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WSPOMNIENIA
Maria Biolik
Olsztyn

Dr Lech Krajewski (3 VI 1950  20 I 2012)

20 stycznia 2012 r. odszed³ od nas kolega, przyjaciel i nauczyciel, znany
i powszechnie lubiany dr Lech Krajewski. Urodzi³ siê 3 czerwca 1950 r. we wsi
Chrostkowo, pow. Lipno, w rodzinie nauczycielskiej. Po ukoñczeniu Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Nakle nad Noteci¹ podj¹³ naukê w Studium Nauczycielskim w Bydgoszczy na kierunku filologia polska, a nastêpnie rozpocz¹³ studia
polonistyczne na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Nale¿a³ do studentów bardzo aktywnych, dzia³a³ w naukowym kole jêzykoznawców, by³ organizatorem w kwietniu 1973 r. VI ogólnopolskiego zjazdu jêzykoznawczych studenckich kó³ naukowych. W Toruniu pozna³ swoj¹ ¿onê  Wandê, studentkê
historii, mieszkankê Olsztyna, nawi¹za³ liczne kontakty przyjacielskie.
Pracê magistersk¹ pisa³ pod kierunkiem doc. dr. Jerzego Maciejewskiego.
Zaj¹³ siê w niej s³ownictwem i frazeologi¹ jêzyka m³odzie¿owych grup przestêpczych, ³¹cz¹c problematykê cile jêzykoznawcz¹ z zagadnieniami socjolingwistyki. Egzamin magisterski z³o¿y³ 25 czerwca 1974 r. na podstawie pracy S³ownictwo nieletnich grup przestêpczych z Zak³adu Poprawczego w wieciu nad Wis³¹,
a ju¿ 1 lipca tego roku zosta³ pracownikiem Zak³adu Filologii Polskiej WSP
w Olsztynie. By³ kolejno: asystentem sta¿yst¹ (od 1 lipca 1974 do 1 lutego 1975),
asystentem (od 1 lutego 1975 do 30 wrzenia 1976), starszym asystentem (od
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1 padziernika 1976 do 30 wrzenia 1984). Jego pierwsze publikacje naukowe
dotyczy³y jêzyka subkultur m³odzie¿owych. Lech Krajewski kontynuowa³ swoje
zainteresowania naukowe dotycz¹ce leksyki gwary przestêpczej w artykule Z zagadnieñ s³ownictwa nieletnich grup przestêpczych. Ogólna charakterystyka leksyki (Prace Naukowo-Badawcze Zak³adu Filologii Polskiej. WSP. Olsztyn
1978, s. 121134) oraz w pracy: Mechanizmy ekspresji w synonimii leksykalnej
nieletnich przestêpców (Acta UMCS. Nauki Humanistyczno-Spo³eczne. Filologia Polska 1981, z. 18, s. 143154).
Podczas pracy w Zak³adzie Filologii Polskiej WSP w Olsztynie Lech Krajewski zosta³ skierowany w 1979 r. na pó³roczny sta¿ naukowo-dydaktyczny
w Instytucie Jêzyka Polskiego Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Sta¿ odbywa³ pod opiek¹ naukow¹ prof. Andrzeja M. Lewickiego i prof. Teresy
Skubalanki, rozwijaj¹c swoje zainteresowania naukowe dotycz¹ce leksyki i frazeologii u¿ywanej w rodowiskach szkolnych, a w szczególnoci w slangu m³odzie¿owym. Pobyt na sta¿u w Lublinie sprawi³, ¿e Lech Krajewski zainteresowa³ siê frazeologi¹ i rozpocz¹³ zbieranie materia³ów do pracy doktorskiej.
Opublikowa³ artyku³y: Synonimia porównañ odprzymiotnikowych w pracy zbiorowej pod redakcj¹ A. M. Lewickiego Sta³oæ i zmiennoæ zwi¹zków frazeologicznych (UMCS Zak³ad Jêzyka Polskiego. Lublin 1982, s. 111121) oraz Postaæ gramatyczna porównañ czasownikowych w jêzyku polskim w pracy
zbiorowej Z problemów frazeologii polskiej i s³owiañskiej pod redakcj¹ M. Basaja i D. Rytel (Wroc³awWarszawa 1982, s. 113123). Poniewa¿ nie zd¹¿y³
obroniæ pracy doktorskiej, 1 padziernika 1984 r. zosta³ przeniesiony na etat
redaktora w Wydawnictwie WSP w Olsztynie.
