np  polskie wyspy językowe leżące na wschód od zwartego obszaru językowego  
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w  Polsce i  na obszarze ZSSR, a  następnie w  Rumunii, Czechosłowacji, Jugosławii 
i Turcji  Musi się też dołożyć starań, aby w Atlasie był przedstawiony także sposób 
mówienia Polaków wielkich ośrodków emigracyjnych w  Niemczech, Francji, Sta-
nach Zjednoczonych, Brazylii itd  Muszą wreszcie znaleźć w  Atlasie odpowiednie 
miejsce regionalne rysy polskiego języka ogólnego, czyli tzw  języka literackiego, 
przedstawione według sposobów mówienia wybitniejszych pisarzy współczesnych, 
pochodzących z różnych stron Polski (Nitsch 1958: 246) 

Autorzy przewidywali opracowanie 570 punktów terenowych (przy czym jeden 
punkt przypadałby na 650 km²) (ibid )  Kwestionariusz miał liczyć 2000 pytań (ibid : 
247)  Pytania powinny dotyczyć wszystkich działów wiejskiej kultury materialnej 
i duchowej (ibid )  

Ponadto – cytuję za autorami – „pytania muszą być tak dobrane, ażeby się w nich 
odzwierciedliły wszystkie właściwości nie tylko języka polskiego, ale też i  innych 
słowiańskich, a zwłaszcza, żeby się uwydatniły związki polszczyzny z sąsiednimi ję-
zykami słowiańskimi” (ibid )  

Te dalekosiężne porównawczosłowiańskie plany Nitscha realizuje stopniowo wy-
dawany od kilkudziesięciu lat Ogólnosłowiański atlas językowy (OLA) 

Zamierzony w roku 1939 ogólnopolski atlas gwarowy miał się zacząć ukazywać 
drukiem od roku 1947 (Nitsch 1958: 248)  Realizację planów Nitscha i Małeckiego 
przerwał jednak wybuch II wojny światowej  Wnet po jej zakończeniu, bo w roku 
1946, zmarł Małecki, z którym Nitsch wiązał wielkie nadzieje, jeśli idzie o przyszłe 
prace atlasowe  Profesor musiał więc po wojnie sam zająć się zorganizowaniem prac 
nad ogólnopolskim atlasem językowym 

Posłuchajmy słów Nitscha znajdujących się we Wstępie do Małego atlasu gwar 
polskich (MAGP):

Kiedyśmy się po wojnie, w r  1950, znów zajęli sprawą atlasu gwar polskich, okazało 
się rzeczą jasną, że do jako tako dokładnego atlasu można się będzie zabrać dopiero 
po szczegółowym opracowaniu wielu zagadnień i że samo jego wykonanie musi po-
trwać co najmniej lat kilkanaście  Z drugiej zaś strony ze względu na bardzo szybkie 
na wielu obszarach ginięcie gwary (nie tylko z powodu mieszania się ludności) trzeba 
było w jak najkrótszym czasie uratować możliwie dużo tego cennego dla nauki ma-
teriału, narzucała się więc konieczność wykonania na razie rzeczy w sposób uprosz-
czony, byle bez zwłoki  Uznała to i Polska Akademia Nauk, która wykonanie tej cho-
ciażby skróconej pracy określiła jako przedsięwzięcie naukowe szczególnie ważne 
i pilne  Wobec tego postanowiono przystąpić niezwłocznie do pracy nad Małym at-
lasem gwar polskich [dalej: MAGP]  – W stosunku do projektowanego w 1939 r  wiel-
kiego atlasu wygląda to jak następuje  Ma się zebrać przede wszystkim na zwartym 
obszarze języka polskiego odpowiedzi nie na 2000, ale na 600 pytań i zebrać je nie 
z 600, ale ze 100 punktów  Do mającego się tym zająć komitetu wybrano w r  1951 pro-
fesorów: W  Doroszewskiego (Warszawa), W  Kuraszkiewicza (Poznań), K  Nitscha 
(Kraków), Z  Stiebera (Łódź, dziś Warszawa) i S  Urbańczyka (Poznań, dziś Kraków), 
przy czym kierownictwo objął K  Nitsch  Oprócz członków Komitetu kierowania 
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pracą na pewnych obszarach podjęli się profesorowie: S  Bąk (Wrocław), T  Brajerski 
(Lublin) i H  Turska (Toruń)  Zaznaczyć też trzeba, że w posiedzeniach (ewentualnie 
i decyzjach) Komitetu nieoficjalnie brali czasem udział inni dojrzali dialektologowie, 
jak K  Dejna, M  Karaś, E  Pawłowski i A  Zaręba (MAGP I, cz  II: VIII) 

Profesor Nitsch wspólnie z  komitetem redakcyjnym ustalił ogólną koncepcję 
dzieła, która została przedstawiona szczegółowo we Wstępie do II części tomu I 
MAGP  Jest tam mowa o: 1) sieci punktów, 2) eksploratorach, 3) terminie zebrania 
materiału, 4) stosowanej w dziele pisowni fonetycznej 3, 5) mapach i komentarzach 
oraz o metodzie ich opracowania 4, 6) planie całości (MAGP I, cz  II: VII–XXI) 

 Równocześnie Nitsch w roku 1951 zorganizował w PAU Pracownię Dialektolo-
giczną, która następnie w roku 1952 została wcielona do PAN i z czasem przyjęła 
nazwę Pracownia Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN  
Mieściła się ona w dwu dużych pokojach (w Krakowie przy ul  Mikołajskiej 9)  Funk-
cję kierowniczki Pracowni pełniła mgr Zofia Stamirowska, przedwojenna studentka 
Nitscha (por  Reichan 2003, 2007; Cygan 2007)  

Opracowywanie MAGP przebiegało jakby dwutorowo: z jednej strony działał Ko-
mitet Atlasu Gwar Polskich składający się z grupy profesorów, którzy podejmowali 
kluczowe decyzje w pracach przygotowawczych (czuwali nad eksploratorami i odpy-
tywaniem kwestionariusza w punktach przydzielonych im sektorów terytorialnych), 
redakcyjnych i wydawniczych, z drugiej strony wykonywała swoje zadania Pracow-
nia Dialektologiczna w Krakowie, która odbierała nadsyłane jej z kilku uniwersy-
tetów materiały do opracowanych punktów terenowych, następnie porządkowała 
je według zagadnień i na ich podstawie opracowywała mapy wraz z komentarzami 

Przygotowane przez pracowników mapy i komentarze były czytane i kontrolo-
wane przez kierowniczkę pracowni Z  Stamirowską, a następnie przedstawiane do 
oceny Nitschowi  Po dokonaniu zaleconych przez kierownictwo zmian i poprawek 
autor mapy mógł przystąpić do następnego etapu pracy, którym była tzw  „kontrola 
materiałowa”  Była ona tak zorganizowana, że autor mapy wraz z  jednym z kole-
gów sprawdzał po kolei punkt po punkcie, czy wszystkie dane znajdujące się na 
mapie i w komentarzu są zgodne z materiałem stanowiącym podstawę tego opraco-
wania  Mapy I tomu MAGP sprawdził jeszcze od strony ogólnych zasad Stanisław 
Urbańczyk, który tak o tym pisze: „Ponieważ Nitsch już prawie wtedy nie widział,  

3 Tu normalizacja była konieczna, ponieważ eksploratorzy wywodzący się z różnych ośrodków na-
ukowych te same realizacje fonetyczne oznaczali różnorodnie, np  dźwięk pośredni pomiędzy 
e i y jedni oznaczali jako e z nadpisanym y, drudzy jako y z nadpisanym e, inni jako é lub ė  Ana-
logiczne kłopoty były z innymi głoskami  

4 Tu chodziło o ustalenie przebiegu opracowywania map i komentarzy: podejmowanie decyzji co 
do koncepcji każdej z map, kolejne kontrole redakcyjne i materiałowe  Należy wyjaśnić, że mapy 
miały być opracowywane przez młodych i niedoświadczonych jeszcze magistrów polonistyki za-
trudnionych w pracowni dialektologicznej, którzy pod kierunkiem Nitscha i Zofii Stamirowskiej 
(por  niżej) stopniowo nabywali umiejętności wykonywania takiej pracy  



324 JeRZy ReIchAN

kontrolowałem mapy I tomu, oczywiście nie w szczegółach, lecz w ogólnych zasa-
dach  Wtedy jeszcze niejedno było płynne” (Urbańczyk 1999: 397)  

Parę zdań chcę poświęcić moim pierwszym kontaktom z Profesorem Nitschem  
Studia polonistyczne i  anglistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczą-
łem w  roku 1948  Chodziłem wtedy na różne obowiązkowe ćwiczenia, ale zaglą-
dałem także przez ciekawość na wykłady i zajęcia przeznaczone dla starszych lat  
Gdzieś około roku 1950 wstąpiłem na jakiś wykład czy ćwiczenia prowadzone przez  
Nitscha  Zobaczyłem niskiego starego pana z bródką, który odbierał od studentek 
jakieś mapy  Zdumiałem się: jakże to, na polonistyce rysuje się mapy? Było to pierw-
sze moje zetknięcie z geografią lingwistyczną i dialektologią, którym w przyszłości 
miałem służyć przez całe życie  Potem, w latach 1951 i 1952, uczęszczałem na semi-
narium Nitscha i już w roku 1951, jeszcze jako student, wraz z kilkoma uczestnika-
mi seminarium znalazłem się na pracach zleconych w  niedawno zorganizowanej 
przez Uczonego pracowni dialektologicznej (por  wyżej)  Do pracy wprowadzała nas 
i udzielała wszelkich koniecznych instrukcji kierowniczka Pracowni, Z  Stamirow-
ska  Najpierw porządkowaliśmy materiały i ekscerpowaliśmy dane gwarowe z róż-
nych źródeł do kartoteki Słownika gwar polskich, a  potem niektórzy spośród nas 
zaczęli opracowywać mapy i komentarze dla MAGP  Często do pracowni przycho-
dził Nitsch  Konferował ze Stamirowską, która informowała go o przebiegu prac, 
i przy jej pomocy (miał bowiem bardzo słaby wzrok) przeglądał wykonane zadania 
oraz wyznaczał nowe  Nieraz pracownicy byli wzywani do Profesora, by pokazać 
opracowane przez siebie mapy, a raczej – ze względu na krótkowzroczność Uczo-
nego – precyzyjnie opowiedzieć, jaka jest ich zawartość  Nie była to sprawa łatwa  
Profesor znakomicie pamiętał, jaka jest lokalizacja poszczególnych miast powiato-
wych, według których można było określić przebieg izoglos  Jeśli ktoś się pomylił lub 
relacjonował nieprecyzyjnie, Profesor wpadał w rozdrażnienie  Można było usłyszeć 
uwagę: „Pan nie ma pojęcia o geografii”  

Dość często odbywały się w Pracowni seminaria prowadzone przez Nitscha  Były 
one jakby przedłużeniem jego wcześniejszych seminariów uniwersyteckich  Profe-
sor zapoznawał na nich uczestników z aktualnościami dialektologicznymi, często 
związanymi z świeżo publikowanymi artykułami w „Języku Polskim”  Skupialiśmy 
się dookoła wielkiego stołu  Po obu stronach Profesora zasiadali Z  Stamirowska 
i Mieczysław Karaś  Na seminarium Nitscha przychodzili także regularnie człon-
kowie Pracowni Słownika Staropolskiego, czasem studenci z innych uniwersytetów, 
a wśród nich zdarzali się i cudzoziemcy (np  Jan Petr z Pragi)  Byliśmy pełni napięcia, 
ponieważ Profesor często zadawał pytania, wskazując palcem na osobę, która miała 
udzielić odpowiedzi  Nieraz po seryjnej klęsce „ostatnią deską ratunku” stawał się 
Karaś, który mimo młodego wieku miał już dużą wiedzę  Kierowniczce naszej, Sta-
mirowskiej, jako osobie w pełni kompetentnej, Uczony pytań nie zadawał  Profesor 
Nitsch starał się zachęcić młodzież do pracy naukowej i cieszył się jej osiągnięciami, 
o czym pięknie pisze Zenon Leszczyński w swoim artykule Kazimierz Nitsch z da-
leka i z bliska (2010) 
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W  tym kontekście godzi się wymienić pracowników, którzy za życia Nitscha 
byli zatrudnieni w  podlegającej mu Pracowni Dialektologicznej (przemianowanej 
później na Pracownię Atlasu i  Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa 
PAN)  W poniższym wykazie kursywą zaznaczono osoby, które opracowały mapy 
dla MAGP; pozostałe osoby pracowały nad kartoteką Słownika gwar polskich lub 
wykonywały inne prace pomocnicze  Na etatach pracowali (prócz wymienionej już 
wyżej Stamirowskiej): Henryka Augustynowicz-Ciecierska, Franciszek Bizoń, Antoni 
Furdal, Wanda Herniczkówna (później Morozowa), Barbara Kindowa (później Mi-
chalska), Halina Kotulska-Skulimowska, Janina Kubicka (później Łapińska), Anna 
Kuziorowa, Zenon Leszczyński, Stanisława Myśliwcówna (później Reichanowa), He-
lena Olesińska, Barbara Reczkowa, Jerzy Reichan, Lidia Trześniowska, Irena Win-
kler-Leszczyńska, Joanna Zamościńska-Kucałowa  W ramach prac zleconych byli za-
trudnieni (niektóre osoby tylko przez krótki czas): Helena Czerska, Wojciech Górny, 
Helena Handzlówna (później Ziółkowska), Maria Kamińska, Mieczysław Karaś, Te-
resa Karwicka, Bogusław Kreja, Izabela Krzyżanowska, Michał Łesiów, Halina Ma-
łecka (później Pałaszowa), Stanisław Misiaszek, Halina Mytnikówna, Zofia Olszowa 
(później Korzeńska), Jadwiga Pałkowska (później Zieniukowa), Eugeniusz Pawłow-
ski, Henryk Synowiec, Wanda Tarnowska, Alfred Zaręba, Maria Zarębina  

Prace nad MAGP przebiegały szybko i sprawnie  Kwestionariusz (MAGP I, cz  II: 
LXXXII–CI) składający się z  601 pytań, opracowany przez Stiebera (Gruszecka- 
-Nitschowa 1977: 258; MAGP XIII: XXV–XXVI), odpytało w terenie 66 eksplorato-
rów w 116 punktach podstawowych i 69 punktach dodatkowych (MAGP I, cz  II: IX, 
XXII–LXX) 

Zbieranie materiału trwało do 1954  r  (ibid : XIII), po czym nastąpiło opraco-
wywanie map i komentarzy do nich w Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich  
Przy ich opracowaniu korzystano dodatkowo z 34 punktów polskich AJPP (ibid : X, 
LXX–LXXI), 43 punktów do tzw  Atlasu łódzkiego Stiebera (ibid : X, LXXI–LXXV 5) 
oraz materiałów z tworzonej równocześnie kartoteki Słownika gwar polskich 

Pomyślnie zakończyły się prowadzone przez Nitscha i pomagającego mu w tym 
Urbańczyka starania o fundusze potrzebne do publikacji MAGP  W rezultacie tych 
zabiegów uzyskano odpowiednie środki u urzędującego wówczas premiera, przed-
wojennego studenta UJ, Józefa Cyrankiewicza, który – podobnie jak całe ówczes-
ne środowisko akademickie  – niezwykle cenił wielkiego Uczonego (Gruszecka- 
-Nitschowa 1977: 258; Urbańczyk 1999: 396)  Uzyskane fundusze były niemałe  Dzię-
ki temu można było opracowywać i publikować kolejne tomy MAGP zawierające 
wielobarwne mapy atlasowe (bardzo kosztowne w  druku), niezwykle plastycznie 
ukazujące zasięgi geograficzne zjawisk językowych 

Trzy pierwsze tomy MAGP, w  tym dwa opracowane jeszcze pod kierunkiem  
Nitscha, miały układ tego typu, że w każdym tomie liczącym 50 map znajdowało się 

5 Liczba ta wynika stąd, że do numeracji ciągłej 41 punktów dochodzą jeszcze punkty 4a i 38a 
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około 40 map leksykalnych, dotyczących ważnych terminów z zakresu wiejskiej kul-
tury materialnej, a następnie około 10 map, na których przedstawiane wyrazy ilu-
strowały jakieś zjawisko gramatyczne  Zjawiska językowe przedstawiano na mapach 
MAGP odmiennie niż w AJPP  W AJPP nanoszono na mapy zapisy fonetyczne wy-
razów, natomiast w MAGP posługiwano się, za przykładem różnych map w pracach 
Nitscha, symbolami, a więc znakami, płaszczyznami i izoglosami (mapy z zapisami 
fonetycznymi występują w MAGP wyjątkowo)  Był to więc duży postęp w zakresie 
metody przedstawiania faktów językowych na mapach  

I  tom MAGP ukazał się w  roku 1957, a  więc jeszcze za życia Nitscha, tom II 
(w roku 1959) i następne już po jego śmierci  Szczegółowe założenia metodyczne były 
już ustalone, w  co oprócz Nitscha wiele pracy i  inwencji włożyła pomagająca mu 
Stamirowska (Reichan 2003)  Cała machina redakcyjno-wydawnicza była urucho-
miona  Fundusze na wydawanie kolejnych tomów spływały regularnie 

Po śmierci K  Nitscha we wrześniu 1958 r  kierownikiem Pracowni został M  Ka-
raś, który dokonał ważnych zmian w układzie wydawanego materiału, począwszy 
od IV tomu (MAGP IV, cz  II: VII–IX 6), i zadbał o niezwykle rytmiczne publikowa-
nie kolejnych tomów dzieła  Po 13 latach ukazał się ostatni, XIII tom tego monumen-
talnego, wbrew swojej nazwie, atlasu  Przez opinię naukową został MAGP bardzo 
wysoko oceniony (Reichan, Woźniak 2004: 16–20, zwłaszcza tamże Bibliografia: 19–
20)  Autorzy dzieła, w tym przede wszystkim pośmiertnie jego wielki pomysłodawca 
i inicjator, K  Nitsch, zostali w roku 1972 odznaczeni państwową nagrodą zespołową 
I stopnia 

Bardzo ważne jest stwierdzenie, że przedstawione przez MAGP na podstawie 
ogromnego materiału najważniejsze zasięgi geograficzne gwarowych zjawisk fone-
tycznych i morfologicznych potwierdziły trafność ujęć Nitscha sprzed kilkudziesię-
ciu lat, opublikowanych w Dialektach języka polskiego (Nitsch 1915)  MAGP wniósł 
sporo szczegółowych uzupełnień w  zakresie fonetyki i  morfologii oraz mnóstwo 
opracowań w zakresie słownictwa  Dzieło to umożliwiło Karolowi Dejnie opracowa-
nie nowego syntetycznego ujęcia zatytułowanego Dialekty polskie (Dejna 1973/1993)  

MAGP stał się zachętą i wzorem dla wielu atlasów językowych w innych krajach 
słowiańskich oraz atlasów regionalnych i ujęć geograficznojęzykowych w dialektach 
polskich  Dzieło to na pewno przyczyniło się do bardzo bujnego rozwoju polskiej 
geografii lingwistycznej, 

Tak więc wielkie zamierzenie badawcze zaprojektowane i  zainicjowane przez 
K  Nitscha zostało zrealizowane 7 

6 Por  bibliografię Karasia, w której znajdujemy szereg artykułów poświęconych MAGP (Cygal, Ru-
dek 1986)  

7 Był to jednak atlas mający w tytule wyraz „mały”  Atlas gwar polskich bez przymiotnika „mały”, 
a więc zawierający odpowiedzi na znacznie większą liczbę pytań kwestionariusza i przedstawia-
jący dane ze znacznie większej liczby punktów terenowych przebadanych przez wielu eksplora-
torów, opracował i wydał Karol Dejna wraz ze współautorami pt  Atlas gwar polskich (AGP)  Por  
recenzję: Reichan 2000 
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t  4b: Z  Topolińska, D  Petrović (red ), Refleksy *ъ, *ь, Wokalizm sekundarny, Skopje 2003;
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t  2: B  Falińska, J  Siatkowski (red ), sekr  A  Kowalska, Hodowla zwierząt, Warszawa 2000;
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kazimierz nitsch and Mały atlas gwar polskich (‘a small atlas of Polish dialects’) 
summary

This paper describes K  Nitsch’s road to dialectology and linguistic geography  It begins with a presen-
tation of some events from Nitsch’s youth  In those times, he was inspired by Baudouin de Courtenay’s 
phonological methods and Gilliéron’s linguistic geography  Having completed his genius descrip-
tion of Polish dialects, Nitsch began work on the atlas and dictionary of Polish dialects  After World 
War II, he organized the work on Mały atlas gwar polskich (‘A small atlas of Polish dialects’) which 
was planned to precede a large one  This work, commenced by an editorial team under the direction 
of Nitsch in a special department of the Polish Academy of Sciences, was continued and completed 
under the supervision of Nitsch’s student, M  Karaś  The work discussed in the present paper com-
prises 13 volumes, 601 maps, 116 main and about 200 supplementary localities  Linguistic phenomena 
have been shown on maps using geometric figures, coloured areas, and isoglosses  Labels were rarely 
used  The atlas focuses on phonetic and morphological phenomena  It also contains multiple lexical 
maps  Mały atlas gwar polskich is the single largest work in the field of Polish linguistic geography 
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Prezentowany tekst to opowieść świadka (zarazem uczestnika) historii polskiego ję-
zykoznawstwa polonistycznego i slawistycznego z okresu ponad półwiecza  W per-
spektywie geograficznej dotyczy on – ze względu na osobę i działalność Kazimierza 
Nitscha – głównie Krakowa (UJ, PAU przekształconej w 1952 r  w PAN), ale nie tylko  
Będziemy zaglądać (migawkowo) też w obszary historycznej Polski, w których ten 
uczony na przełomie XIX i XX w  – jeszcze pod zaborami – prowadził badania dia-
lektologiczne, mianowicie na Pomorze z Kaszubami, czyli w ówczesnej terminologii 
Prusy Zachodnie 

Wymiar przestrzenny ma też promieniowanie szkoły naukowej Profesora  
Nitscha  Jego uczniowie, bezpośredni i pośredni, prowadzili i prowadzą prace ba-
dawcze i dydaktyczne w różnych instytutach naukowych i uniwersytetach naszego 
kraju  Czerpiąc z  Nitschowych inspiracji w  poszukiwaniu prawdy o  języku i  jego 
użytkownikach, podczas dociekliwej, wolnej od szkodliwej ideologii pracy nad  
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materiałem i  w  toku poważnych dyskusji wypracowali znaczący wkład w  rozwój 
polskiego językoznawstwa XX i początku XXI w 

Profesora Nitscha poznałam osobiście w roku akademickim 1953/1954, gdy jako 
Jadwiga Pałkowska znalazłam się w Krakowie dla odbycia na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim tzw  drugiego stopnia studiów polonistycznych ze specjalnością języko-
znawczą 1  Wcześniej wiedziałam o K  Nitschu jako wybitnym uczonym z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, ojcu dialektologii polskiej, redaktorze naukowym czasopisma 
„Język Polski”  Wiedzę tę zawdzięczam rozpoczętym w 1950 r  studiom polonistycz-
nym na Uniwersytecie Łódzkim 2  Tam znalazłam się w kręgu oddziaływania języ-
koznawczej szkoły krakowskiej, a ściślej krakowsko-lwowskiej  Kierownikiem Ka-
tedry Języka Polskiego w UŁ był wówczas (w latach 1946–1953) jej twórca, profesor 
Zdzisław Stieber, dawny student i współpracownik Nitscha, od roku 1937 profesor 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie pracował też w czasie wojny (w la-
tach 1939–1941 i 1944–1945) w Katedrze Języka Polskiego na ukraińskim Uniwersy-
tecie Iwana Franki  Najwięcej zajęć językoznawczych na UŁ miał mój rocznik z dia-
lektologiem, cenionym wykładowcą, wówczas doktorem, Karolem Dejną, uczniem 
Stiebera z czasów lwowskich i jego doktorantem oraz współpracownikiem w Łodzi 

Gdyby relację naukowego oddziaływania na linii mistrz  – uczeń rozpatrywać 
metaforycznie w kategoriach pokrewieństwa rodzinnego, można by powiedzieć, że 
kontakt z Profesorem Nitschem zaczęłam – z oddali, poprzez Dejnę i Stiebera – jako 
prawnuczko-wnuczka, potem w  bezpośrednim kontakcie jako uczestniczka zajęć 
prowadzonych przez Profesora Nitscha byłam jakby jego naukową córką, a gdy po 
magisterium (w 1955 r ) rozpoczęłam pracę w Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie pod wieloletnim kierownictwem profesora Stiebera, powróciłam do kategorii 
wnuczki  

O moim kontakcie z K  Nitschem zadecydował w znacznym stopniu przypadek  
W 1953 r  jakaś komisja w UŁ (z udziałem „czynnika partyjnego”) typowała na studia 
drugiego stopnia, czyli magisterskie, niewielką grupę osób spośród studentów koń-
czących pierwszy stopień studiów  Liczba miejsc była ograniczona, kryteria wyboru 
niejasne, oficjalnie uznawano wyniki kandydata w  nauce zapisane w  jego indek-
sie  Zarządzeniem ministerialnym polonistów z UŁ kierowano na te studia do Kra-
kowa, obowiązkowo zapewniając im miejsce w domu akademickim i stypendium  
Szczęśliwym trafem znalazłam się na liście przyjętych na studia i w październiku 
1953 r  wraz z grupką łodzian, wśród których były moje bliskie koleżanki: Ewa Ka-
mińska (późniejsza Rzetelska-Feleszko, profesor w PAN w Warszawie), przyjęta tro-

1 W ówczesnym rządowym systemie studiów obowiązywał podział na dwa stopnie: studia trzy-
letnie (tzw  pierwszy stopień studiów) i  ewentualnie drugi stopień, który miał trwać dwa lata  
System ten objął tylko dwa roczniki: rozpoczynających studia w 1949 i 1950 r  Później były studia 
jednolite, czteroletnie  

2 Z urodzenia i zamieszkiwania w dzieciństwie (z wyjątkiem lat wojennych: 1940–1945) i wczesnej 
młodości jestem łodzianką  
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chę później (po jej odwołaniu do Ministerstwa), oraz Maria Kamińska (późniejsza 
profesor w UŁ)  Byłyśmy rozentuzjazmowane tym, że dane nam będzie studiować 
w słynnej Alma Mater u koryfeuszy polskiego językoznawstwa  A tu mały zgrzyt: 
wiadomość, że Profesor Nitsch już nie wykłada na Uniwersytecie  Zapisałyśmy się 
na seminarium magisterskie z  historii języka i  onomastyki do profesora Witolda 
Taszyckiego  Ale jak tu nie poznać Nitscha i nie pogłębiać wiedzy dialektologicznej? 
Dowiedziałyśmy się, że Nitsch kieruje Pracownią Atlasu i Słownika Gwar Polskich 
w PAN (przy ul  Mikołajskiej) i  tam prowadzi seminarium dla asystentów  Onie-
śmielone, ale zdeterminowane udałyśmy się na Mikołajską 9 w nadziei, że Profesor 
pozwoli nam uczestniczyć w tym seminarium jako wolontariuszkom  Nitsch przyjął 
nas życzliwie i zaakceptował jako uczestniczki spotkań naukowych  I tak stałam się 
wprawdzie nieformalną, ale jednak studentką Nitscha 

Gdy poznałam Profesora Nitscha, był on starszym mężczyzną o siwych włosach 
i charakterystycznej bródce  Zwracały uwagę jego duże okulary o bardzo grubych 
szkłach  Współpracownicy mówili, że Nitsch już prawie nie widzi  Mimo to był nie-
zwykle aktywny  Systematycznie omawiał robocze mapy do atlasu gwar polskich 
(opublikowanego później pt  Mały atlas gwar polskich) z  ich autorami  Panowało 
przekonanie, że jeśli na mapie pojawi się jakiś błąd, Profesor na pewno go zauważy 
i skoryguje  Nitsch miał fenomenalną pamięć (bieżącą i wsteczną)  Wystarczyło mu 
treść prezentowanej mapy opowiedzieć, a on w umyśle tworzył sobie jej obraz, przy 
czym zadawał autorowi/autorce dociekliwe pytania 

Pracownia Atlasu i Słownika przy Mikołajskiej to miejsce niezwykłe i niezapo-
mniane  Mieściła się w dwu pokojach w starej kamienicy  Królował Nitsch, kierow-
nik tej placówki, który bywał tam chyba codziennie  Wielki autorytet naukowy, bu-
dził respekt, a czasem może i strach  Interesował się pracami naukowymi (różnymi) 
swych uczniów i współpracowników, ale w kontaktach z nimi zdawał się zachowy-
wać dystans  W kierowaniu pracami, pokonywaniu trudów organizacyjnych i  in-
nych bardzo mu pomagała pani Zofia Stamirowska, cierpliwa, mądra, taktowna jego 
dawna studentka, pełniąca funkcję zastępcy kierownika Pracowni  

W większym pokoju przy dużym, staroświeckim stole pracował zespół osób (asy-
stentów, choć chyba nie tylko), pieczołowicie tworząc mapy gwarowe, uzupełniając 
kartoteki atlasową i słownikową  Dyskutowano, rozmawiano… Panowała tam bar-
dzo miła atmosfera zbiorowej, poważnej pracy naukowej, koleżeństwa i… poczucia 
humoru  Gościnnie przyjmowano przybyszy z  zewnątrz, którzy w  poszukiwaniu 
wiedzy garnęli się do Nitscha  Nie wymieniam tu z nazwiska członków tego zespołu, 
bo najlepiej zrobił to profesor Jerzy Reichan, ówczesny asystent Nitscha 3  

W tymże pokoju odbywały się wspomniane seminaria  Przychodzili na nie ludzie 
„z  różnych stron” (naukowych oczywiście)  Byli tu m in  niektóre moje koleżanki 
i koledzy z czwartego i piątego roku studiów na UJ, wśród nich pochodzący ze Śląska 

3 Zobacz np  J  Reichan, Kazimierz Nitsch i Mały atlas gwar polskich w niniejszym numerze LV 
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Cieszyńskiego Franciszek Bizoń, późniejszy doktor, po studiach zatrudniony w Pra-
cowni Nitscha, a potem pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Opolskie-
go, lektor języka polskiego w Kilonii, w końcu pracownik Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach  Udział w seminarium brali również magistrzy, z Lublina (z KUL-u) 
przybyli trzej koledzy, którzy tu rozpoczynali kariery naukowe: Wojciech Górny – 
później zatrudniony w KUL-u (niestety zmarł młodo, niedługo po napisaniu pracy 
doktorskiej), Bogusław Kreja – później profesor w Uniwersytecie Gdańskim, Zenon 
Leszczyński, który uzyskał asystenturę w  Pracowni Atlasu i  Słownika Gwar Pol-
skich, a następnie był profesorem w KUL-u i Uniwersytecie w Białymstoku  Byli też 
doktoranci, jak np  Antoni Furdal – później profesor w Uniwersytecie Wrocławskim 
i Uniwersytecie Opolskim  Bywali też doktorzy  Te Nitschowe seminaria to była bar-
dzo dobra szkoła życia w nauce i dla nauki 

Aż raz zdarzyło się coś niewyobrażalnego  Słuchacze – asystenci i goście – jak 
zwykle siedzieli jakby półwianuszkiem (tj  mniej więcej półkolem), a  Profesor 
w środku tej geometrycznej figury na swoim drewnianym „fotelokrześle” („fotelo-”, 
bo miało po bokach poręcze)  Rzecz toczy się normalnie  W  pewnym momencie 
Nitsch rzuca (!) krótkie pytanie, ale nie kieruje go do ogółu słuchaczy, lecz szybkim 
ruchem ręki wskazuje kogoś po swojej lewej stronie  Zanim ta osoba zdążyła na-
brać tchu, wskazująca ręka już jest wycelowana w siedzącego obok uczestnika, dalej 
błys kawicznie w następnego i w kolejnego…, przy akompaniamencie słów pan, pani 
i milczeniu oniemiałych słuchaczy przesuwa się w prawo  Nieuchronnie zbliża się do 
mnie  Okropność! Czuję, że opuścił mnie umysł, nie wiem nawet, jak się nazywam, 
i że zaraz dosięgnie mnie katastrofa  Aż tu… na chwilę przed tym nieszczęściem 
Nitsch zerwał się z krzesła, chwycił jego poręcz i z nieprawdopodobną siłą szarpnął 
je w górę, uniósł dość wysoko i cisnął na podłogę  Siedzimy przerażeni, osłupiali, 
a Profesor po chwili spokojnie usiadł na krześle i dalej prowadził seminarium  Tak 
nieoczekiwanie zobaczyłam (można by powiedzieć: przeżyłam) nieznaną mi wcześ-
niej cechę Nitscha, to jest to, że był (bywał?) pasjonatem – w ówczesnym tego słowa 
znaczeniu (tzn  wpadał w pasję, gniew)  Ale opisane zdarzenie to był incydent 

Wolę pamiętać Nitscha jako cierpliwego, oddanego, pomocnego młodym adep-
tom językoznawstwa przewodnika po meandrach nauki, szczerze zainteresowanego 
ich postępami i  karierą naukową  Ze wzruszeniem wspominam, jak Profesor za-
gadnął mnie w Pracowni na Mikołajskiej o moje studia na UJ, o to, na jaki temat 
piszę pracę magisterską  Odpowiedziałam, że z historii języka, o Satyrach Krzysz-
tofa Opalińskiego, pod kierunkiem profesora Witolda Taszyckiego  Nitsch się tym 
zainteresował, podsuwał mi lektury, życzliwie zapytywał o to, jak się moje badania 
toczą  Doceniałam to tym bardziej, że było wiadomo, iż Nitsch i mój mistrz magi-
sterski byli wówczas w ostrym sporze naukowym o pochodzenie polskiego języka 
literackiego  

Podam jeszcze jeden przykład takiej postawy Nitscha – mistrza  Dotyczy on in-
nych czasów (wcześniejszych), a dowiedziałam się o tym dużo później  W początku 
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lat 30  młody dr Z  Stieber z Krakowa, uczeń Nitscha, dialektolog, postanowił zbadać 
gwary Łużyc (górno- i dolnołużyckie)  Sytuacja w Niemczech była trudna politycz-
nie, zbliżał się hitleryzm, rozwijały się tendencje nacjonalistyczne, Łużyczanie jako 
mniejszość słowiańska byli inwigilowani i  prześladowani  Był to wyjątkowo nie-
sprzyjający czas do badań terenowych dla językoznawcy Polaka  Stieber te badania 
przeprowadził w latach 1931 i 1932 – jak sam mówił – dzięki dużej pomocy Nitscha, 
który polecił go znakomitemu slawiście z Berlina profesorowi Maksowi Vasmerowi  
Tenże zaopiekował się Stieberem serdecznie i skutecznie, poręczył za niego niemiec-
kim władzom administracyjnym  Stieber o przebiegu badań informował listownie 
Nitscha  W 1934 r  opublikował książkę Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich 
(Stieber 1934), która stała się podstawą jego habilitacji  O tym, jak wyglądały prace 
badawcze Stiebera na Łużycach, dowiedziałam się, przeczytawszy w 1980 r  niemiec-
kie dokumenty z  tamtego okresu znajdujące się w  Serbskim Archiwum Kultury 
w  Budziszynie  Opublikowałam na ten temat cztery artykuły (Zieniukowa 1982, 
1983a, 1983b, 2013)  

Wracam do moich kontaktów z Profesorem Nitschem i Pracownią przy ul  Mi-
kołajskiej  Miłym zaskoczeniem była dla mnie propozycja podjęcia prac zleconych 
w tejże Pracowni  Zaszczyt dla studentki, a i zarobek ważny, bo właśnie jakaś władza 
(chyba ministerialna) przysłała mi zawiadomienie, że zabierają mi stypendium (bez 
podania przyczyny)  Nietrudno było się domyślić, że „ubecja” w Łodzi zorientowała 
się, iż pozwolono się kształcić osobie z rodziny „na czarnej liście” i właśnie chcą mnie 
„wylać” ze studiów  Sprawa po moim odwołaniu z poparciem władz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego została jakoś zażegnana, a praca przy kartotece materiałów gwaro-
wych była dla mnie ciekawa, dawała doświadczenie w dialektologicznej „kuchni”, 
uczyła pracy zespołowej  Jeszcze nie wiedziałam, jak ważne będzie miała znaczenie 
dla mojej kariery naukowej, co znaczy też życiowej  

W  marcu 1955  r  z  dyplomem magistra UJ i  obowiązującym wówczas absol-
wentów uczelni wyższych „przydziałem pracy” opuściłam Kraków i  przeniosłam 
się do Warszawy 4  1 kwietnia tegoż roku rozpoczęłam (faktycznie, bo etatowo nie-
co później) jako asystentka w Pracowni profesora Stiebera w PAN 5 (w środowisku  

4 Tu wyjaśnienie dotyczące historii polskiego szkolnictwa wyższego po II wojnie światowej  Stu-
denci mojego rocznika byli zmuszeni zdawać egzamin magisterski na kilka miesięcy przed 
końcem roku akademickiego, gdyż władze rządowe nagle skróciły nam studia, odbierając drugi 
semestr piątego roku studiów  „Przydział pracy” otrzymałam wskutek tego, że profesor Stieber, 
wówczas profesor w  Uniwersytecie Warszawskim, złożył w  Polskiej Akademii Nauk wniosek 
o wystąpienie do władz UJ o wystawienie dla absolwentek mgr Jadwigi Pałkowskiej (potem Zie-
niukowej) i mgr Ewy Kamińskiej (później Rzetelskiej-Feleszko) takiego przydziału do utworzonej 
przez niego w PAN w Warszawie pracowni naukowej  Wpływ na to miał fakt, że latem 1954 r  obie 
uczestniczyłyśmy jako wolontariuszki (nieformalne) w prowadzonych przez Stiebera z asystenta-
mi badaniach terenowych na Kaszubach 

5 Pracownia ta (początkowo tzw  II Pracownia Dialektologiczna) zmieniała nazwę i  miejsce 
w  strukturze organizacyjnej placówek naukowych PAN oraz stan osobowy, kontynuowała  
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potocznie nazywanej kaszubską) prace dialektologiczne nad zbieraniem i opraco-
wywaniem materiałów do Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich  
Zmieniłam miasto, ale ciągle byłam w  krakowskiej szkole językoznawczej (której 
nigdy nie opuściłam)  Kontakt bezpośredni z Profesorem Nitschem miałam rzadki, 
głównie spotkania przy okazji jakichś konferencji, ale był kontakt z  jego dziełami 
dawniejszymi – przede wszystkim tymi, które dotyczyły Pomorza – i za pośrednic-
twem głównie profesora Stiebera kontakt w związku z pracami nad Małym atlasem 
gwar polskich  Pozostał też długoletni i owocny kontakt naukowy i przyjacielski z ze-
społem osób poznanych w Pracowni przy ul  Mikołajskiej  