W 1982 r. Lech Krajewski ukoñczy³ na Uniwersytecie Warszawskim Podyplomowe Studium Lektorów Jêzyka Polskiego jako Obcego Polonicum. Zdobyte kwalifikacje pozwoli³y mu podj¹æ pracê na Uniwersytecie w Leningradzie.
Na kontrakcie w by³ym ZSRR przebywa³ od 1987 do 30 czerwca 1992 r.
W Petersburgu ukoñczy³ pracê doktorsk¹, któr¹ przez wiele lat doskonali³. Obroni³ j¹ w czerwcu 1992 r. na Uniwersytecie w Petersburgu. Jego promotorem by³
wybitny rosyjski jêzykoznawca prof. Walery Michaj³owicz Mokijenko. W pracy
doktorskiej Lech Krajewski zaj¹³ siê analiz¹ syntaktyczn¹ frazeologizmów
z komponentem porównawczym we wspó³czesnym jêzyku polskim.
Po powrocie z kontraktu dr Lech Krajewski podj¹³ pracê na WSP w Olsztynie. Zosta³ zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej.
Prowadzi³ zajêcia dydaktyczne ze studentami filologii polskiej, filologii rosyjskiej i wschodnios³owiañskiej, historii i pedagogiki. Jako nauczyciel i jêzykoznawca prowadzi³ zajêcia ze studentami polonistyki w M³awie, organizowa³ te¿
ró¿ne formy kszta³cenia polonistycznego na studiach podyplomowych przeznaczonych dla czynnie pracuj¹cych nauczycieli.
W czasie wolnym od dydaktyki zbiera³ materia³y do swojej rozprawy habilitacyjnej, któr¹ zamierza³ powiêciæ leksyce i frazeologii u¿ywanej w rodowisku
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narkomanów, uczestniczy³ w licznych konferencjach i sympozjach jêzykoznawczych, bra³ czynny udzia³ m.in. w posiedzeniach komisji frazeologicznej PAN.
Na konferencjach wyg³asza³ referaty, drukowane póniej w pracach zbiorowych,
jak np.: Porównania z komponentem antroponimicznym (Onomastyka literacka.
Pod red. M. Biolik. Olsztyn 1993, s. 385395), Z historii badañ nad porównaniem. Aspekt jêzykowy porównania (W: Polsko-wschodnios³owiañskie powi¹zania kulturowe, literackie i jêzykowe. 2: Jêzykoznawstwo i translatoryka. Materia³y
z V Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej. Perkoz k. Olsztynka 79 X 1993.
Olsztyn 1995, s. 275285), Z badañ nad porównaniem. Aspekt stylistyczny (Zeszyty Naukowe WSP. Prace Filologiczne, z. 1, Olsztyn 1995, s. 289300),
O gnoseologicznym aspekcie porównañ (Prace Jêzykoznawcze. Olsztyn 1998,
z. 2, s. 2530), Z badañ nad folklorem s³ownym dzieci i nastolatków. Dowcipy
inspirowane przez reklamê telewizyjn¹ (W: Folklor i pogranicza. Pod red.
A. Staniszewskiego i B. Tarnowskiej. Olsztyn 1998, s. 280297).
Dr Lech Krajewski nie zerwa³ kontaktów naukowych i przyjacielskich, które nawi¹za³ podczas pobytu w Petersburgu. Wyje¿d¿a³ do Rosji na konsultacje
naukowe i konferencje. Przygotowywa³ i wyg³asza³ referaty, poszerzaj¹c swoje
zainteresowania frazeologi¹ o problematykê jêzykoznawstwa kulturowego. Tematy jego wyk³adów i wyst¹pieñ dotyczy³y frazeologii, dydaktyki, translatoryki,
np.: Obrazowoæ frazeologizmu w dydaktycznym aspekcie (Wiestnik. Uniwersytet Pañstwowy w Petersburgu 1995/6), Jêzykowy obraz kwiatu w porównaniach na przyk³adach z Pana Tadeusza A. Mickiewicza (Wiestnik. Uniwersytet Pañstwowy w Petersburgu 1995/6), Z teorii i praktyki przek³adu.