Niedługo po rozpoczęciu przeze mnie pracy w Warszawie ukazała się książka 
(tom zbiorowy) Konferencja Pomorska (1954). Prace językoznawcze (Stieber 1956a), 
stanowiąca pokłosie konferencji, która odbyła się w Gdańsku w czasie, gdy byłam 
jeszcze studentką w Krakowie  Znajdują się w niej dwa teksty, których lektura mia-
ła  szczególne znaczenie dla budowania mojej, dopiero zdobywanej, wiedzy o  ka-
szubszczyźnie i wskazywała kierunki rozmyślań nad osobliwościami tego etnolek-
tu/języka (etnolekt to termin wprowadzony później, wówczas mówiło się: dialekt/
dialekty kaszubski/kaszubskie lub gwary kaszubskie)  Są to pisane wersje referatów: 
K  Nitsch, Historia badań nad dialektami północnej Polski (1956), Z  Stieber, Stosunek 
kaszubszczyzny do dialektów Polski lądowej (1956b)  Dawniejsza (z początku XX w  
i  pierwszych jego dziesięcioleci) działalność naukowa Nitscha dotycząca Kaszub 
i sąsiednich terenów Pomorza miała niemały wpływ na powstanie mojej pierwszej 
obszerniejszej publikacji autorskiej (ściślej: współautorskiej) pt  Z historii badań nad 
gwarami kaszubskimi (Kamińska, Pałkowska 1958)  Nazwisko Nitscha wymieniane 
jest tam bardzo często w  różnych kontekstach: jako dialektologa  – badacza gwar 
kaszubskich i sąsiednich gwar polskich, wnikliwego recenzenta ważnych prac (m in  
słowników) na temat kaszubszczyzny, czasem polemisty, jako uczonego wyrażające-
go swoje stanowisko w sprawie teorii języków lechickich, jako uczestnika naukowej 
dyskusji na temat tworzenia jednolitej pisowni kaszubskiej  Pozwolę sobie podać kil-
ka cytatów:

Opracowanie mowy wybranych przez Nitscha okolic kaszubskich ma dla nauki duże 
znaczenie, są to bowiem dialekty z pogranicza terenu kaszubskiego i lądowego pol-
skiego obszaru gwarowego  Nitsch wyznaczył południową granicę kaszubszczyzny 
i wskazał dialekty przejściowe  Przy ówczesnym stanie dialektologii polskiej była to 
praca pionierska (ibid : 371)  

Na ugruntowaniu tej teorii [języków lechickich] w sposób decydujący zaważyło sta-
nowisko K  Nitscha, który opracował od nowa szczegółowo cały problem jako część 

program badawczy sformułowany przez Z  Stiebera i jego pierwsze dwie asystentki, Hannę Po-
powską (później Popowską-Taborską) i Zuzannę Topolińską  Z czasem rozszerzała zakres badań, 
była znana jako Pracownia Języków Lechickich i Łużyckich Zakładu/Instytutu Słowianoznaw-
stwa (od 1992 r  Instytutu Slawistyki) PAN  Szerzej zob  Handke 2004; Popowska-Taborska 2004 
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ogólnego zagadnienia Stosunków pokrewieństwa języków lechickich (Nitsch 1905) 
[…]  Podstawą tego opracowania była doskonała znajomość opisywanych dialektów 
[…]  Pracę Nitscha cechuje […] ogólnoslawistyczne ujęcie zagadnienia (ibid : 362)  

Odwoływano się w  tej sprawie [tj  tworzenia pisowni kaszubskiej] do autorytetów 
naukowych najwybitniejszych znawców kaszubszczyzny: K  Nitscha i  F  Lorentza, 
w  dyskusji padały argumenty oparte o  znajomość fonetyki kaszubskiej, cały zaś 
problem wiąże się z autonomią językową kaszubszczyzny (ibid : 381)  

Wspomniałam na początku tego artykułu o promieniowaniu szkoły językoznaw-
czej (przede wszystkim dialektologicznej) Profesora K  Nitscha  Naliczyłam kilka 
polskich ośrodków uniwersyteckich, w których ona długo oddziaływała, kontynuo-
wana i rozwijana przez uczniów Mistrza, należących do różnych pokoleń, oraz przez 
ich uczniów  Mam na myśli takie miasta, jak Kraków (UJ i PAN), Warszawa (slawi-
styka w UW i PAN), Łódź (UŁ), Lublin (KUL i UMCS), Katowice (UŚ), Wrocław 
(UWr), Opole (UO), Gdańsk (UG) (a może są i inne) 
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Professor kazimierz nitsch and his Linguistic milieu in the memories of a student from 1950s 
summary

The paper discusses the history of Polish and Slavic linguistics in Poland in the 20th century, with 
a special regard to dialectology  In the centre of its attention lies the Cracow (Cracow-Lviv) linguis-
tic school of Professor Kazimierz Nitsch  The author describes it primarily on the basis of personal 
scientific contact (in the middle of the 20th century) with the father of Polish dialectology, Professor 
K  Nitsch, and a team of researchers from his Department of Atlas and Dictionary of Polish Dialects 
of the Polish Academy of Sciences (Cracow, Mikołajska street)  She looks back at the seminar Nitsch 
held for researchers, which she attended as a Master’s student at the Jagiellonian University  She pre-
sents Professor as a researcher, organizer of team research, academic teacher, as well as a scientific 
guide, a scholar, and author of linguistic publications in various periods of the 20th century  She draws 
particular attention to Nitsch’s pioneering works on Kashubian and other Pomeranian dialects  The 
paper also talks about the long-term radiation of Professor Nitsch’s scientific school, and how his stu-
dents from various generations – such as Zdzisław Stieber, Nitsch’s student from 1920s, his colleague, 
and later a creator of a linguistic school himself – as well as students of his students greatly contrib-
uted to the advancement of Polish linguistics in the 20th and early 21st century 
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Na dorobek naukowy Kazimierza Nitscha składają się prace z zakresu szeroko poję-
tego językoznawstwa polonistycznego i w mniejszym stopniu slawistycznego 1, a do-
kładniej: dialektologii, historii języka, współczesnego języka polskiego, poprawności 
językowej i kwestii ortograficznych (por  Nitsch 1954a, 1954b, 1955, 1958, 1994)  Na 
tablicy nagrobnej na cmentarzu Rakowickim napisano bardzo krótko: 

KAZIMIERZ NITSCH
JĘZYKOZNAWCA

1 II 1874 – 26 IX 1958

W bibliografii prac uczonego, liczącej ponad 700 pozycji, zestawionej przez Wan-
dę Żurowską-Górecką (1954, 1958), na próżno szukać publikacji stricte etnologicz-

1 Nitsch – decyzją Jana Rozwadowskiego – habilitował się w 1905 r  na podstawie rozprawy slawi-
stycznej Stosunki pokrewieństwa języków lechickich (1905), choć w  rękopisie miał już poważną 
pracę dialektologiczną – Dialekty polskie Prus zachodnich (1907)  
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nych, gdyż – jak wiadomo – Nitsch nie był etnologiem  Jednak jego działalność na-
ukowa, organizacyjna i dydaktyczna miała znaczny wpływ na rozwój tej dyscypliny 
w pierwszej połowie XX w  Bardziej zdają sobie z tego sprawę etnolodzy niż języko-
znawcy  Tak o Nitschu pisała np  Jadwiga Klimaszewska 2: 

[…] twórca szkoły dialektologicznej, odegrał w etnografii polskiej szczególną rolę  
Nie tylko bowiem dał on w swych pracach […] wzór dla prac etnogeograficznych, 
nie tylko zwracał uwagę na konieczność uwzględniania – w badaniach terenowych – 
równocześnie obu stron: rzeczy i ich nazw, wszystko jedno, czy idzie o badania et-
nograficzne czy też o dialektologiczne  Ale […] słowa Nitscha, wypowiedziane we 
wstępie do jego słynnej syntezy dialektologii polskiej, zostały przyjęte jako program 
prac Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego  „Synteza etnograficzna zupełnie u nas 
nie istnieje – pisał Nitsch  […] Nie mamy nawet próby podziału ludu polskiego, czy to 
według jego cech gospodarczych […], czy też według związanych z tym właściwości 
duchowych: pojęć społecznych czy zwyczajów towarzyskich” [Nitsch 1910b, s  337– 
–338]  Dzięki więc swym pracom oraz wyżej omawianym wytycznym Nitsch bardzo 
wydatnie zaważył na rozwoju etnografii polskiej (Klimaszewska 1967: 314–315) 

Nieprzypadkowo o Nitschu możemy przeczytać w III tomie encyklopedyczne-
go opracowania Etnografowie i ludoznawcy polscy. Jego sylwetkę naukową omówiła 
tu Katarzyna Zwiercan-Borucka (2010)  Zasługi Nitscha dla polskiej i słowiańskiej  
etnologii scharakteryzował także w dwóch krótkich (trzystronicowych) artykułach 
Kazimierz Moszyński (1959a, 1959b)  Z kolei Stanisław Bąk (1958/1959: 454–455) sku-
pił się na omówieniu jego działań w poszerzaniu wiedzy o polskiej kulturze ludowej  
W świetle korespondencji uczonego z Cezarią Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-
-Jędrzejewiczową i Juliuszem Zborowskim (Rak 2018), a także cytowanej wyżej wy-
powiedzi J  Klimaszewskiej warto jeszcze raz przyjrzeć się wpływowi Nitscha na  
etnologię  W artykule zostały wydzielone dwie sfery jego działalności – organiza-
cyjna i naukowa 

działalność organizacyjna

Od 1905 r  K  Nitsch był zaangażowany w działalność Towarzystwa Ludoznawczego  
Sprzyjał temu jego pobyt w latach 1917–1920 na uniwersytecie we Lwowie, gdzie był 
profesorem filologii słowiańskiej  To właśnie stolica Galicji, w której założono TL 
(w  1895  r ), była pierwszą siedzibą jego zarządu głównego  W 1917  r  Nitsch został 
zastępcą przewodniczącego TL, a w 1947 r  – członkiem honorowym Polskiego To-
warzystwa Ludoznawczego  9 VI 1917 r  na zebraniu Zarządu Głównego TL, wzna-
wiającym naukowe posiedzenia towarzystwa po przerwie spowodowanej działania-

2 Jadwiga Klimaszewska (1910–2006)  – etnografka, uczennica Kazimierza Moszyńskiego, znaw-
czyni kultury ludowej narodów słowiańskich, specjalistka w zakresie etnogeografii  
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mi I  wojny światowej, wygłosił referat Dialektologia a  materialna kultura ludowa 
w  świetle konkretnych przykładów, na którego podstawie rok później opublikował 
artykuł Z geografii wyrazów polskich (Nitsch 1918)  Jak możemy przeczytać w stresz-
czeniu tego wystąpienia: 

Prelegent wskazał we wstępie, że między językiem a kulturą ścisły – choć nie zawsze 
jasny – zachodzi związek; język, sam tej kultury produkt, towarzyszy ściśle wszyst-
kim jej objawom, tak materialnym, jak i duchowym  Toteż i język ludowy związany 
jest z kulturą ludową, co się zwłaszcza wyraźnie uwydatnia przy kulturze material-
nej, a to obcymi dla nas wyrazami odpowiadającymi niezauważanym u nas przed-
miotom  Stąd konieczność uwzględniania równocześnie obu stron: rzeczy i ich nazw, 
wszystko jedno, czy idzie o badania etnograficzne czy też o dialektologiczne  

W  obu tych naukach nadzwyczaj ważne jest rozmieszczenie danego zjawiska, 
jego geografia; prowadzi ono do wyodrębnienia prowincji etnograficznych czy języ-
kowych, ich zaś wzajemny stosunek, zgoda czy rozbieżność granic (druga zwykle po-
zorna) pozwala na głębsze wejrzenie w przeszłość ludową, która zwykle niezapisana 
w historii państwowo-politycznej, niemniej jednak na podstawie wskazanych wyżej 
danych da się nieraz odtworzyć (Sprawozdanie: 314)  

Podczas posiedzenia naukowego TL, które odbyło się 7 III 1918 r , Nitsch przed-
stawił językowe uzasadnienia roszczeń do ziem, które Polska utraciła po pokoju 
brzeskim (ibid : 318)  Należał również do komitetu redakcyjnego XX tomu „Ludu  
Organu Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie”, który z powodu zawieruchy wo-
jennej ukazał się z datą 1914–1918  

W 1904 r  został członkiem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności, 
od 1914 r  współpracował z przywróconą w tej komisji sekcją etnograficzną (gdzie 
zetknął się m in  z Eugeniuszem Frankowskim 3)  Od 1926 r  zasiadał w Komisji Etno-
graficznej Polskiej Akademii Umiejętności, w  której sprawował funkcję zastępcy 
przewodniczącego (w latach 1937–1939)  

Na działalność organizacyjną Nitscha składa się także założenie w 1929 r  wraz 
z Kazimierzem Moszyńskim wielojęzycznego (ukazały się tu teksty w językach: pol-
skim, czeskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim) „Ludu Słowiańskiego  Pisma 
poświęconego dialektologii i  etnografii Słowian”  Czasopismo to wychodziło do 
1939 r , opublikowano cztery tomy: I – 1929/30, II – 1931, III – 1933, IV – 1938, każ-
dy z nich był podzielony na dwie części – dialektologiczną (A), redagowaną przez  
Nitscha, i etnograficzną (B), której redaktorem był Moszyński  W ten sposób zmniej-
szano rozdźwięk między dialektologią i etnologią, rozejście się tych dwóch dyscy-
plin było przecież nadal świeżą sprawą  Nitsch był uczniem Lucjana Malinowskiego, 
przed którego epoką badania gwar i kultury ludowej dokonywały się w obrębie ludo-
znawstwa  Równolegle z czasopismem wychodziła „Biblioteka Ludu Słowiań skiego”, 

3 Eugeniusz Frankowski (1884–1962) – archeolog, etnograf, etnolog, muzeolog, iberysta (prowadził 
badania m in  w Kraju Basków) 
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którą redagował Jan Stanisław Bystroń  W  dziale językoznawczym „Biblioteki…” 
ukazały się trzy zeszyty (Stieber 1934; Małecki 1934, 1936), a w etnograficznym – dwa 
(Bystroń 1929; Klinger 1931)  

Najważniejszym jednak osiągnięciem organizacyjnym Nitscha, które miało 
wpływ jednocześnie na rozwój etnologii i slawistyki, było założenie w 1925 r  Stu-
dium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 4, na wzór Seminarium Słowiań-
skiego Uniwersytetu Karola w Pradze  Na początku lat 20  Nitsch zaproponował zre-
formowanie krakowskiego językoznawstwa slawistycznego tak, by mogło korzystać 
z osiągnięć innych dyscyplin i wpływać na ich rozwój  Utworzono więc Studium 
Słowiańskie, do którego początkowo należały katedry: Językoznawstwa Słowiań-
skiego (Nitsch), Języków Wschodniosłowiańskich (Iwan Ziłyński), Literatury Rosyj-
skiej (Wacław Lednicki), Literatury Ruskiej (Bohdan Łepki), Etnografii Słowiańskiej 
(Kazimierz Moszyński) i Historii Sztuki Narodów Słowiańskich (Wojsław (Vojeslav) 
Molè)  Później włączono tu także Katedrę Filologii Południowosłowiańskiej (Mie-
czysław Małecki), a  po wojnie Katedrę Języka Polskiego (Zenon Klemensiewicz)  
Kierownikami Studium byli kolejno: Nitsch (1925–1937), Molè (1937–1939), Małecki 
(1945–1946) i Tadeusz Lehr-Spławiński (1946–1951) 

Bezpośrednio ze Studium Słowiańskim UJ związane jest sprowadzenie do Kra-
kowa Moszyńskiego i umożliwienie mu zajmowania się etnologią w wymiarze aka-
demickim, co ujął on następującymi słowami:

Za Jego [K  Nitscha – M R ] to więc sprawą począłem przed wielu laty pełnić obowiąz-
ki zastępcy profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim, co pozwoliło mi na beztroskie 
oddanie się umiłowanej pracy; Jego nieustępliwym, nieznoszącym oporu staraniom 
zawdzięczałem nominację na profesora tejże uczelni; On to sprawił… (Moszyński 
1959a: 17)  

 Zbieg okoliczności spowodował, że podczas wyprawy dialektologicznej ze stu-
dentami w Kieleckie latem 1924 r  Nitsch spotkał samotnie wędrującego Moszyń-
skiego (Klimaszewska 1967: 318; Gruszecka-Nitschowa 1977: 235)  W taki sposób roz-
poczęła się przyjaźń, która odcisnęła piętno na polskiej etnologii i nawet… rosyjskiej 
etnolingwistyce  Moszyński za sprawą Nitscha i – w mniejszym stopniu – J  Roz-
wadowskiego został zastępcą profesora (1 I  1926) w  Katedrze Etnografii Słowian 
Studium Słowiańskiego UJ, choć nie miał stopni naukowych poświadczających wy-
kształcenie etnologiczne, był bowiem samoukiem (dopiero w 1930 r  otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego, a w 1934 – zwyczajnego)  Ten angaż miał ogromne zna-
czenie dla rozwoju polskiej etnologii – w Krakowie powstała wokół Moszyńskiego 
szkoła naukowa 5, tu też przygotował on dwa z trzech tomów monumentalnej Kultu-

4 Więcej o tej inicjatywie czytaj w artykule Mirosława Skarżyńskiego (2019)  
5 Uczniami Moszyńskiego byli m in : Barbara Bazielich, Mieczysław Gładysz, Jadwiga Klimaszew-

ska, Józef Obrębski, Zofia Szromba-Rysowa, Danuta Tylkowa, Anna Zambrzycka-Steczkowska, 
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ry ludowej Słowian (KLS), najlepszej do dziś syntezy chłopskiej kultury materialnej 
i duchowej krajów słowiańskich, oraz (przy udziale J  Klimaszewskiej) Atlas kultury 
ludowej w Polsce (AKLP)  To właśnie KLS i poleskie prace Moszyńskiego (zwłaszcza 
Polesie wschodnie (1928)) inspirowały Nikitę I  Tołstoja do badań etnolingwistycz-
nych, co sam podkreślał w przemówieniu z okazji nadania mu doktoratu honoris 
causa UMCS, 27 V 1992 r , por : 

Wiadomo, że zainteresowanie geografią lingwistyczną zaczęło się od Mieczysława 
Małeckiego i Kazimierza Nitscha, a moje własne prace dotyczące geografii lingwi-
stycznej na Bałkanach były kontynuacją ich dzieła  

Uważaliśmy siebie za kontynuatorów, być może niedoskonałych, szkoły Kazimie-
rza Moszyńskiego  Jeszcze w roku 1971 głosiłem wykład na temat szkoły Moszyńskie-
go i naszych planów  Wówczas moi przeciwnicy, w dobrym znaczeniu tego słowa, 
twierdzili, że szkoła Moszyńskiego jest przestarzała i obecnie powstały nowe szkoły  
Świadomie i szczerze odpowiedziałem, że dobry konserwatyzm jest o wiele lepszy od 
nietrwałego nowatorstwa […] 

W tej uroczystej chwili chcę powiedzieć, że Moszyński to jakby drugi etap w ba-
daniach starożytności słowiańskich po L  Niederlem, zaś trzeciej takiej osobistości 
slawistyka jeszcze nie wydała (Tołstoj 1996: 317–318) 

W słowniku etnolingwistycznym N I  Tołstoja (SD) mamy odesłania do dwóch 
prac Nitscha – Atlasu językowego polskiego Podkarpacia (AJPP – wspólnie z M  Ma-
łeckim) i Małego atlasu gwar polskich (MAGP)  

Nitsch wsparł również innego etnologa – Bronisława Piłsudskiego (por  Nitsch 
1960: 210–216)  Po przyjeździe z  Japonii do Krakowa w  1906  r  Piłsudski za radą 
Józefa Morozewicza zwrócił się do niego m in  w  sprawie publikacji materiałów  
dotyczących Ajnów  Nitsch nie był wtedy jeszcze profesorem UJ ani członkiem kore-
spondentem AU, dlatego przedstawił Piłsudskiego Karolowi Potkańskiemu i J  Roz-
wadowskiemu  Za sprawą Rozwadowskiego z funduszu Spasowicza wydano Mate-
rials for the Study of the Ainu Language and Folklore (Piłsudski 1912), do dziś jedno 
z najważniejszych opracowań dotyczących Ajnów  

Pod kierunkiem Nitscha kształcili się nie tylko językoznawcy, lecz także etno-
lodzy  Studia z  filologii słowiańskiej odbywali: J S  Bystroń, Józef Obrębski i Mie-
czysław Gładysz  Nitsch uczestniczył też w przewodzie habilitacyjnym Kazimierza 
Dobrowolskiego  

Anna Kutrzeba-Pojnarowa  Dokładniej relację nauczyciel – uczeń w odniesieniu do K  Moszyń-
skiego i J  Obrębskiego omówiła Anna Engelking (2012)  
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działalność naukowa

Rozwój geolingwistyki w Polsce, który zawdzięczamy Nitschowi, wpłynął na pobu-
dzenie etnogeografii 6  Jan Czekanowski wyraził to wprost, powołując się na wspo-
minaną pracę Nitscha (1918), por : 

Synteza etnograficzna jest jeszcze sprawą dalszej przyszłości  Dla zjawisk kulturo-
wych nie posiadamy dotychczas tak licznych i dokładnych kartowań, jakie mógł dać 
K  Nitsch (1918) dla nazw przedmiotów kultury materialnej  Przez wzgląd jednak na 
wyniki osiągnięte przez autora, sprawa syntezy etnograficznej nabrała już bardzo 
konkretnej postaci (Czekanowski 1927: 168–169)  

Etnogeografię Moszyński zaczął realizować samodzielnie w 1923 r  poprzez ba-
dania kwestionariuszowe nad kulturą materialną  Następnie – już jako pracownik 
Studium Słowiańskiego – w 1929 r  przygotował kwestionariusz dotyczący kultury 
duchowej i zainicjował zespołowe badania nad tym tematem  Objęto nimi 134 punk-
ty równomiernie rozłożone na całym obszarze Polski w ówczesnych granicach  Wy-
niki prac terenowych Moszyńskiego i jego zespołu były podstawą AKLP, który wpi-
sywał się w realizację postulatów niemieckiej szkoły Wörter und Sachen  Ukazały 
się trzy zeszyty (1934, 1935, 1936), obejmujące 29 map problemowych prezentujących 
zjawiska z zakresu kultury duchowej: 18 map poświęcono wierzeniom i zwyczajom, 
6 – astronomii, 2 – chorobom, 2 – instrumentom muzycznym i 1 sposobom mierze-
nia czasu (Reichan, Woźniak 2004: 75)  Docelowo AKLP miał zawierać kilkaset map, 
wojna przerwała prace, a zmiana granic kraju po 1945 r  ostatecznie zamknęła ten 
rozdział polskiej etnogeografii  Po wojnie Moszyński zajął się przygotowaniem Pol-
skiego atlasu etnograficznego (PAE), którego redaktorem został Józef Gajek (1947) 7  
Ostatecznie jednak skupił się na innych tematach  

Nitsch i Moszyński weszli w skład komitetu organizacyjnego II Zjazdu Słowiań-
skich Geografów i Etnografów, który odbył się 2–12 VI 1927 r  w kilku miastach Pol-
ski  Pierwszy z badaczy wygłosił w Katowicach odczyt Struktura ludnościowa Śląska 
(Zjazd: 11), a drugi wraz z Sewerynem Udzielą był przewodnikiem podczas wyciecz-
ki do podkrakowskich Bronowic (ibid : 33)  Nitsch uczestniczył także w III Zjeździe 
Słowiańskich Geografów i Etnografów, który odbył się 4–17 V 1930 r  w Jugosławii  
Nie ma jednak pewnych informacji, czy wygłosił tam jakiś referat (por  sprawozda-
nie napisane przez Adama Fischera (1930)) 

6 Wyczerpujące informacje na temat polskiej geolingwistyki i etnogeografii przynosi książka Jerze-
go Reichana i Kazimierza Woźniaka (2004)  Szczegółowy przegląd prac i sposobów ujęcia faktów 
etnolingwistycznych na mapach znajduje się w artykule Stanisławy Niebrzegowskiej (2000)  

7 Józef Gajek (1907–1987) – etnograf i etnolog, uczeń Adama Fiszera, profesor uniwersytetów w Lub-
linie, Poznaniu i Wrocławiu, a także w PAN  Prezes PTL w latach 1953–1956, redaktor naczelny 
„Ludu” w latach 1945–1968, kierownik naukowy i redaktor PAE  
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Znamienna dla współpracy Nitscha i Moszyńskiego jest zbieżność dat  W 1934 r  
nakładem PAU ukazały się: pierwszy w Polsce atlas lingwistyczny – AJPP (była to 
próba przed większym przedsięwzięciem, jakim był planowany przez Nitscha Atlas 
gwar polskich) oraz pierwszy w Europie atlas etnograficzny – AKLP. Na zestaw py-
tań, które zostały wykorzystane w AJPP, pewien wpływ miał Moszyński (por  AJPP: 
6), podobnie jak uwagi Nitscha uwzględniono w  AKLP (I: 2)  Obydwa atlasy za-
wierały materiał pozyskany ze wsi zamieszkałych także przez mniejszości etniczne, 
w przypadku AJPP byli to Łemkowie, a w AKLP – dodatkowo Białorusini i Ukra-
ińcy  Redaktorzy następcy AKLP, czyli PAE, również czerpali z dokonań Nitscha, 
zwłaszcza z MAGP, który miał tę przewagę nad AJPP, że uwzględniał cały obszar 
Polski  Jak podaje Moszyński (1959b: 102), Nitsch brał udział w pracach koncepcyj-
nych nad PAE – w 1955 r  (czyli w wieku 81 lat) uczestniczył we wrocławskiej konfe-
rencji poświęconej temu atlasowi  

W kontekście współpracy Nitscha i Moszyńskiego warto też wspomnieć o innym 
ważnym atlasowym przedsięwzięciu etnologów i  językoznawców  – Atlasie języka 
i kultury ludowej Wielkopolski (AJW)  Po raz pierwszy na szerszą skalę został tu bo-
wiem zrealizowany postulat równoczesnego badania desygnatów i odpowiadających 
im znaków językowych  

Dorobek naukowy Nitscha jest wykorzystywany przez etnologów na różne spo-
soby  Wybór polskich tekstów gwarowych (Nitsch 1929) nie tylko dostarcza informa-
cji na temat cech gwarowych i leksyki, lecz także dzięki odpowiedniemu doborowi 
fragmentów może być przydatny dla badaczy kultury ludowej  Tak skorzystał z Wy-
boru… Moszyński, który w KLS przywołał opisy zmory (II/1: 425) i rzucania uroku 
(II/1: 296)  W zbiorze tym jest jednak znacznie więcej ciekawych informacji etnolo-
gicznych  Przyjrzyjmy się np  fragmentowi dotyczącemu czarownicy, który został 
zanotowany przez Feliksa Steuera w Sułkowie, pow  głubczycki: 

(Nitsch 1929: 15)  
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Znajdujemy tu informacje, które w różnych wariantach były notowane na obsza-
rze całej Słowiańszczyzny (por  np  hasło ВЕДЬМА w SD I: 299–301)  

Tak samo jak Wybór… są traktowane przez etnologów AJPP i MAGP  W AJPP 
znajdziemy informacje m in  o  nazwach pożywienia (np : m  362: ‘podwieczorek’; 
363: ‘mąka wrzucona na wrzącą wodę i  zmieszana’; 364: ‘kluski, klusek (gen  pl )’; 
365: ‘placek bez drożdży pieczony na blasze’; 366: ‘kwaśne mleko’; 367: ‘twaróg (ser 
w  pierwszym stadium, miękki, ociekający’)) i  ubioru (np : m  379: ‘bielizna’; 384: 
‘spodnie luźne’; 385: ‘góralskie spodnie wełniane’)  Z kolei I  tom MAGP dostarcza 
wiedzy m in  o nazwach chałupy i jej części oraz nazwach części pługa, wozu i sań  

Osobne miejsce w dorobku Nitscha zajmują prace dotyczące podziału dialektów 
(np  1910a, 1910b, 1911) i zasięgu języka polskiego (1919a, 1919b)  Były one wykorzysty-
wane jako argument lingwistyczny w ustalaniu przebiegu granic Polski po 1918 r  8, 
a w połączeniu z wiedzą etnograficzną i historyczną pozwalają wnioskować o histo-
rycznym zasięgu plemion lechickich oraz o migracjach ludności  Jako przykład moż-
na tu podać wydzieloną w Wyborze… gwarę (w nomenklaturze zastosowanej w tym 
opracowaniu – dialekt) spisko-nowotarską  Tu cechy językowe (zwłaszcza przejście 
-x > -f oraz sufiks -uvać) dowodzą, że Spisz i podhalańskie wsie położone w dolinie 
Dunajca aż po Nowy Targ łączyły jakieś większe zależności  Historycy dostarczają 
na ten temat dokładniejszych informacji – była to jedna jednostka administracyjna, 
starostwo czorsztyńskie  

Z których prac Nitscha najczęściej korzystają etnolodzy? Na to pytanie nie spo-
sób udzielić wiarygodnej odpowiedzi  Przyjrzyjmy się jednak przykładowo biblio-
grafii załącznikowej Kultury ludowej Słowian (oczywiście znalazły się tu tylko te 
opracowania, które wyszły drukiem przed 1939 r , czyli datą publikacji ostatniej czę-
ści KLS)  Moszyński, pisząc KLS, korzystał z: AJPP, Mowy ludu polskiego (Nitsch 
1911), Wyboru… oraz artykułu Z geografii wyrazów polskich (Nitsch 1918)  W dwóch 
miejscach powołał się także na ustne konsultacje (KLS I: 139; II/2: 880)  

Trwająca niemal 50 lat korespondencja Nitscha z J  Zborowskim (Rak 2018: 365– 
–574) przekonuje, że dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im  Dra Tytusa Chałubińskie-
go w Zakopanem pozostawał pod jego silnym wpływem naukowym, choć odszedł 
od językoznawstwa w stronę folklorystyki i etnologii  Zborowski gromadził dla Ni-
tscha m in  informacje na temat przejścia -x > -k (-f) w gwarach Podtatrza, zasięgu 
gwar polskich w Karpatach, a także obecności w nich wyrazów, które później zo-
stały opracowane w  Studiach z  historii polskiego słownictwa (Nitsch 1948)  Warto 
w tym miejscu podkreślić, że Nitsch właściwie nie prowadził systematycznych ba-
dań dialektologicznych na Podhalu, a większość szczegółowych informacji na temat 
tamtejszych gwar pozyskał właśnie od Zborowskiego  

8 Pewne uwagi na ten temat znajdziemy w liście J  Zborowskiego do K  Nitscha ze stycznia 1919 r  
(Rak 2018: 400–401)  Nitsch rozwinął tę myśl również w kilkuczęściowym artykule Granice pań-
stwa a granice dialektów (1920–1925)  
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Podobnie swego rodzaju konsultacje naukowe z Nitschem prowadziła C  Bau douin 
de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (por  Rak 2018: 163–249), ale między 
uczonymi był inny typ relacji  O ile Nitscha i Zborowskiego łączyło zainteresowanie 
gwarami i kulturą ludową Podtatrza, o tyle Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-
-Jędrzejewiczowa i Nitsch korespondowali na tematy znacznie szersze i ogólniejsze, 
przede wszystkim była to organizacja życia naukowego w Polsce i kariera akademic-
ka badaczki, zwłaszcza sprawa jej habilitacji (por  np  list z 25 XI 1921 r , Rak 2018: 
205–207)  Trudność w szczegółowym określeniu wzajemnego oddziaływania nauko-
wego obydwojga uczonych wynika z tego, że nie dysponujemy wydaną koresponden-
cją zwrotną, od Nitscha do Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej  

* * *

Przegląd działań K  Nitscha na rzecz rozwoju etnologii przekonuje, że należał on do 
badaczy, których zainteresowania były bardzo szerokie, ale pole pracy – ściśle okreś-
lone  Jako językoznawca odcisnął piętno na etnologii, a także historii, zwłaszcza do-
tyczącej osadnictwa (zasięgu plemion i  ich migracji)  Ten wątek jego działalności 
naukowej wciąż jednak pozostaje nieopracowany  
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The paper discusses a little known aspect of Kazimierz Nitsch’s work – his contribution to the devel-
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dLaczego warto odróŻniać sufiks od końcówki? 
(na marginesie artykułu marka stachowskiego  

TErMiNy „sufiKs” i „KOńcówKa” w pOLsKiEj TErMiNOLOgii graMaTyczNEj)

Słowa klucze: f leksja, słowotwórstwo, derywacja, sufiks, końcówka 
Keywords: inflection, word-formation, derivation, derivational suffix, inflectional suffix 

W poprzednim numerze „LingVariów” Marek Stachowski interesującym artykułem 
Terminy „sufiks” i „końcówka” w polskiej terminologii gramatycznej (2018) otworzył 
dyskusję na temat funkcjonowania terminów wskazanych w tytule w opisach ling-
wistycznych  Zamierzam kontynuować ten temat, aby spełnić oczekiwania Autora:

[…] dobrze by było uwzględnić również słowniki terminologii językoznawczej w in-
nych językach), aby ci, którzy pragną bronić konieczności takiego rozróżnienia, ze-
chcieli najpierw odnieść się do przedstawionych poniżej zastrzeżeń i wyjść w dysku-
sji poza argument typu „a ja jednak uważam…” (s  277)  

Stanowisko M  Stachowskiego oparte jest na definicjach zawartych w STJ, EJO, 
EJP oraz w Słowniku przypomnień gramatycznych (Skarżyński 2000), a odniesione 
do przykładów tureckich, niemieckich, angielskich i fińskich  

Chciałabym ująć poruszony temat z zupełnie innej perspektywy niż M  Stachow-
ski; przede wszystkim uwzględnię inne lektury wyjściowe i odrębny materiał języ-
kowy  Punkt widzenia, jaki niżej zaprezentuję, może doprowadzić P T  Czytelników 
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do wniosku, że precyzyjne rozróżnianie terminów sufiks i  końcówka w  polskiej, 
a także np  francuskiej terminologii lingwistycznej ma dziś racjonalne uzasadnienie  

Teza Autora brzmi następująco: rozróżnianie sufiksu (słowotwórczego) i końców-
ki (fleksyjnej) jest nieistotne, nieuzasadnione, a czasami szkodliwe  Popiera ją nastę-
pującymi argumentami: 
1   W literaturze polskojęzycznej używa się zamiennie terminów sufiks i końcówka, 

częściej w odniesieniu do morfemu fleksyjnego (por  s  278)  

Mamy w tym zakresie zupełnie niesymetryczny system terminologiczny, w którym 
kryterium dystynktywne „słowotwórstwo czy fleksja” pojawia się tylko raz […] 
(s  281)  

2   Rozróżnienie tych terminów („postawa dyferencjalistyczna”) „prowadzi w więk-
szości wypadków do niepotrzebnej redundancji terminologicznej” (s  281) 

3   Jeżeli rozróżnienie końcówki i  sufiksu opierać na wielofunkcyjności pierwszej 
i jednofunkcyjności drugiego, nie będzie ono ścisłe, m in  dlatego, że istnieją wy-
jątki: np  w języku tureckim (cyt  za STJ) sufiks -un pełni dwie funkcje – wskaź-
nika 1  osoby oraz liczby pojedynczej (s  279)  

4   Niektórzy autorzy używają ponadto terminu postfiks w znaczeniu ‘morfem przy-
łączony do podstawy po jej prawej stronie’, co dodatkowo komplikuje siatkę po-
jęciową (s  281)  
Jednocześnie M  Stachowski zarzuca polskim językoznawcom niekonsekwencję 

i nieścisłości w stosowaniu przywołanych pojęć  Na zakończenie wyraża przekona-
nie, że nawet dobry system pojęciowy nie będzie stosowany przez wszystkich specja-
listów morfologów, co ma nieuchronnie prowadzić do chaosu  

Na wszystkie podniesione tu kwestie można spojrzeć z innej strony  W związku 
z tym, że podstawowym źródłem, do którego sięga Autor, jest STJ z roku 1968, trzeba 
wnieść pewne istotne uzupełnienia  Przedstawiam je w porządku hierarchicznym  

Pół wieku, które upłynęło od wydania STJ, nie było, na szczęście, ani języko-
znawczą, ani językową próżnią  Dokonał się w  tym czasie ogromny rozwój myśli 
językoznawczej, szczególnie intensywny – w morfologii  To w jej obrębie powstała – 
w zasadzie od podstaw – subdyscyplina lingwistyczna: słowotwórstwo synchronicz-
ne  Nie zatrzymał się też w rozwoju język, co wymusiło na lingwistach stworzenie 
nowych, precyzyjnych, adekwatnych narzędzi opisu  Zanim jednak ów dynamiczny 
rozwój przyniósł oczekiwane efekty, pojawiły się pierwsze istotne rozróżnienia ter-
minologiczne  Adam Heinz w artykule Fleksja a derywacja ogłosił, że 

produkty fleksji realizują nowy (w stosunku do będącego punktem wyjścia układu 
leksykalnego) układ syntaktyczny, zaś produkty derywacji wracają wprawdzie […] 
do układu leksykalnego […], ale pomnażając go, a  więc zmieniając, realizują tym 
samym również nowy (w stosunku do stanowiącego punkt wyjścia) układ leksykalny 
(Heinz 1961: 343)  
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Dzisiejsi słowotwórcy (i kandydaci na słowotwórców) mają do dyspozycji kilka 
kompendiów z zakresu słowotwórstwa i fleksji (Grzegorczykowa 1972; Grzegorczy-
kowa, Puzynina 1979; Nagórko 1982, 1998, 2010; GWJP 1984, 1998; Waszakowa 1993; 
Skarżyński 2000, 2003; Jadacka 2001; Bańko 2002), w których znajdą niesprzeczne 
definicje odpowiednich pojęć  Ograniczę się do przywołania kanonicznych, poczy-
nając od GWJP: 

Segmenty znajdujące się przed rdzeniem to prefiksy, segmenty występujące po rdze-
niu to sufiksy […]  Na sufiksy składają się trzy funkcjonalne klasy jednostek: a) koń-
cówka fleksyjna (Fl) – pierwszy od końca element wyrazu, właściwy wyrazom od-
miennym, pełniący funkcję gramatyczną; b) sufiks właściwy (S) element znajdujący 
się między rdzeniem a końcówką fleksyjną, pełniący funkcję słowotwórczą; c)  in-
termorf (I) – element znajdujący się między rdzeniem a sufiksem właściwym, nie-
identyfikowalny funkcjonalnie lub formalnie z żadnym z sufiksów słowotwórczych 
(GWJP 1984: 586) 

Jeszcze wyraźniej strukturę derywatu przedstawił Jan Tokarski: 