Porównania w polskich przek³adach Pieni nad pieniami (Wiestnik. Uniwersytet Pañstwowy w Petersburgu 1994/5).
W zamierzeniach badawczych dr Lech Krajewski mia³ wiele ciekawych
pomys³ów. Realizowa³ je podczas wyk³adów uniwersyteckich i wyg³aszanych
referatów. Tematy jego wyst¹pieñ to: Typy struktur sk³adniowych w porównaniach z ³¹cznikiem ,,jak we wspó³czesnym jêzyku polskim; Stereotyp Cygana w
przys³owiach polskich i w poezji; Frazeologia mierci w Quo vadis Henryka
Sienkiewicza; Frazeologia w graffiti olsztyñskim a dialogowoæ; Frazeologizmy
z komponentem z³oto we wspó³czesnym jêzyku polskim i rosyjskim.
1 wrzenia 2006 r. dr Lech Krajewski przeszed³ na etat starszego wyk³adowcy i odszed³ z Instytutu Filologii Polskiej do pracy w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Spo³ecznej UWM.
Dr Lech Krajewski by³ cz³owiekiem powszechnie lubianym i bardzo popularnym w rodowisku polonistycznym. Wielokrotnie wybierano go na reprezentanta wspó³pracowników w Radzie Wydzia³u i w uczelnianym Senacie. Przez
wiele lat pe³ni³ obowi¹zki pe³nomocnika Rektora WSP do spraw m³odzie¿y
niepe³nosprawnej. By³ ¿yczliwy ludziom i nikomu nie odmawia³ pomocy.
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Wspomnienie o dr. Lechu Krajewskim
Trudno dzi pisaæ o Nim w czasie przesz³ym. By³ i wci¹¿ jest jedn¹ z tych
osób, które odchodz¹c, pozostaj¹ w pamiêci wspó³pracowników.
Lech by³ mistrzem s³owa z wrodzonym wyczuciem jêzykowym. By³ wielbicielem piêknej polszczyzny  st¹d pewnie i jego zainteresowania stylistyk¹.
Ilekroæ zachodzi³a potrzeba, ¿eby zabraæ g³os, zw³aszcza w sytuacjach oficjalnych, Lech by³ nieoceniony.
S³u¿y³ pomoc¹, gdy poszukiwalimy bibliografii z zakresu dydaktyki, frazeologii czy stylistyki, doskonale zna³ literaturê rosyjsk¹, a w znajomoci rosyjskich opracowañ jêzykoznawczych nie mia³ sobie równych.
Dla wszystkich przyjació³, znajomych, wspó³pracowników i studentów dr Lech
Krajewski by³ postaci¹ wa¿n¹. W kontaktach z Nim wszyscy stawalimy siê lepsi,
m¹drzejsi, silniejsi, bardziej wartociowi. W Lechu cenilimy umiejêtnoæ s³uchania i dowartociowywania innych  w podejmowanych dzia³aniach, pracach
i zamierzeniach badawczych, tych wielkich i tych niewiele znacz¹cych. S³u¿y³
nam rad¹ i swoim dowiadczeniem ¿yciowym. Lubi³ spotykaæ siê z ludmi,
dostrzega³ tych, którzy byli w potrzebie i nie odmawia³ swojej pomocy. Interesowa³ siê naszymi problemami, potrafi³ te¿ sprawiæ, by nasze dzia³ania stawa³y siê
wa¿ne, a tym samym potwierdza³ s³usznoæ dokonywanych przez nas wyborów
i cieszy³ siê z naszych sukcesów.
Lech by³ autentyczny w swoich reakcjach, potrafi³ komplementowaæ intelekt, ale te¿ urodê kobiet. Okazywa³ prawdziwe zainteresowanie drugim cz³owiekiem, potrafi³ go wys³uchaæ i zrozumieæ. W ¿yciu mia³ wyran¹ hierarchiê
wartoci: najpierw rodzina i najbli¿si, potem przyjaciele i praca. Mia³ te¿ zapewne swoje s³aboci, jak ka¿dy, có¿ one jednak znaczy³y przy ¿yczliwoci, jak¹
mia³ dla ludzi. Wielu z nas znalaz³o w Nim przyjaciela. Kiedy dzwoni³ w grudniu, jak zwykle pamiêtaj¹c o nas i naszych bliskich, nie s¹dzilimy, ¿e czyni to
po raz ostatni.