Sprowadza [on] odmianę czasowników do jednej koniugacji  Zamiast bowiem trady-
cyjnego podziału na temat fleksyjny i końcówkę autor przyjął trójpodział na temat 
(rdzeń), przyrostek tematowy i końcówkę (za: Nagórko 1998: 115) 

W podręczniku akademickim Alicji Nagórko (1998) czytamy: 

Cząstki obdarzone funkcją tekstową nazywamy morfemami gramatycznymi  Te 
z  nich, które zajmują ostatnie miejsce w  ciągu, noszą ponadto nazwę końcówek 
(ibid : 69)  

Nieco dalej autorka wymienia istotną cechę, pozwalającą odróżnić morfem fleksyj-
ny od sufiksu [słowotwórczego]: 

Typ pośredni między morfemami leksykalnymi a gramatycznymi reprezentują seg-
menty takie, jak -o-, łączące człony język oraz znawstwo i -ow- w opisowa  Są to mor-
femy słowotwórcze  Ich funkcję podpowiada nazwa – uczestniczą one w formowaniu 
wyrazów pochodnych, jak sufiks -stw-, tworzący odczasownikowe abstrakta typu 
wychowawstwo, brzuchomówstwo, rybołówstwo […] (ibid )  

Wreszcie w Wykładach z polskiej fleksji Mirosław Bańko stawia kropkę nad i: 

Końcówka fleksyjna – część formy fleksyjnej wskazująca na jej funkcję gramatycz-
ną, odróżniającą daną formę od innych form tego samego leksemu  Ściślej biorąc, 
końcówką jest os t at n i  (w szczególności jedyny) [podkr  moje – W F ] morf fleksyjny 
(Bańko 2002: 54)  

Z tego, że fleksja i słowotwórstwo stanowią rozłączne działy morfologii, wynika 
w sposób naturalny, że każda z tych dziedzin dysponuje oddzielnymi narzędziami 
analizy, a  zatem również swoistym systemem pojęć i  własną terminologią  Czym 
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innym są niekonsekwencje w stosowaniu owej terminologii, czym innym zaś, istot-
niejszym – luki w samym systemie pojęciowym  System ów ma się lepiej, niż sądzi 
M  Stachowski  W GWJP znajdujemy następujące stwierdzenia: 

Ze względu na właściwości dystrybucyjne morfemy związane dzieli się na rdzenne 
i afiksalne  […] Afiks (morfem afiksalny) to morfem związany, nie będący rdzeniem, 
tworzący jednak w połączeniu ze rdzeniem (i ewentualnie innymi afiksami) formę 
gramatyczną  […] Afiks zajmujący pozycję po rdzeniu […] nazywa się sufiksem 
(przyrostkiem), np  -a, -ć, -y, -ut-, -i, -n-, y- w [porozsyłać, zagłuszyć, bielutki, bez-
domny] (GWJP 1984: 47)  

Tamże znajduje właściwe miejsce tak niepokojący w STJ termin postfiks: 

Afiks dołączony po końcówkach fleksyjnych […] nazwiemy postfiksem; taki status 
mają np  w języku polskim morfemy zaimków nieokreślonych -ś i -kolwiek, por  ko-
mukolwiek, czegoś (ibid : 47–48)  

Byt terminu zależy od jego użyteczności  Zapytajmy więc: do czego służą odpo-
wiednio końcówki (fleksyjne) i sufiksy (słowotwórcze)? 

Pierwsze pozwalają na dopasowywanie się wyrazów w  zdaniu, podkreślanie 
związków semantyczno-referencyjnych i logicznych między nimi – czy to poprzez 
związek zgody, czy to poprzez związek rządu  Stanowią narzędzie dopasowania bar-
dziej ekonomiczne niż system przyimków (z jakim mamy do czynienia np  w języku 
francuskim)  Drugie służą do tworzenia nowych wyrazów oraz – jeśli przyjąć inną 
perspektywę – do rozpoznawania relacji motywacyjnych  

Co się dzieje, jeżeli oba elementy wystąpią w jednym leksemie? Otóż sufiks zaj-
mie miejsce tuż przy morfemie tematycznym, a końcówka, zgodnie ze swą nazwą – 
ostatnie, po sufiksie, na końcu danej słowoformy, por : 

ortalion-ow-ego, nie *ortalion-ego-ow, 

pokasł-yw-ać, nie zaś *pokasł-ać-yw,

 pudeł-eczk-a, nie zaś *pudeł-a-eczk,

atyglobalist-yczn-ego, nie zaś *antyglobalist-ego-yczn  

Gdybyśmy postawili znak równości między sufiksami (słowotwórczymi) a koń-
cówkami (fleksyjnymi), to, próbując tworzyć nowe wyrazy, zamieszczalibyśmy 
w nich beztrosko elementy fleksyjne  Mogłyby tak powstać następujące słowo(po)- 
twory: 

od rzeczownika nauka – np  przymiotnik *nauc-e-owy,

od przymiotnika boski, -a, -e – rzeczownik *boski-ej-ość,

od czasownika biegać – rzeczownik *bieg-aj-anie  
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Aby uniknąć tego typu błędów, nie odwołując się do różnicy między cząstką flek-
syjną (końcówką) a słowotwórczą (sufiksem), użytkownik języka musiałby uczyć się 
na pamięć list wyrazów podobnie zbudowanych  

Tymczasem w myśl sformułowanej przez A  Nagórko zasady końcówki fleksyjne 
nie wchodzą do wyrazu derywowanego  Należy je więc odrzucić przed dodaniem 
cząstki słowotwórczej – czy nazwiemy ją sufiksem, czy przyrostkiem, czy wreszcie 
użyjemy hiperonimu afiks, to już sprawa wtórna  

Powyższe przykłady przestawiają stanowiska współczesnych badaczy języka pol-
skiego  Aby nie być prowincjonalną, oddaję głos autorytetom zagranicznym  

W odróżnieniu od lingwistów sytuujących problem odróżniania sufiksu od koń-
cówki tylko w obszarze morfologii wybitny językoznawca francuski Denis Apothéloz 
(2002) podkreśla coś znacznie ważniejszego: 

Le terme d’affixe recouvre les préfixes, qui se placent à gauche de la base, les infixes, 
qui se placent à l’intérieur de la base, et les suffixes, qui se placent à droite de la base 1 
(s  13)  

La distinction entre affixes de flexion et affixes de dérivation est essentielle, car elle 
engage la frontière entre deux grands domaines de la linguistique : la syntaxe et la 
morphologie  […]

Les affixes de flexion […] ne créent pas un lexème nouveau, mais une autre forme 
d’un même lexème  […]

[…] les affixes de dérivation, contrairement aux flexifs, servent à former des 
lexèmes nouveaux  […] ils servent surtout à faire apparaître des relations entre les 
différentes unités du lexique et, par conséquent, à structurer celui-ci  Considérons 
le suffixe -erie dans vitrerie  Il sert notamment à construire des mots signifiant 
approximativement  : « endroit où a  lieu une certaine activité en rapport avec X », 
‘X’ représentant l’objet désigné par le morphème lexical sur lequel le suffixe opère 
(ici, vitre)  […]

Mais il sert surtout à structurer une partie du lexique français en maintenant un 
rapport perceptible, à la fois formel et sémantique, d’une part entre vitrerie, horloge-
rie, marbrerie, lingerie, triperie, cartonnerie, cidrerie, etc  […], d’autre part entre vitre 
et vitrerie, horloge et horlogerie, etc  […] 2 (s  14) 

1 „Termin afiks obejmuje prefiksy, które stawia się na lewo od podstawy, infiksy, które umieszcza 
się wewnątrz podstawy, oraz sufiksy, które umieszcza się na prawo od podstawy” [tłum  – W F ]  

2 „Rozróżnienie między afiksami fleksyjnymi a afiksami derywacyjnymi jest sprawą zasadniczą, 
ponieważ wyznacza ono granicę między dwiema wielkimi dziedzinami językoznawstwa: skład-
nią i morfologią  […] 

 Afiksy fleksyjne […] nie tworzą nowych leksemów, lecz inną formę tego samego leksemu  […] 
 […] afiksy derywacyjne, w przeciwieństwie do fleksyjnych, służą do tworzenia nowych leksemów  

[…] służą przede wszystkim temu, by wydobyć relacje pomiędzy różnymi jednostkami słownika, 
a więc by nadać mu strukturę  Weźmy sufiks -erie w vitrerie  Służy m in  do tworzenia wyrazów, 
które znaczą mniej więcej ‘miejsce, w którym wykonywana jest pewna działalność w związku z X’, 
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Z przytoczonego fragmentu wynika niezbicie, że D  Apothéloz wyraźnie rozgra-
nicza pojęcia morfemu słowotwórczego i końcówki, choć nie stosuje terminów sufiks 
ani końcówka, por : 

On observera également que les mécanismes de la flexion et ceux de la dérivation 
se distinguent par leur systématicité, et donc par leur prévisibilité  Ainsi, hormis 
quelques cas de défectivité (comme braire et éclore), un verbe peut toujours être 
conjugué à n’importe quelle personne de n’importe quel temps  ; tandis que d’une 
base donnée, beaucoup de dérivés pourtant théoriquement possibles ne dont jamais 
produits et n’ont donc d’existence que virtuelle  Par exemple, il n’existe pas de nom 
en -ment, -ation ou -age dérivé du verbe manger (?mangeage, ?mangement, ?mangea-
tion), alors que de tels dérivés existent pour d’autres verbes (cf  accouchement, dam-
nation, radotage) […] 3 (s  14)  

Podobne rozróżnienie wprowadzają Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat i René 
Rioul w Grammaire méthodique du français, cenionym podręczniku akademickim: 

[…] on distingue d’un point de vue fonctionnel :
les affixes flexionnels porteurs d’une signification proprement grammaticale et 

qui ne créent pas de mots nouveaux [podkr  moje – W F ], mais des formes diffé-
rentes d’un même mot  En français, ils sont postposés et peuvent se cumuler : m-on/ 
-a/-es; courageu-x/-se; chant-ons/-ez/-er-ai/ai-t/-i-ons/ etc  

Remarque   – On appelle couramment désinence l’affixe grammatical ou la 
séquence d’affixes qui apparaissent à la finale des noms, adjectifs, déterminants et 
verbes 4 (Riegel, Pellat, Rioul 2005: 537–538) 

gdzie X reprezentuje obiekt – desygnat morfemu leksykalnego, do którego przyłącza się sufiks  
[…]  

 Przede wszystkim jednak [ów sufiks] służy do ustrukturyzowania pewnej części francuskiego 
słownictwa, ponieważ utrzymuje widoczny związek, jednocześnie formalny i znaczeniowy, mię-
dzy vitrerie, horlogerie, marbrerie, lingerie, triperie, cartonnerie, cidrerie itd  z jednej strony […], 
a z drugiej – między vitre i vitrerie, horloge i horlogerie” [tłum  – W F ]  

3 „Zauważmy też, że procesy fleksyjne różnią się od procesów derywacyjnych systematycznością, 
a więc przewidywalnością  Nie licząc kilku przypadków odmiany defektywnej (jak dla braire czy 
éclore), można odmieniać czasownik przez dowolną osobę dowolnego czasu  Natomiast od danej 
podstawy słowotwórczej wiele derywatów, choć teoretycznie możliwych, nigdy nie powstaje, ist-
nieją zatem tylko wirtualnie  Na przykład od czasownika manger nie powstaje ani rzeczownik 
na -ment, ani na -ation, ani na -age (?mangeage, ?mangement, ?mangeation), podczas gdy takie 
rzeczowniki tworzone są od innych czasowników (cf  accouchement, damnation, radotage) […]” 
[tłum  – W F ]  

4 „Z funkcjonalnego punktu widzenia wyróżniamy: 
 afiksy fleksyjne, niosące znaczenie czysto gramatyczne, nie tworzące nowych wyrazów, lecz różne 

formy tego samego wyrazu  We francuskim są one przyłączane po temacie i mogą ulegać kumu-
lacji : m-on/-a/-es; courageu-x/-se; chant-ons/-ez/-er-ai/-t-ons itd  

 Uwaga: Nazywa się zwykle końcówką afiks gramatyczny lub ciąg afiksów, które pojawiają się na 
końcu rzeczowników, przymiotników, określników i czasowników” [tłum  – W F ]  
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Tak więc zarówno w języku polskim, jak i francuskim (a z pewnością także w ro-
syjskim) zwalczane przez M  Stachowskiego rozróżnienie terminologiczne okazuje 
się konieczne  Z faktu, że STJ podaje definicję wprowadzającą chaos pojęciowy, wyni-
ka jedynie, że to ona jest błędna, nie zaś dystynkcja terminologiczna – niepotrzebna  

Sugerowana przez Stachowskiego idea stworzenia terminologii przydatnej do opi-
su wszystkich języków jest nierealna  Nigdy bowiem nie udowodniono, że kategorie 
lingwistyczne w językach świata mają charakter uniwersalny  Języki o wyraźnie od-
miennym systemie gramatycznym, jak choćby turecki, o ile istotnie powyższego po-
działu nie da się do nich zastosować, należy po prostu opisywać inaczej  Nie można 
przykładać do innych języków tej samej miary, co do własnego, i to wedle reguł gra-
matyki właściwych grece i łacinie, co już zarzucono m in  autorom XVII-wiecznej 
Grammaire générale et raisonnée (zw  Gramatyką z Port-Royal) (reprint: Arnauld, 
Lancelot 1966)  Z kolei próby opisania własnego języka tak, jak opisuje się języki zu-
pełnie odmienne, jak choćby ta, którą podjęli zwolennicy gramatyki dystrybucyjnej 
i następnie generatywno-transformacyjnej (w jej wersji asemantycznej), jest skazana 
na niepowodzenie (mimo skądinąd ciekawych wniosków naukowych z samego eks-
perymentu) (por  Więckowski 2008)  

Co zaś się tyczy aspektu dydaktycznego, wypada zgodzić się ze Stachowskim, 
że nadmiar terminów nie ułatwia życia ani nauczanym, ani nauczającym  Jednak 
to, że mamy rzeczywiście do czynienia z  nadmiarem, nie zostało wystarczająco 
udowodnione  

Rozróżnienie elementów słowotwórczych (sufiksów) i  fleksyjnych (końcówek) 
jest dziś stosowane powszechnie i  konsekwentnie, zarówno w  opisach teoretycz-
nych, jak i praktycznych  Ten drugi aspekt najlepiej ilustrują szczególnego rodzaju 
opracowania leksykograficzne – słowniki gniazdowe (np  SGS)  W dziesiątkach ty-
sięcy leksemów polskich przyjęto zasadę oddzielania łącznikiem sufiksów (wcześ-
niejszych w ciągu linearnym), podczas gdy wykładniki fleksyjne formy podstawowej 
podaje się w nawiasach okrągłych, przy czym ani razu morfem fleksyjny nie znalazł 
się przed słowotwórczym  Pozwala to uznać „lokalizujący” składnik definicji obu 
terminów za w pełni relewantny  

Zatem poprawna analiza wyrazu derywowanego w  języku polskim przebiega 
następująco: 

kompens-acja, gdzie kompens- jest tematem, -acja – sufiksem, 

spół-głosk-(a), gdzie spół- jest 1  tematem, -głosk- – 2  tematem, (a) – końcówką flek-
syjną mianownika (sic!),

czerwon-aw-ego, gdzie czerwon- jest tematem, -aw- – sufiksem, zaś -ego – końcówką 
fleksyjną, 

zakas-yw-ać, gdzie zakas- jest tematem, -yw- – sufiksem, -ać – końcówką fleksyjną 
bezokolicznika (sic!)  
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W świetle przytoczonych opinii oraz przykładów widać wyraźnie, że terminów 
sufiks i końcówka nie można uznać za synonimy, czyli przejawy redundancji nazew-
niczej  Każdy z nich bowiem można zdefiniować w sposób wskazujący, że odnoszą 
się one do pojęć całkowicie rozłącznych  I tak, sufiks:
1)  zmienia znaczenie podstawy: bad-acz; 
2)  zachowuje swoją postać morfologiczną w  paradygmacie danego wyrazu: 

bad-acz-owi; 
3)  jest zlokalizowany z prawej strony tematu, przed końcówką fleksyjną  

Końcówka natomiast: 
1)  pełni funkcję gramatyczną;
2)  zmienia się – z natury swojej – w paradygmacie; 
3)  stoi po sufiksie w ciągu linearnym  

Tak mają się sprawy w języku polskim i kilku innych mi znanych, a to przecież na 
nasz język ojczysty wskazuje artykuł M  Stachowskiego  
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why is the distinction between suffix and desinence worth Preserving? 
(a reply to m. stachowski’s paper The terms “suffix”  
and “desinence” among polish grammatical terms) 

summary

This paper is an answer to M  Stachowski’s article The terms “suffix” and “desinence” among Polish 
grammatical terms; it presents a different point of view  It points out that the terms mentioned in the 
title are not only used separately within the sub-disciplines of morphology, i e  in research concern-
ing inflection and word-formation, but also, due to their functions, make possible the distinction 
between lexicon and syntax, as well as the structuring of the lexicon  They also play a role in glottodi-
dactics  An analysis of some derivatives, coupled with an interpretation of the terms extracted from 
linguistic compendia concerning Polish and French, shows that the distinction between a suffix and 
a desinence is both simple and useful  The attributes of a suffix are: 1) changing the meaning of the 
base; 2) absence of changes during inflection; 3) position before the ending (desinence)  The second of 
the analysed terms does not possess these properties 
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związki Przymiotnika były z rzeczownikami
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Celem tego artykułu jest analiza relacji składniowych i semantycznych zachodzą-
cych między przymiotnikiem były a rzeczownikami  W przedstawianym opisie ko-
rzystam z materiału pochodzącego z Narodowego Korpusu Języka Polskiego (NKJP), 
słowników i literatury językoznawczej  Tło porównawcze stanowią bliskoznaczniki 
przymiotnika, dawny oraz eks, a także jego antonimy, aktualny, teraźniejszy, obecny.

1. Słowniki języka polskiego traktują przymiotnik były jako jednostkę dwu- bądź 
wieloznaczną  Przyjrzyjmy się bliżej definicjom z Innego słownika języka polskiego 
(ISJP), które zwracają uwagę na różne sposoby odniesienia były:

były, -li 1 Słowem były określamy 1.1 osoby, które miały jakieś stanowisko lub jakąś 
funkcję, ale już ich nie mają  Poprosiliśmy o wypowiedź byłego rektora UW, profesora 
Henryka Samsonowicza… …mój były mąż  1.2 rzeczy i  miejsca, które pełnią inną 
funkcję niż kiedyś  Szkoła mieściła się w byłym klasztorze dominikańskim… …była 
siedziba prezydenta  1.3 kraje, które już nie istnieją lub istnieją w innych granicach  
Jakie będą losy państw byłego ZSRR?… …była Jugosławia 

2 Słów były albo była używamy potocznie, mówiąc o swoim lub czyimś byłym 
mężu albo o byłej żonie  Spotkałem dziś moją byłą (ISJP I: 145) 
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Oprócz podstawowego znaczenia odnotowane jest też wtórne (z kwalifikato-
rem pragmatycznym pot ), w którym przymiotnik były/była występuje w funkcji 
rzeczownika, w odniesieniu do byłego męża czy byłej żony  Podobnie ujmuje tę 
kwestię Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, gdzie były to ‘pochodny od 
być’ przymiotnik w znaczeniu: „taki, który przestał czymś lub kimś być, minio-
ny, dawny”  Oprócz informacji o połączeniach wyrazowych i frazeologii słownik 
skupia się na znaczeniu w węższym zakresie, m in  na żartobliwym użyciu tego 
przymiotnika, któremu w całości poświęcona jest druga część definicji  W dru-
gim bowiem znaczeniu były używamy (żartobliwie!), mówiąc „o dawnym, porzu-
conym, poprzednim mężu, narzeczonym, chłopaku” (PSWP VI: 107)  W innych 
opracowaniach leksykograficznych, np  w Wielkim słowniku języka polskiego PAN 
(WSJP), definicja obejmuje dwa odniesienia  Identyfikatorami znaczeń są wyrazy: 
prezes i Związek Radziecki. Wskazują one na dość szerokie, na pierwszy rzut oka, 
możliwości połączeń przymiotnika z rzeczownikami, ale nie obejmują wszystkich 
zaobserwowanych zależności 

Analiza związków przymiotnika były z rzeczownikami opiera się na założeniach 
metodologicznych strukturalnej semantyki leksykalnej  Treść przekazywana przez 
jednostkę były niezależnie od grup rzeczowników, z którymi się łączy, jest wspól-
na; por  interpretację schematu: X to były Y (Z-a), który odzwierciedlają zdania 
przykładowe:

Piotr to były sąsiad Ewy.: ‘Piotr był sąsiadem Ewy (przestał być sąsiadem Ewy); 
w chwili, kiedy o nim mówię, nie jest sąsiadem Ewy’ 

Część rzeczy zostawiłem wówczas w moim byłym mieszkaniu.: ‘Mieszkanie należało 
do osoby mówiącej, przestało do niej należeć, w chwili, kiedy o nim mówi, nie jest 
jej mieszkaniem’ 

Z byłej Jugosławii powstało kilka niezależnych państw.: ‘Jugosławia była nazwą jed-
nego państwa, utworzonego z kilku; w chwili, kiedy o tym mówię, nie ma jednego 
państwa o takiej nazwie, istnieje kilka niezależnych państw’ 

Badając łączliwość semantyczną jednostek, skupiam się więc na analizie ich 
znaczeń leksykalnych  Znaczenia figuratywne, które oczywiście mogą występować 
w różnych kontekstach (por  pkt 3 – Nazwy istot żywych), nie będą brane pod uwagę 

2. Przymiotnik były otwiera z prawej strony pozycję syntaktyczną dla elementów, 
które tworzą klasy niezamknięte (Bogusławski 1976; Bednarek, Grochowski 1997)  
A zatem cechą dystynktywną tego przymiotnika jest występowanie w wypowiedze-
niu w pozycji przy rzeczowniku (Szupryczyńska 1980)  Były jako element rozwijający 
grupę nominalną nie może występować samodzielnie  Nadrzędny rzeczownik ma 
wobec przymiotnika konkretne wymagania pod względem kategorii gramatycz-
nych, por  były sąsiad, była żona, byłe mieszkanie, np :
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(1)  To jest mój były uczeń 
(2)  To jest jej były chłopak 
(3)  To jest ich byłe mieszkanie 

Ważną cechą przymiotnika były jest też jego apredykatywność  Ze względu 
na swoje właściwości, m in  pełnienie „funkcji członu zależnego grupy imiennej” 
(Laskowski 1999: 352), nie może być on orzecznikiem w zdaniu, por  zdania (1)–(3) 
z (4)–(6):

(4)  *Mój uczeń jest były 
(5)  *To jest jej chłopak, który jest były 
(6)  *Ich mieszkanie jest byłe 

Funkcja atrybutywna jest cechą dystynktywną omawianego przymiotnika oraz 
innych, podobnych do niego, np  dawny, por :

(7)  Kowalski i Nowak to byli uczniowie Gimnazjum nr 5 
(8)  Autobusem jechała z nami Alicja, była dziewczyna Krzyśka 
(9)  Dawny znajomy rodziców również pojawił się na bankiecie 

Zdarza się, że przymiotnik pełni w zdaniu funkcję rzeczownika, zajmując pozy-
cję centralną w grupie nominalnej  W wypadku analizowanego były dzieje się tak 
m in  w połączeniu z zaimkiem dzierżawczym, por  jej były, ich była  Przymiotnik 
ma więc swój homonim w postaci rzeczownika, por  np  mój były (w odniesieniu do 
byłego partnera):

(10)  Nie wiedział biedak, że mój były opuścił był niedawno swe stanowisko nieco 
gwałtownie – przynajmniej miałem trochę zabawy (NKJP) 

(11)  No i wyobraź sobie, że wraca pewnego dnia do naszego gniazdka, a ja oglą-
dam telewizję  A w telewizji występuje właśnie mój były (ibid ) 

Pod względem referencji (Grzegorczykowa 1995: 120) wyrażenia z  przymiotni-
kiem były nie zawsze są określone dla nadawcy i odbiorcy komunikatu 

3. Zarówno rzeczowniki łączące się z przymiotnikiem były, jak i niemające tej cechy 
tworzą większe lub mniejsze grupy semantyczne  Będę się starała je wyodrębnić  
Zacznę od niejednorodnej pod względem omawianej łączliwości grupy nazw osób 
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Nazwy osób
Do grupy nazw łączących się z były należą m in  nazwy zawodów (np  nauczycielka, 
policjant, prostytutka), por :

(12)  Konkurs zainicjowała Krystyna Zygmunt, była nauczycielka biologii Szkoły 
Podstawowej nr 19 (NKJP) 

(13)  Potem były policjant został bankowcem i wkrótce trafił do aresztu za oszu-
stwa kredytowe (ibid ) 

(14)  Ja sama książkę napiszę o tym moim życiu i znowu zarobię pieniądze! – była 
prostytutka wybucha śmiechem i zapala kolejnego papierosa (ibid ) 

W  skład tej grupy wchodzą również nazwy ról społecznych, nazwy stanowisk 
i funkcji, np  studentka, uczeń, przewodnicząca, premier, posłanka, minister, dyrektor 
(szkoły), por :

(15)  W galerii spotkałem Martę – byłą studentkę germanistyki 
(16)  Autorem okazał się niejaki Wilhelm Mach, były uczeń dębickiego gimna-

zjum (ibid ) 
(17)  Kilka dni temu była posłanka wsiadła za kierownicę po alkoholu (ibid ) 
(18)  Zdzisław D , były dyrektor szkoły podstawowej, zmarł w  drodze do przy-

chodni (ibid ) 

Do omawianej grupy należą również nazwy osób określające relacje międzyludz-
kie motywowane sytuacyjnie (w szerokim sensie); np  klientka, wspólnik, właściciel, 
narzeczony (Joasi), pacjent (szpitala wojewódzkiego), działacz (PZPR), jeniec (obozu 
koncentracyjnego), więzień (pawilonu X), przyjaciel (państwa Kowalskich), a także 
nazwy określające powinowactwo, np  teściowa, zięć, bratowa, szwagier, por :

(19)  Nie można przecież wykluczyć, że nowym burmistrzem zostaje były wspól-
nik owego przedsiębiorcy […] (ibid ) 

(20)  Podejrzewamy, że ekspres skradł jakiś były klient salonu (ibid ) 
(21)  Widziałem wczoraj w mieście Adama, byłego narzeczonego Joasi 
(22)  Oto były działacz PZPR nawiązuje do słów Papieża sprzed 18 lat […] (ibid ) 
(23)  […] ukradł je Rasputinowi jego były przyjaciel, obecnie zawzięty wróg, Ilio-

dor (ibid ) 
(24)  Mój przyjaciel jest dobry dla byłej teściowej, bo czyha na jej biżuterię (ibid ) 
(25)  Anna próbowała przekonać byłych szwagrów do przerwania kłótni w domu 

Teresy 

Na podstawie obserwacji łączliwości w klasie nazw osób można zauważyć nastę-
pującą zależność: jeżeli dana relacja międzyludzka, komunikowana przez rzeczow-
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nik, jest zależnością trwałą, nieodwracalną, to taki rzeczownik nie łączy się z były, 
por  np  *były ojciec, *były zabójca  Jeżeli natomiast relacja zawarta w rzeczowniku 
odnosi się do zależności, którą można zmienić, odwracalnej, to taki rzeczownik łą-
czy się z były, por  np  była teściowa  Analogiczna sytuacja dotyczy przymiotników 
takich jak poprzedni, następny, kolejny, por  *poprzedni ojciec (Adama), ale: poprzed-
nia teściowa (Adama), por  wypowiedzenia:

(26)  Często nie ma na to czasu w gabinecie, bo już czeka następny klient (ibid ) 
(27)  Wstyd powiedzieć, ale moja poprzednia żona też była blondynką (ibid ) 
(28)  Kiedy w  roku 1981 rzucił ją kolejny narzeczony, próbowała się zabić […] 

(ibid ) 

W określonym kontekście syntaktycznym nazwy relacji międzyludzkich, takie 
jak np  miłość, mogą być używane wtórnie również jako nazwy osób. Słowo miłość 
musi wówczas współwystępować z rzeczownikiem w dopełniaczu ((29)) lub z zaim-
kiem dzierżawczym ((30)), por :

(29)  I choć można narzekać na to, że była miłość głównego bohatera wygląda jak 
facet, to […] (ibid ) 

(30)  Grzegorz zaś powrócił do swojej byłej miłości, brazylijskiej tancerki Sandry 
(ibid ) 

Podobny wynik otrzymamy, wstawiając w  miejsce były jego bliskoznacznik  – 
przymiotnik dawny, a  także eks. Dopuszczalne są też ciągi typu aktualna miłość, 
obecna miłość  Antonimy te uznać można za Renatą Grzegorczykową za przymiot-
niki temporalne  Odnosimy je do wyznaczonego momentu  Przymiotnik dawny 
wchodzi w skład wyrażeń, które 

stanowią podstawową (ogólnosłowiańską) grupę wykładników wskazywania na ce-
chę temporalną zrelatywizowaną do aktu mowy: ‘taki, który miał miejsce, zdarzył 
się, istniał w czasie odległym od aktu mowy’  Należą więc do serii deiktycznej okreś-
leń temporalnych (Grzegorczykowa 2012b: 233) 

Uczona uważa, że połączenia przymiotników deiktycznych z  rzeczownikami 
osobowymi neutralizują ich deiktyczny charakter  Wskazuje na to, że np  przymiot-
nik przyszły w połączeniu z nazwami osób, np  przyszły laureat Nagrody Nobla, przy-
szły mąż (W roku 1980 poznała swego przyszłego męża), i w tym użyciu, paralelnym 
do przymiotnika były (były mąż / była premier), nie ma charakteru deiktycznego 
(Grzegorczykowa 2012a: 221)  Jeśli przyjmiemy za autorką, że wyrażenia deiktyczne 
sytuują opisywane zdarzenie względem aktu mowy, to faktycznie połączenia typu 
były mąż, była premier, były właściciel, była księgowa nie dostarczają nam informacji 
na temat tego, kiedy opisywany stan miał miejsce  Odsyłają tylko do danego czasu, 
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do miejsca, w którym ktoś był jakiś, ktoś miał daną cechę itd  W pewnym stopniu 
można je więc zakwalifikować do serii anaforycznej, którą Grzegorczykowa uważa 
za „wskazującą relację do innego wydarzenia” (ibid : 218)  Ciąg były mąż wskazuje na 
wydarzenie, na pewien okres, w którym jakiś X był mężem jakiejś Y 

Były jest przymiotnikiem, który trudno jednoznacznie przyporządkować nawet 
do wspomnianej w tekście serii anaforycznej  Odnosi się do pojęcia czasu, jednak nie 
tak precyzyjnie, jak jego bliskoznaczniki i antonimy, por  były – nie: aktualny w od-
niesieniu do nazw osób (np  Piotr to były chłopak Magdy ; aktualnie nie jest chłopa-
kiem Magdy, analogicznie zob  pkt 1)  W wypadku były nie wiemy dokładnie, o jaki 
okres chodzi, natomiast przymiotnik aktualny odnosi się do obecnego stanu rzeczy  
Podobnie dzieje się przy zestawieniu jego bliskoznacznika dawny – nie: teraźniej-
szy, obecny (np  Jan to dawny znajomy Jakuba.; Jan nie jest teraźniejszym, obecnym 
znajomym Jakuba), tutaj również nie potrafimy wskazać konkretnego momentu, do 
którego odnosi się przymiotnik dawny  Natomiast antonimy obu jednostek, w szcze-
gólności przymiotniki temporalne, takie jak aktualny, bieżący, teraźniejszy, obecny, 
odnoszą się precyzyjnie do określonego momentu w rzeczywistości  

Należałoby być ostrożnym w łączeniu tych samych rzeczowników z przymiot-
nikami tylko pozornie tożsamymi semantycznie (por  przykłady dawny znajomy 
i  *były znajomy)  W  myśl przyjętych przeze mnie założeń przymiotnik były nie 
wiąże się z nazwami, które odnoszą się do stanu nieodwracalnego w czasie  Choć 
w NKJP znajdziemy kilka podobnych wypowiedzeń, por :

(31)  – Wtedy puściły mu nerwy – wspomina Jerzy, były znajomy Artura S  (NKJP) 
(32)  Sprawę z „drogimi poradami” upublicznił Andrzej Potocki, były poseł Unii 

Wolności i  jednocześnie były znajomy Zygmunta Frankiewicza, prezydenta 
Gliwic (ibid ) 

Można uznać je za akceptowalne, jeśli weźmiemy pod uwagę argumenty poza-
językowe, jak np  to, że ktoś podtrzymywał znajomość z kimś, spotykał się z nim, 
ale teraz tego nie robi, a więc nie jest jego znajomym  Kluczowy jest jednak moment 
samego poznania, który jest nieodwracalny  – nie da się powiedzieć literalnie, że 
przestało się kogoś znać  Możemy kogoś nie poznać, zapomnieć, ale nie przestać 
znać  Natomiast łączliwość znajomy z dawny, bliskoznacznikiem przymiotnika były, 
por  dawny znajomy, nie budzi zastrzeżeń  W  NKJP znajdziemy też niemal dzie-
sięciokrotnie więcej przykładów użycia tego połączenia  Widoczna jest tu różnica 
znaczeniowa pomiędzy dwiema jednostkami i potwierdza to, że nie są one synoni-
mami całkowitymi, lecz tylko wyrazami spokrewnionymi semantycznie 

Inaczej jest w wypadku wymienności były z ciągiem eks, który ma głównie od-
niesienie osobowe, a więc podobnie jak były łączy się z szeroką grupą nazw osób 

Skupiając się na problemie polegającym na ustalaniu konkretnego momentu 
w rzeczywistości, do którego odnosi się były, warto spojrzeć na ten przymiotnik po-
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dobnie jak Zuzanna Topolińska, która w swoich najnowszych artykułach na temat 
parazaimków oraz przymiotników dzierżawczych (Topolińska 2011a, 2011b) pisze 
o „leksemach, których zadaniem jest ekspresywne podkreślanie zakresu referencji/
ekstensji grupy imiennej i/lub tożsamości/podobieństwa jej referentów […]” (Topo-
lińska 2011a: 53)  Autorka za takie jednostki uznaje np  przymiotniki własny, osobi-
sty, prywatny  Można by postawić tezę, że użycie przymiotnika były również wska-
zuje na pewną ekspresywność, jeśli chodzi o zakres odniesienia 

Kolejną z większych podklas nazw osób mających szeroki zakres odniesienia sta-
nowią nazwy nosicieli cech (por  Horodeńska-Ostaszewska 2011)  Zacznę od tych 
podklas, z którymi połączenie były jest akceptowalne, por  określenia cech charakte-
ru, np  były ponurak, flirciarz, marzyciel, flegmatyczka  Choć takie cechy przysługu-
ją osobie w sposób niezależny od czasu, to nie muszą być stale związane z tą osobą, 
mogą ulec zmianie  Z drugiej strony w tej grupie znajdziemy też jednostki określa-
jące czyjeś przyzwyczajenia (do wykonywania określonych czynności), nierzadko 
wiążące się z nazwami nałogów, uzależnień, por  były alkoholik, były narkoman, były 
palacz, były piwosz, były kawosz, były obdartus, były zmarźlak, były śpioch; por  tak-
że inne nazwy, związane z kwestiami obyczajowymi, kulturowymi czy religijnymi, 
nazwy wyznań czy orientacji seksualnej, np :

(33)  – Pod choinkę – rzekł były ponurak – otrzymałem ważny prezent (NKJP) 
(34)  Dla niego były pijak jest bardziej wiarygodny (ibid ) 
(35)  Były recenzent byłych teatrów w byłej niegdyś Polsce, były palacz papierosów, 

były prezes ZLP, były satyryk, tenisista, prozaik i poeta, ale wciąż adorator 
Monisi, Anton (ibid ) 

(36)  Założył go w 1975 roku w Amsterdamie były homoseksualista Johan van der 
Sluis (ibid ) 

(37)  Sędzia Z  z  Jastrzębia Zdroju, lat 30, były katolik, opowiada do mikrofonu 
o swoim spotkaniu z Bogiem (ibid ) 

(38)  Kto by pomyślał, że ten były kawosz wróci do picia espresso 
(39)  Adam, były śpioch, od początku wiosny zaczął regularnie wstawać o szóstej 
(40)  Były obdartus zaczął dbać o siebie i zmienił się nie do poznania 

Takie atrybuty nie przysługują osobie na stałe (ktoś może przestać być np  alko-
holikiem), dlatego też ich nazwy mogą łączyć się z były  Kolejną ważną podgrupą są 
nazwy typu: zabójca, twórca, zdobywca, zdrajca, inicjator, zwycięzca  Ich połącze-
nie z były jest nieakceptowalne, por  *były zabójca, *były zwycięzca, *były zdobywca  
Wyrażenia te, z  uwagi na fakt nieodwracalności nazywanego wydarzenia w  rze-
czywistości pozajęzykowej, są bezdyskusyjnie nieakceptowalne w  języku polskim  
Dla porównania, w językach południowosłowiańskich, np  w języku serbskim, po-
łączenia typu *bivši ubica (pol  były zabójca) również są niedopuszczalne  Dopusz-
czalne są w nim natomiast, podobnie jak w polszczyźnie, połączenia bivši z innymi  
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rzeczownikami tej grupy, np  gnjavator (pol  gubernator) czy dobročinielj (pol  do-
broczyńca) (Ivić 2007: 13–17)  Obserwacje Milki Ivić potwierdzają hipotezę o uniwer-
salnym charakterze sprzeczności połączeń typu *były zabójca, *była wdowa, *były 
ojciec  Są one ściśle związane z pojęciem czasu  Wśród nazw osób znajdą się również 
inne przykłady powodujące dewiację, por  *była matka, *były brat  Takie połączenia 
nie są możliwe ze względu na relację łączącą dane osoby – w tym wypadku jest to 
relacja pokrewieństwa (nie można jej zmienić) 

Przy okazji nazw nosicieli cech warto wspomnieć o nazwach stanów fizycznych 
i psychicznych człowieka, por  uśmiech, smutek, płacz, radość  Połączenia takich jed-
nostek z były są nieakceptowalne  

Nazwami osobowymi sensu largo są też nazwy instytucji, organizacji i  innych 
ciał kolegialnych, zarówno nazwy własne, jak i ogólne  Mogą się one łączyć z przy-
miotnikiem były, por  była Polska Partia Robotnicza, byłe Ministerstwo Wyznań Re-
ligijnych i  Oświecenia Publicznego, byłe Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, 
była Gazeta Warszawska, np :

(41)  W 1992 r  byłe ministerstwo do spraw gazu płynnie przekształcono w spółkę 
akcyjną Gazprom […] (NKJP) 