Kole¿anki i koledzy z Instytutu Filologii Polskiej
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Odszed³ prof. dr dr h.c. Ernst Eichler
30 czerwca nadesz³a tragiczna wiadomoæ, i¿ 29. tego miesi¹ca 2012 r.
zmar³ w Lipsku prof. dr dr h.c. Ernst Eichler, wybitny niemiecki jêzykoznawca,
slawista i onomasta. Od wielu lat by³ ju¿ na emeryturze, jednak nadal aktywnie
uczestniczy³ w ¿yciu naukowym, bra³ udzia³ w konferencjach, kierowa³ tematami jêzykoznawczymi w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Lipskim (Universität Leipzig) oraz w Saksoñskiej Akademii Nauk (Sächsische Akademie der
Wissenschaften), publikowa³ kolejne dzie³a, dlatego Jego odejcie by³o dla
wszystkich ogromnym zaskoczeniem
Ernst Eichler urodzi³ siê 15 maja 1930 r. w miejscowoci Niemes/Mimoò w pó³nocnych Czechach. Po maturze w Delitzsch (Bezirk Leipzig), w latach 19501955,
pod kierunkiem takich wybitnych wyk³adowców, jak Reinhold Olesch, Theodor
Frings i Rudolf Fischer, studiowa³ slawistykê oraz germanistykê na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie jednoczenie by³ zatrudniony jako asystent. Doktorat uzyska³ za pracê Die Orts- und Flußnamen der Kreise Delitzsch und Eilenburg
(Halle/S 1958), a habilitacjê w 1961 r. w dziedzinie filologii s³owiañskiej za
monografiê Studien zur Frühgeschichte slawischer Mundarten zwischen Saale
und Neiße (Berlin 1965). W 1975 r. otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego
w dziedzinie jêzyka czeskiego (Professor für Tschechische Sprache).
Jego dzia³alnoæ i osi¹gniêcia s¹ tak wielkie, i¿ trudno je wszystkie omówiæ
w krótkim po¿egnalnym nekrologu, niemniej najistotniejsze postaram siê tu
przywo³aæ.
Prof. Ernst Eichler od 1978 r. do mierci by³ cz³onkiem zwyczajnym sekcji
filologiczno-historycznej Saksoñskiej Akademii Nauk w Lipsku oraz  od lat
 Polskiej Akademii Umiejêtnoci w Krakowie. Bra³ równie¿ udzia³ w pracach
wielu miêdzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Miêdzynarodowego
Komitetu Slawistów (MKS) i Miêdzynarodowego Towarzystwa Onomastycznego (ICOS  International Congress of Onomastic Sciences), uczestnicz¹c
w przygotowaniach zarówno kongresów slawistów, jak i onomastów. Szczególny wk³ad w³o¿y³ w organizacjê XIV Miêdzynarodowego Kongresu Onomastycznego w Lipsku w 1984 r., któremu przewodniczy³.
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Ernst Eichler ma ogromny dorobek naukowy. By³ autorem, wspó³autorem
(wielokrotnie z H. Waltherem) wielu prac, z ostatnich publikacji nale¿y wymieniæ np.: Sachsen. Alle Städtenamen und deren Geschichte. Leipzig (2007) czy
Alt-Leipzig und das Leipziger Land. Leipzig (2010). By³ redaktorem ponad tysi¹ca publikacji: ksi¹¿ek, artyku³ów, studiów i szkiców naukowych, g³ównie
z dziedziny onomastyki i osadnictwa w Niemczech, nazewnictwa ³u¿yckiego, ale
te¿ ca³ej zachodniej S³owiañszczyny. Epokowym jego dzie³em jest czterotomowa praca Slawische Ortsnamen zwischen Saale und Neiße (Bautzen 19852009),
bêd¹ca kompendium wiedzy o s³owiañskich nazwach na terenie Niemiec.