Nazwy artefaktów
Nazwy te rozumiane są (za: Grochowski 1993: 60–64) jako mające odniesienie do 
przedmiotów, które stanowią wytwory działalności człowieka w  otaczającym go 
świecie  W  tej grupie, podobnie jak w  poprzedniej, znajdą się rzeczowniki, które 
łączą się z były, por  byłe mieszkanie, były magazyn (broni), były zamek, były klasz-
tor, była myjnia (samochodowa), ale również takie, z którymi próba połączenia były 
powoduje dewiację, por  *były telefon, *były długopis  Trudno sformułować regułę 
wyjaśniającą powody takiego zróżnicowania nazw  Załóżmy jednak, że zależy ono 
od przeznaczenia danego artefaktu, które może się zmieniać (podobnie zresztą jak 
np  przynależność lub właściciel danego obiektu), co powoduje, że dana nazwa może 
współwystępować z przymiotnikiem były, por  np  były magazyn broni, byłe miesz-
kanie Nowaków:

(42)  Jeden z budynków, były magazyn, oddano w użytkowanie Urzędowi Miej-
skiemu […] (NKJP) 

(43)  Przez wakacje z gminnych pieniędzy przystosowano byłe mieszkanie dla po-
trzeb biblioteki i czytelni (ibid ) 

Zauważmy, że łączliwość były z  nazwami artefaktów będących przedmiotami 
wytworzonymi z określonym, stałym przeznaczeniem (por  np  nazwy przedmiotów 
codziennego użytku – krzesło, suszarka, widelec, meblościanka, samochód) powo-
duje dewiację, np  *Byłą suszarkę musiałam wyrzucić. Za akceptowalne uznamy na-
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tomiast połączenia były z takimi nazwami wytworów, których przeznaczenie może 
ulec zmianie, jak np  magazyn, mieszkanie, pałac, por :

(44)  Budynek Muzeum Okręgowego – były pałac kupiecki rodziny Albertich, wy-
budowany został w 1801 roku, w stylu klasycystycznym wg projektu L  Nie- 
deröckera 

O łączliwości były z rzeczownikami z grupy nazw artefaktów decyduje więc m in  
możliwość zmiany przeznaczenia obiektu 

Do nazw artefaktów należą również derywaty, których łączliwość z były może 
budzić wątpliwości  Chodzi tu m in  o nazwy pomieszczeń, derywaty odczasowni-
kowe z formantami: -arnia, -alnia, -isko, -nik, por  np  wyrazy takie jak: pływalnia, 
karmnik, lądowisko, kawiarnia  Łączliwość przymiotnika były z wieloma wyrazami 
tego typu jest możliwa, choć zdecydowanie częściej łączą się one z jego bliskoznacz-
nikiem dawny, por :

(45)  Rozpadły się przedwojenne układy towarzyskie i  grupowe, nie istniała już 
dawna kawiarnia „Ziemiańska”, szczególnie ulubiona przez skamandrytów 
(NKJP) 

Jako istotną dla dużej liczby wyrazów tej grupy R  Grzegorczykowa wskazuje 
tu na „neutralizację opozycji między znaczeniem urządzenia (środka czynności) 
i miejsca”, przykładowo: karmnik ‘urządzenie do karmienia’ || ‘miejsce do karmie-
nia’ (Grzegorczykowa, Puzynina 1999: 414)  Zauważmy, że były karmnik w rozumie-
niu ‘miejsce do karmienia’, jest co prawda połączeniem możliwym do utworzenia, 
jednak trudno je zaakceptować, por :

(46)  Jan przerobił były karmnik na altankę 

Wyrażenie były karmnik w rozumieniu ‘urządzenie do karmienia’ tym bardziej 
uznamy za sztuczne i dewiacyjne, por :

(47)  *Jan sprzedał były karmnik za marne grosze 

Powstaje pytanie, co powoduje rozbieżność w ocenie połączeń były z nazwami 
artefaktów  Być może pomocna tu będzie dawna, klasyczna już dziś koncepcja Anny 
Wierzbickiej, rozróżniająca przeznaczenie genetyczne i przeznaczenie funkcjonalne 
obiektu (Wierzbicka 1971: 204)  Przywołany w przykładzie (46) karmnik miał okreś-
lone przeznaczenie funkcjonalne  Pomieszczenie przestało pełnić funkcję karmni-
ka, zaczęło być altanką  

Jednostki były nie można też łączyć z nieco innym typem artefaktów, a mianowi-
cie z nazwami substancji, por  *były cement, *byłe wapno, *byłe aluminium 
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Nazwy geograficzne
Do tego zbioru należą nazwy terytoriów wynikające z podziałów topograficznych 
i administracyjnych  Chodzi tu o nazwy własne związane z podziałem politycznym 
świata i jego poszczególnych krajów, podziałami geograficznymi i administracyjny-
mi, a więc np  o nazwy województw, powiatów, gmin, a także miejscowości, krain, 
regionów (szerzej zob  Grzenia 2008)  Zaliczymy tu również nazwy ulic, rynków, 
osiedli, placów, skwerów; por :

(48)  W państwie takim jak były ZSRR istniał tylko jeden interes – interes państwa 
totalitarnego (NKJP) 

(49)  Do I Rzeczypospolitej byłe Księstwo Czernihowskie należało tylko ok  50 lat 
w XVII w , z tego jako województwo 33 lata (ibid ) 

(50)  Po kilku latach były Stalinogród zmienił się znów w Katowice 
(51)  Jednocześnie przez dwa lata pełnił funkcję wizytatora-metodyka matematyki 

na terenie obejmującym były powiat szumski (ibid ) 
(52)  Od pomnika Lenina, przez były plac Lenina, kolumna ruszyła byłą aleją Le-

nina (ibid ) 

Możliwe są też połączenia przymiotnika były z rzeczownikami pospolitymi na-
leżącymi do nazw topograficznych ogólnych, por :

(53)  Na terenie byłego placu znajduje się obecnie centrum handlowe 
(54)  Takie praktyki powszechne były na terenie mojego byłego osiedla 

Nazwy istot żywych
Próba połączenia nazwy istoty żywej (zwierzęcia bądź rośliny) z przymiotnikiem 
były powoduje dewiację, por  np  *była żyrafa, *były kot, ale: martwa żyrafa, martwy 
kot  Por  też: *były dąb, *była pelargonia, ale: zwiędnięta pelargonia: 

(55)  *Te kwiaty są byłe 
(56)  Te kwiaty są zwiędnięte 
(57)  *Mój pies jest były 
(58)  Mój pies jest martwy 

Jednak w szczególnych wypadkach, w konkretnych kontekstach, jak np  teksty 
artystyczne czy sztuki teatralne, połączenia tego typu mogą występować, por  zda-
nie: „Była żyrafa poznaje czarnopiórego łabędzia, który oświadcza jej się pod byłym 
dębem”  Wyrażenia *była żyrafa czy *były dąb traktuję w tym wypadku jako znacze-
nia figuratywne  Zgodnie z założeniami artykułu ich występowanie jest możliwe, 
lecz nie jest sensu stricto przedmiotem analizy  Bliskoznaczniki i  antonimy przy-
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miotnika były również nie łączą się z nazwami zwierząt ani roślin, por  *dawna róża, 
*eks-chomik, *aktualny lew, *bieżące lilie  Choć zdanie takie, jak: 

(59)  Nasz dawny pies nie jadał marchewki, lecz obecny zajada się nią ze smakiem 

należałoby uznać za poprawne  Przymiotnik dawny pod wieloma względami różni 
się od były i ma szerszy zakres znaczeniowy 

4. W artykule scharakteryzowana została łączliwość przymiotnika były z poszcze-
gólnymi klasami rzeczowników (nazwami osób i innych istot żywych, nazwami ar-
tefaktów, nazwami geograficznymi)  Przedstawioną analizę opieram na trzech waż-
nych dla semantyki przymiotnika były pojęciach – pojęciu czasu, pojęciu zmiany 
i pojęciu relacji międzyludzkich  Mają one znaczący wpływ na rozstrzyganie o ak-
ceptowalności i nieakceptowalności połączeń  Jeżeli rzeczownik nazywa obiekt bądź 
relacje, które nie są trwałe (są zmienne), to może łączyć się z badanym przymiotni-
kiem  Zasada ta nie dotyczy nazw zwierząt i roślin, które nie mogą współwystępo-
wać z były  
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connectivity of the adjective były ‘former’ with nouns 
summary

The paper discusses the grammatical and semantic characteristics of the adjective były ‘former’, with 
a particular regard to its connectivity with nouns  The adjective były is an element of a nominal group, 
it connotes a noun on the right side, and cannot be used in the function of a predicate  It connects 
with certain groups of common nouns which denote people and artifacts, as well as with geographical 
names; it does not connect with names of animals or plants 
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1. wprowadzenie

Celem artykułu jest refleksja nad podejściem metodologicznym w badaniach wielo-
języczności indywidualnej  Postawienie tego zagadnienia jako tematu nasunęły pro-
wadzone przeze mnie badania nad wielojęzycznością wybitnego antropologa – Bro-
nisława Malinowskiego  Obejmują one zarówno osobę, jak i jej twórczość językową 
w postaci tekstów wielojęzycznych 

Termin wielojęzyczność ma w polskiej lingwistyce dwa znaczenia: odnosi się za-
równo do zbiorowości i do jednostki – nie wypracowano na tym polu zróżnicowa-
nia terminologicznego, jak ma to miejsce w niektórych terminologiach obcych  I tak 
w  językach francuskim i  niemieckim terminy multilinguisme (fr ) i  Viel sprachig-
keit (niem ) odnoszą się do społeczności zamieszkującej określone terytorium, zaś 
plurilinguisme (fr ) i  Mehrsprachigkeit (niem )  – do osoby (Ciostek 2015: 110)  Na-
tomiast w  języku angielskim funkcjonuje termin multilingualism, który oznacza  
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wielojęzyczność danej grupy, oraz derywowany od niego termin multilingual,  

czyli wielojęzyczność jednostki 1 (Aronin, Ó Laoire 2004: 13–14, 16–18)  
W  niniejszym artykule posługuję się terminami wielojęzyczność indywidualna 

i osoba wielojęzyczna / multilingwista, które stosuję do badań nad wielojęzycznoś-
cią Malinowskiego i jego mową wielojęzyczną zapisaną  Biografowie podkreślają, że 
antropolog posiadał predyspozycje do efektywnej nauki języków obcych; przez całe 
swoje życie opanował znajomość kilku kodów: jako dziecko przyswoił język polski, 
francuski, niemiecki i rosyjski, we wczesnej młodości poznał włoski i hiszpański 2, 
jako dorosły zaś nauczył się języka angielskiego, a  także języka motu i kiriwiny 3; 
podjął się też nauki języka arabskiego (Kubica-Klyszcz 1982: 67–68, 84–88; Young 
2008: 71–73, 84–85, 87–91, 260, 411–415, 432–433, 500)  Malinowski jako multilingwi-
sta używał zatem kilku języków w codziennej komunikacji, a także na polu nauko-
wym  Natomiast w procesie tworzenia tekstów wielojęzycznych antropolog wyko-
rzystał tylko cztery języki: polski, niemiecki, angielski i kiriwinę – w dalszej części 
artykułu oznaczone kolejno jako L1 (polski), L2 (niemiecki), L3 (angielski) i L4 (kiri-
wina)  Do tekstów tych zaliczamy Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu oraz 
osobistą korespondencję antropologa  – ich zbadanie zaś wymaga odpowiedniego 
podejścia metodologicznego  

Artykuł jest próbą zarysowania takiego podejścia, które można zastosować do 
badań nad wielojęzycznością osoby i jej twórczością językową zapisaną w tekstach  
Wykorzystuję przy tym instrumentarium pojęciowo-badawcze już istniejące dla 
dwujęzyczności indywidualnej i  mowy dwujęzycznej zapisanej 4  Posłuży ono do 
prześledzenia strategii Malinowskiego, który świadomie korzystał ze znanych sobie 
języków w procesie tworzenia tekstów wielojęzycznych, więc ze swej natury hetero-
genicznych, a mimo to spójnych (Ligara 2014a: 151 i nast ) 

1 Podobnie dla dwujęzyczności: bilingualism odnosi się do dwujęzyczności pojmowanej jako zjawi-
sko społeczne, natomiast bilinguality to dwujęzyczność indywidualna (Hamers, Blanc 1989: 6)  Na 
gruncie polskim Władysław Miodunka zaproponował termin bilingwalość ‘dwujęzyczność oso-
by’, by odróżnić go od bilingwizmu ‘dwujęzyczności określonej grupy’ (2013: 281) 

2 Malinowski w okresie wczesnej młodości przyswoił język hiszpański podczas wyjazdu zdrowot-
nego na Wyspy Kanaryjskie; po raz drugi przebywał tam po zakończeniu badań terenowych na 
Wyspach Trobrianda, zajmując się opracowywaniem zebranego materiału terenowego i pisaniem 
monografii naukowych  Po latach ponownie zetknął się z językiem hiszpańskim w czasie badań 
antropologicznych (razem z Julio de La Fuente) w dolinie Oaxaca w Meksyku (Kubica-Klyszcz 
1982: 87–88, 98; Young 2008: 87)  Można zatem przyjąć, że Malinowski na pewno posługiwał się 
językiem hiszpańskim w niektórych okresach swojego życia  

3 Alfred F  Majewicz (1989: 92) zaklasyfikował kiriwinę (zwaną też kiliwila, boyowa i triobriandz-
kim) do papuańskich języków austronezyjskich (rodzina języków austronezyjskich) 

4 Instrumentarium to zostało ustalone i omówione przez Bronisławę Ligarę w dwóch artykułach: 
Bilingwizm w tekście zapisany. Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze (2014a) oraz 
Bilingwizm w tekście zapisany. Część II. Wykładniki transkodowe. Gatunki (2014b)  
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2. Paradygmaty badawcze dla wielojęzyczności. instrumentarium pojęciowo-badawcze

2.1. Badania nad wielojęzycznością indywidualną wymagają przyjęcia pewnych pa-
radygmatów badawczych niezbędnych do opisu tego zagadnienia  Jako najważniej-
szy jawi się paradygmat lingwistyki humanistycznej Władysława Miodunki  W ba-
daniach nad wielojęzycznością nie można bowiem skupiać się jedynie na zjawiskach 
językowych, potrzebny jest zwrot ku człowiekowi, tj  osobie wielojęzycznej tworzą-
cej teksty wielojęzyczne  Multilingwista jest zatem takim samym obiektem badań, 
jak jego twórczość językowa (Miodunka 1997: 15, 2014: 220–222) 

Z  powyższym podejściem łączy się paradygmat lingwistyki antropologicznej 
w ujęciu Piotra Chruszczewskiego  Zgodnie z nim teksty wielojęzyczne są postrze-
gane jako działania językowe jednostki powstające w określonym kontekście i w ob-
rębie pewnych praktyk społecznych – są przedłużeniem zachowania osoby wieloję-
zycznej i mają wymiar komunikacyjny (Chruszczewski 2013: 54, 59–60, 65–67)  Gdy 
idzie o relację języka i kultury, istotny jest ich izomorfizm stwierdzony przez Jerzego 
Bartmińskiego (2016: 10, 12), który podkreślam zapisem język/kultura 

Paradygmat komunikacji międzykulturowej zwraca zaś uwagę na to, co dzieje się, 
gdy osoby reprezentujące różne języki/kultury spotykają się, pozostają ze sobą w in-
terakcji, a także reprezentują rozmaite cele komunikacyjne (Kapciak 1995: 183)  Oso-
ba wielojęzyczna ma do dyspozycji kilka kodów i jest jednocześnie użytkownikiem 
kilku kultur – stan ten wykorzystuje w procesach komunikacyjnych z przedstawi-
cielami innych języków/kultur  Komunikaty tworzone przez osobę wielojęzyczną 
mogą zatem powstawać w trybie jednojęzycznym, dwujęzycznym lub wielojęzycz-
nym, w zależności od tego, jaka jest kompetencja językowa odbiorcy (Grosjean 2007: 
313–316)  

Natomiast badania nad tekstami wielojęzycznymi implikują problem rekon-
strukcji sensów i  znaczeń przekazywanych w  nich przez różne kody  Pozwala go 
rozwiązać semantyka interpretacyjna w ujęciu François Rastiera, której założenia 
badawcze opracowała Bronisława Ligara dla metodologii badań nad mową dwu-
języczną zapisaną  Zwraca ona uwagę na cztery porządki opisu semantyki tekstu 
wyznaczone przez Rastiera: syntagmatyczny, paradygmatyczny, hermeneutyczny 
i referencjalny (Ligara 2014a: 158–159)  

Porządek syntagmatyczny odnosi się do linearności języka w  wymiarze prze-
strzennym i czasowym, np  u Malinowskiego 5: 

5 Korzystam z wydania Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu z 2002 r  w opracowaniu Gra-
żyny Kubicy  Jest to kompletna publikacja dzienników antropologa, które pisał w języku polskim 
w latach 1908–1918  Zachowana została oryginalna pisownia, w tym segmenty tekstu w językach 
włączanych, które redakcja opatrzyła tłumaczeniami w nawiasach kwadratowych – zachowuję je 
w cytowanych fragmentach dziennika  
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(1)  Rany także  Kariala [znak magiczny] – side by side [jeden przy drugim] z na-
turalnym pojmowaniem rzeczy (Malinowski 2002: 576) 

– na linii tekstu spotykają się kolejno języki: polski (L1) i kiriwina (L4) („Rany także  
Kariala”), kiriwina (L4) i angielski (L3) („Kariala – side by side”), a następnie angiel-
ski (L3) i polski (L1) („side by side z naturalnym pojmowaniem rzeczy”)  Wymiar 
przestrzenny obejmuje tu dwa języki, które spotykają się punktowo na linii tekstu, 
zaś wymiar czasowy dotyczy całego tekstu, w którym występują segmenty w trzech 
językach 

Porządek paradygmatyczny określa związki asocjacyjne jednostek językowych 
należących do poszczególnych kodów, które multilingwista wprowadził na oś line-
arną tekstu dzięki posiadanej kompetencji wielojęzycznej  Osoba wielojęzyczna ma 
bowiem do dyspozycji kilka osi wyboru przypisanych do poszczególnych języków 
i korzysta z nich, tworząc teksty wielojęzyczne, np :

(2)  My own darling Elsusiu (Wayne 1995: 90) 

– Malinowski w liście do żony zdrobnił jej imię, by w ten sposób wyrazić czułość 
i przywiązanie  Zachowanie takie jest charakterystyczne dla normy użytkowej w ję-
zyku polskim, nie jest jednak typowe dla języka angielskiego, dlatego też antropolog 
dodaje polski przyrostek słowotwórczy -usiu do imienia Elsie  Malinowski wyselek-
cjonował zatem segment w języku polskim ze swoich kilku osi wyboru i skombino-
wał go z angielskim morfemem  

Porządek hermeneutyczny ustala warunki tworzenia tekstów wielojęzycznych, 
w  tym okoliczności ich powstania, motywację, która kierowała autorem podczas 
pisania, oraz funkcje pełnione przez poszczególne kody w  procesie tworzenia 
tekstów, np :

(3)  Wczoraj nie napisałem dziennika (very bad [bardzo źle]!) Ale to może być 
usprawiedliwione tym, że w piątek spisałem zdarzenia piątkowe  Teraz muszę 
zdać sprawę ze wczoraj (Malinowski 2002: 487)

– antropolog w języku angielskim (L3) dokonał negatywnej oceny swojej pracy nad 
prowadzeniem dziennika i wyraził przed samym sobą niezadowolenie z opóźnie-
nia w pisaniu (very bad!), natomiast w języku polskim (L1) usprawiedliwił zaległości 
i zadeklarował chęć do dalszego działania  Malinowski użył w obrębie jednego aka-
pitu dwóch języków, żeby w każdym z nich przedstawić wykluczające się opinie bę-
dące wyrazem konfliktu wewnętrznego, spowodowanego wytężoną pracą nad włas-
nym charakterem i doskonaleniem siebie, co zostało udokumentowane w Dzienniku 
w ścisłym znaczeniu tego wyrazu (Zawadzki 1999: 128 i nast ) 
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Porządek referencjalny „dotyczy procesu dobierania między daną klasą obiektów 
percepcji, klasą reprezentacji i klasą signifiés skojarzonych z daną klasą signifiants” 
(Ligara 2014a: 158), np :

(4)  Wrażenia z kuli (znów uczucie etnograficznej radości)  Siedzę na łodzi Tova-
sany i patrzę na ceremonię kuli (Malinowski 2002: 602)

– Malinowski podkreślił, że był świadkiem rytuału kula 6, który odsyła do uniwer-
sum referencji związanych z  językiem/kulturą Trobriandczyków  Antropolog od-
niósł się do rzeczywistości pozajęzykowej (czyli obiektów percepcji ujętych w klasę), 
którą obserwował, i  określił ją w  tekście za pomocą kiriwińskiego leksemu kula  
Leksem ten odwołuje się do konkretnych reprezentacji rytuału, które powstały 
w umyśle Malinowskiego podczas prowadzonych przez niego badań terowych 7 

2.2. Aparatura pojęciowo-badawcza, którą stosuję do opisu wielojęzyczności indy-
widualnej, wynika bezpośrednio z przedstawionych wyżej paradygmatów badaw-
czych  Przyjmuję zatem, że osoba wielojęzyczna zna co najmniej trzy języki, którymi 
posługuje się w codziennej komunikacji w różnych okresach swojego życia i w róż-
nych sytuacjach komunikacyjnych, bez większych trudności potrafi też przechodzić 
z jednego języka na drugi i na kolejne języki w mowie i w piśmie (Herdina, Jessner 
2002: 52; Aronin, Hufeisen 2009: 1–26; Kemp 2009: 12 i nast ; Aronin, Singleton 2012: 
11–58)  Na wzór mowy dwujęzycznej zapisanej w badaniach nad dwujęzycznością in-
dywidualną 8 wprowadzam pojęcie mowy wielojęzycznej zapisanej, która realizuje 
się w tekście wielojęzycznym (por  Rastier 2015: III)  O tekście wielojęzycznym mó-
wimy wówczas, kiedy współistnieje w nim kilka języków, zawsze jednak dochodzi 
do spotkania dwóch kodów w danym punkcie na linii tekstu  Teksty wielojęzyczne 
stanowią zatem podstawę do ustalenia, jak funkcjonują w nich różne języki, co może 
być inspiracją do zarysowania gramatyki wielojęzyczności (zob  5)  Występowanie 
różnych kodów w tekstach wielojęzycznych ma charakter dynamiczny – jest związa-
ne z nabywaniem i używaniem języków w trakcie życia osoby wielojęzycznej 

6 Kula to „handel żeglarski; ceremonialna wymiana kosztowności vaygu’a: naszyjników z czerwo-
nej muszli soulava i naramienników z białej muszli mwali” (Pisarkowa, Szczerbowski 2000: 207)  

7 Ze względu na warstwę graficzną i brzmieniową kula może pełnić też funkcję homonimu w tek-
ście w języku polskim: kula jako trobriandzki rytuał, a także kula jako obiekt mający kształt tej 
bryły  

8 B  Ligara w badaniach nad bilingwizmem i osobą dwujęzyczną wprowadza pojęcie tekstów pi-
sanych dokumentujących mowę dwujęzyczną lub krócej: zapisanej mowy dwujęzycznej (Ligara 
2014a: 162–163)  
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3. dynamiczny charakter kompetencji językowej osoby wielojęzycznej

Kompetencja językowa multilingwisty, który zna nie mniej niż trzy kody, nie jest 
jednak sumą kompetencji jednojęzycznych, ale stanowi pewną strukturę w umyśle 
osoby wielojęzycznej, dzięki czemu jest oryginalna (Ligara 2016: 16–17)  W przypad-
ku multilingwistów możemy zatem mówić o złożonej kompetencji wielojęzycznej 
(Chłopek 2011: 62 i nast ; Cenoz 2013: 11–12) 

Sprawności językowe w różnych kodach i częstotliwość używania poszczególnych 
języków zmieniają się zwykle w trakcie życia multilingwisty ze względu na rozmaite 
czynniki, m in : poziom biegłości w każdym z języków, pełnione przez nie funkcje, 
a także konteksty ich użytkowania (Cenoz, Genesee 1998: 18–19; Chłopek 2011: 64)  
Niemniej jednak istnienie symetrycznej kompetencji w zakresie znajomości dwóch 
języków i utrzymanie tego ustabilizowanego stanu jest możliwe – potwierdza to opi-
sany przez B  Ligarę (2015) przypadek dwujęzyczności polsko-francuskiej Zygmunta 
Krasińskiego  Taka symetria raczej nie zachodzi w przypadku osób wielojęzycznych: 
stabilizacja kompetencji w dwóch językach zostaje zaburzona, kiedy do repertuaru 
tych kodów dochodzi znajomość trzeciego i kolejnych języków  Dynamiczny model 
multilingwizmu Philipa Herdiny i Ulrike Jessner (2002) zakłada nawet, że wszystkie 
języki osoby wielojęzycznej tworzą w jej umyśle system, w którym każda pojedyncza 
modyfikacja w obrębie któregoś z kodów wpływa na pozostałe języki (zob  Ewert 
2006: 104)  Zmienny charakter wielojęzyczności można zaobserwować podczas ba-
dań nad tekstami wielojęzycznymi 

4. ślady spotkania się języków w tekście: kształtowanie się wielojęzycznej normy

Do opisu zachowań językowych Bronisława Malinowskiego jako osoby wielojęzycz-
nej stosuję pojęcie wykładników transkodowych rozumianych jako „[…] każdy ele-
ment dający się zaobserwować na powierzchni dyskursu w jednym języku czy danej 
odmianie, który przedstawia, dla mówiących i/albo badacza lingwisty, ślad wpływu 
innego języka czy odmiany” (Ligara 2014a: 163)  Określenie to zostało wprowadzone 
do badań nad dwujęzycznością przez Georges’a Lüdi i Bernarda Py (2003), a na pol-
skim gruncie zastosowała je po raz pierwszy B  Ligara (2014a, 2014b)  

Wykładniki transkodowe są korelatem zachowań językowych osoby wielojęzycz-
nej: przybierają postać przełączania kodów (code switching – CS), z/mieszania ko-
dów (code mixing – CM) oraz interferencji z jednego kodu językowego do drugiego 
(Hamers, Blanc 1989; Ligara 2014b: 141)  Zjawiska te zobrazuję przykładami pocho-
dzącymi z Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu  

4.1. Do przełączania kodów w tekście wielojęzycznym dochodzi w miejscu, w któ-
rym multilingwista wprowadza do języka bazowego segment w  języku włącza- 
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nym 9, przy jednoczesnym zachowaniu norm każdego z  kodów (Hamers, Blanc 
1989: 266)  Podczas przełączania kodów wewnątrz wypowiedzenia pojedynczego re-
spektuje reguły gramatyczne obu języków, bazowego i włączanego, np : 

(5)  Raczej mam uczucie, że błaźnię się przed nią i że muszę jej wyraźnie napisać, 
że jestem [punkt CS, język bazowy – polski; język włączany – angielski] disappointed with myself [nie-
zadowolony z siebie] (Malinowski 2002: 507)

– Malinowski przełącza kody w punkcie, w którym polski czasownik być otwiera 
miejsce dla orzecznika w mianowniku, a zatem postawienie w tej części zdania nie-
odmiennego przymiotnika w języku angielskim nie prowadzi do naruszenia norm 
L1 ani L3 

Przy przemienności międzyzdaniowej antropolog zachowuje reguły gramatycz-
ne i składniowe obu języków, np  zadnia w języku bazowym i włączanym oddziela 
od siebie za pomocą elementu graficznego (kropki), ale jednocześnie spaja je seman-
tycznie, dzięki czemu cały tekst jest spójny znaczeniowo: 

(6)  Byłbym się był może znalazł oko w oko z  jakąś nową pustką, czy czeluścią 
duszy  [punkt CS, język bazowy – polski; język włączany – niemiecki] Aus der Tiefe unserer Abgrun-
de zu klaffenden Tiefen steigt zu uns sehr oft nur die grundlose Leere auf 10 
(ibid : 89)  

4.2. Podczas z/mieszania kodów multilingwista zestawia ze sobą dwa segmenty 
tekstu w różnych językach, przy czym przenosi reguły gramatyczne jednego kodu 
na drugi (Hamers, Blanc 1989: 266), np :

(7)  Conversation: jocular haggling, lying about the [CM] soulava […] [Rozmo-
wa: żartobliwe targowanie się, kłamanie na temat soulawa 11] (Malinowski 
2002: 591) 

– Malinowski narzuca regułę obligatoryjności determinantu the przed rzeczowni-
kiem na język, w którym ta zasada nie jest stosowana (Lynch 1998: 110), tym samym 
adaptuje kiriwinę do wymogów gramatycznych kodu angielskiego  

9 Język bazowy to kod, w którym multilingwista zapisał tekst, od którego go rozpoczął lub w któ-
rym go zatytułował  Natomiast język włączany to kod, który osoba wielojęzyczna przyłączyła 
do tekstu w języku bazowym (Ligara 2014a: 140–141)  Język włączany François Grosjean nazywa 
językiem-gościem (2007: 315–325) 

10 Z głębi naszych otchłani do rozległych głębin wznosi się ku nam bardzo często tylko nieuzasad-
niona pustka – tłum  A M  

11 Soulava to „naszyjnik z czerwonej muszli (wymieniany jest w kula na mwali, naramiennik z białej 
muszli)” (Pisarkowa, Szczerbowski 2000: 280) 
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4.3. Interferencje obejmują sytuacje, w których multiligwista doprowadza do nało-
żenia się na siebie struktur dwóch kodów językowych  W rezultacie powstaje zupeł-
nie nowy twór językowy – nosi on cechy obu kodów, jednocześnie nie przynależy do 
żadnego z nich (Ligara 2014b: 153), np : 

(8)  Rano pracuję z [ø – A M ] forsatzem [zamiarem], żeby nie odbiegać – ale nie-
tęgo (Malinowski 2002: 87) 

– Malinowski przystosowuje niemiecki rzeczownik der Vorsatz ‘postanowienie, za-
miar’ do reguł polskiej składni poprzez dodanie mu końcówki fleksyjnej narzędnika 
w L1, a także zapisuje fonetycznie nagłos wyrazu  Podobnie postępuje z kiriwińskim 
czasownikiem kayaku ‘zbierać się, spotykać’ (zob  Pisarkowa, Szczerbowski 2000: 
189), dodając mu polską końcówkę fleksyjną, chociaż kod nie przewiduje takiej od-
miany dla czasowników w L4, spolszcza też jego zapis:

(9)  […] nie kajakuję [rozmawiam] z Moliasem (Malinowski 2002: 549) 

W obu przypadkach Malinowski dokonuje konwergencji między leksemami na-
leżącymi do języków włączonych (der Vorsatz po niemiecku i kayaku w języku ki-
riwina) i odpowiednio morfemami fleksyjnymi w L1 bazowym: -em i -uję, przez co 
wzbogaca swój polski zasób leksykalny (zob  Ligara 2014b: 154) 

Przejawy kontaktów językowych w  tekstach wielojęzycznych można z  jednej 
strony uznać za naruszenie normy językowej kodu bazowego, w  którym powstał 
tekst – zgodnie z podejściem normatywnym  Z drugiej strony tego typu zachowania 
językowe z punktu widzenia multilingwisty są normalne w określonych sytuacjach 
komunikacyjnych  Ewaluacja tekstu wielojęzycznego zależy zatem od odbiorcy  – 
przez przedstawicieli wspólnot monolingwalnych zachowania językowe osoby wie-
lojęzycznej mogą być postrzegane jako błędy czy braki w  kompetencji językowej, 
natomiast z punktu widzenia wspólnoty wielojęzycznej stanowią akceptowalną nor-
mę wielojęzyczną, która kształtuje się w obrębie tej społeczności (Ligara 2016: 18–19) 

5. w stronę gramatyki wielojęzyczności

Czy można zatem dostrzec w  zachowaniach osób wielojęzycznych jedynie doraź-
ność, czy też wprowadzanie do tekstu w  języku bazowym segmentów w odmien-
nych kodach daje się podporządkować pewnym regułom? Czy tekstem wielojęzycz-
nym rządzi swoista „gramatyka” leżąca u podstaw jego wytwarzania i czy istnieją 
przesłanki ku temu, by pokusić się o jej ustalenie? 

Dotychczas pokazano, że multilingwista w  swoich wielojęzycznych tekstach 
czerpie ze znanych sobie języków, co daje się zauważyć na powierzchni tekstu pod 



385wIeLoJęZycZNość INDywIDUALNA JAKo PRoBLeM BADAwcZy LINGwIStyKI…

postacią wykładników transkodowych  Ich pojawienie się jest uzasadnione funk-
cjonalnie, osoba wielojęzyczna kieruje się bowiem racjonalnością językową, tym 
samym tworzy spójność semantyczną i tematyczną tekstu wielojęzycznego (Ligara 
2014b: 169)  Poniższy fragment Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, w któ-
rym autor przełącza kody (por  4 1), prezentuje zasadność jego wyborów językowych:

(10)  Wysokie drzewa Muwynad nad wąskim okrawkiem ziemi (sylwety pozbawio-
ne ciężaru, raczej zawieszone niż postawione na podstawę) przypominają mi 
nastroje na Wiśle, ze spychaniem statku z mielizny  [I punkt CS, język bazowy – polski, język 

włączany – kiriwina] Susuwa – [II punkt CS, język włączany – angielski] generic name for a series of 
shallow bays & forelands [ogólna nazwa ciągu płytkich zatok i cypli] (Mali-
nowski 2002: 610) 

W  pierwszym zdaniu powyższego przykładu Malinowski przywołuje wspo-
mnienia związane z przeżyciami z młodości w Polsce  Segment ten został zapisany 
w języku polskim, ponieważ jest obciążony emocjonalnie i przez to pełni funkcję 
wyrażenia ekspresji własnej autora tekstu (Lüdy, Py 2003: 46, za: Ligara 2014b: 162)  
Po pierwszym punkcie CS wprowadza Malinowski kiriwińskie pojęcie susuwa ‘ciąg 
płytkich zatok i cypli’, powiększa zatem potencjał referencjalny swojego teksu po-
przez odwołanie do doświadczenia osadzonego w rzeczywistości charakterystycznej 
dla archipelagu składającego się z kilku wysp i wysepek  W języku polskim i an-
gielskim nie ma odpowiednika tego pojęcia, wstawiony przez Malinowskiego seg-
ment pełni więc funkcję deiktyczną (Lüdi, Py 2003: 142–143, za: Ligara 2014b: 155)  Po 
drugim punkcie CS Malinowski tłumaczy po angielsku, czym jest susuwa, bo właś-
nie w tym języku sporządzał notatki w dzienniku terenowym 12, który prowadził na 
Trobriandach równolegle do dziennika intymnego 13  Nie tylko wyjaśnia znaczenie 
kiriwińskiej nazwy, ale też sygnalizuje, że na wyspach przebywał jako antropolog, 
który prowadził swoje badania terenowe w  języku angielskim z  ramienia brytyj-
skiego uniwersytetu  Segment ten wnosi dodatkową informację na temat sytuacji 
Malinowskiego, pełni zatem funkcję metakomunikacyjną (Lüdi, Py 2003: 153, za: 
Ligara 2014b: 157) 

Zgodnie z podejściem normatywnym segmenty w L4 i L3 nie powinny znaleźć się 
obok segmentu w języku polskim (bazowym) w obrębie tego samego tekstu  Mali-
nowski nie podporządkował się jednak regułom trybu jednojęzycznego, lecz jako 
multilingwista świadomie doprowadził do spotkania się języków w tekście wieloję-
zycznym  Tego typu zachowania można opisać, odwołując się do semantyki inter-
pretacyjnej w ujęciu F  Rastiera (por  2 1)  Charakterystyka formalna wykładników 
transkodowych uwzględniająca syntagmatyczny porządek opisu tych zjawisk nie 

12 Dziennik terenowy Malinowskiego częściowo omówiła w swoim artykule Marta Rakoczy (2014) 
13 W tym przypadku chodzi o Zeszyt trobriandzki wchodzący w skład Dziennika w ścisłym znacze-

niu tego wyrazu 
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jest jednak wystarczająca w badaniach nad wielojęzycznością indywidualną  Należy 
w nich bowiem uwzględnić także pozostałe porządki opisu: paradygmatyczny, her-
meneutyczny i referencjalny, które są niezbędne do charakterystyki funkcjonalnej 
mowy wielojęzycznej zapisanej (zob  Ligara 2014a: 158–159)  Dzięki czterem porząd-
kom opisu lingwista nie tylko wskazuje na obecność wykładników transkodowych 
w tekście wielojęzycznym, ale też określa przyczyny i cel ich pojawienia się 

W  refleksji nad okolicznościami występowania wykładników transkodowych 
w tekście wielojęzycznym przydatne mogą być zatem inspiracje zaczerpnięte z gra-
matyki funkcjonalnej  Aleksander Kiklewicz definiuje ją „jako lingwistyczną dyscy-
plinę, której przedmiotem są znaczenia, formy i kategorie gramatyczne w  świetle 
ich komunikacyjnej realizacji w aktach mowy” (2004: 6)  Podstawą ramy języka ba-
zowego tekstu wielojęzycznego jest strona semantyczna, składniowa i gramatyczna 
(Ligara 2014b: 169)  Osoba wielojęzyczna, która włącza do tej ramy języki inne niż 
bazowy, kieruje się normami charakterystycznymi dla mowy wielojęzycznej – za-
chowuje spójność semantyczną tekstu, ale nie respektuje reguł normy jednojęzycz-
nej, nie uznaje więc jednojęzyczności za jedyną normalność językową (Ligara 2018: 
97 i nast )  Przy tym za zmianę kodów zawsze odpowiada nadawca multilingwista, 
który świadomie korzysta ze swoich różnych języków w  określonych okolicznoś-
ciach komunikacyjnych, społecznych, geograficznych, historycznych i politycznych, 
dokonuje tej zmiany w jakimś celu i z jakiegoś powodu (Ligara 2014b: 155) 

Potencjał stosowania pojęcia gramatyki do zjawisk związanych z dwujęzycznoś-
cią i wielojęzycznością dostrzegli G  Lüdi i B  Py, Shana Poplack i David Sankoff, 
a także Carol Myers-Scotton – badacze ci wykazali pewne reguły przełączania ko-
dów na poziomie składniowym wewnątrz wypowiedzenia pojedynczego (ibid : 142– 
–144)  Pozostają one aktualne również dla analiz tekstów wielojęzycznych  Gramaty-
ka wielojęzyczności tekstu rysuje się zaś jako funkcjonalna, tzn  taka, która pozwoli 
opisać i wyjaśnić funkcje semantyczne i komunikacyjne, jakie pełnią poszczególne 
języki w tekście wielojęzycznym, a także ustalić związek samych form wykładników 
transkodowych z tymi funkcjami  
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