Badaniom nazewnictwa s³owiañskiego, zw³aszcza w sferze s³owiañsko-niemieckich kontaktów jêzykowych, powiêci³ wiele prac (m.in.: Beiträge zur slavisch-deutschen Sprachkontaktforschung . Bd. 1, 2. Heidelberg 2001, 2006;
Überlegungen zum deutsch-tschechischen Sprachkontakt. W: Slavistische Studien zum 11. Internationalen Slavistenkongress in Pressburg. Köln 1993),
w zwi¹zku z czym ceniony by³ jako ekspert w kwestiach funkcjonowania nazewnictwa s³owiañskiego w jêzyku niemieckim i niemieckiego w jêzykach s³owiañskich. Z jego wiedzy i dowiadczenia korzystano w ró¿nych krajach przy przygotowywaniu leksykonów narodowych i regionalnych, m.in. w Polsce (w Krakowie
i w Opolu) oraz w Austrii (w Wiedniu).
Wiele publikacji Profesora mia³o charakter teoretyczny, np. Über Systemdiagnose in der Onomastik (W: Onymische Systeme. Hradec Králové 1993); Zur
Typologie deutsch-slavischer Mischnamen (W: Namen in sprachlichen Kontaktgebieten. HildesheimZürichNew York 2004, s. 289310).
Ernst Eichler mia³ wiadomoæ roli, jak¹ w badaniach nazewnictwa odgrywaj¹ atlasy, mapuj¹ce ró¿ne zjawiska onimiczne. W koñcu lat szeædziesi¹tych
XX w. w³¹czy³ siê aktywnie do realizacji miêdzynarodowego projektu S³owiañskiego atlasu onomastycznego, d¹¿¹c w latach nastêpnych  wraz z Henrykiem
Borkiem (Opole), Milanem Majtanem (Bratys³awa) i Rudolfem rámkiem
(Brno) oraz wieloma wspó³pracownikami z ró¿nych orodków naukowych  do
ukoñczenia prac, co siê jednak nie powiod³o. Po latach powróci³ do tego tematu,
mobilizuj¹c  szczególnie w Polsce  m³odych onomastów do podjêcia przerwanych badañ, obiecuj¹c swoj¹ pomoc. Teraz tego wsparcia zabrak³o
Trochê wiêcej szczêcia mia³ jego projekt wykonania atlasu typów strukturalnych ojkonimów ³u¿yckich (Atlas sorbischer Ortsnamentypen), którego cztery tomy, przy ogromnym zaanga¿owaniu dr Ingi Bili i jej wspó³pracowniczek,
zd¹¿y³y siê ukazaæ, zanim temat, niestety, zosta³ wycofany z planów Saksoñskiej
Akademii Nauk.
Oprócz podstawowych zainteresowañ, jakimi by³y badania nazewnictwa
s³owiañskiego, wiele uwagi Profesor powiêca³ kwestiom bohemistycznym i historii slawistyki, np.: Geschichte der slowakischen Sprache (Leipzig 1982);
Perspektiven der slawischen Ortsnamenforschung im deutsch-slawischen
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Berührungsgebiet (W: Benennung und Sprachkontakt bei Eigennamen. Heidelberg 1988, s. 2051); Slawistik in Deutschland. Von den Anfängen bis 1945
(Bautzen 1993, jako redaktor), Slavistische Studien zum 11. Internationalen Slavistenkongress in Pressburg (Köln 1993), czemu sprzyja³a bieg³a znajomoæ
jêzyków s³owiañskich, takich jak polski, czeski, s³owacki i rosyjski.
W rozwoju badañ nazewniczych w Niemczech zas³u¿y³ siê nie tylko wiedz¹,
ale i zdolnociami organizacyjnymi. Z jego inicjatywy powsta³o czasopismo
Namenkundliche Informationen, opublikowane zosta³y ca³e serie ksi¹¿ek onomastycznych (np. w Deutsch-slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte), przy jego wspó³udziale w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu
w Lipsku zosta³ za³o¿ony punkt poradnictwa nazewniczego, a onomastykê wprowadzono do programu studiów uniwersyteckich. Profesor troszczy³ siê o istnienie wa¿nego czasopisma Onomastica Slavogermanica, wydawanego naprzemiennie  w Niemczech i w Polsce.
W 1990 r. by³ wspó³za³o¿ycielem, a potem wieloletnim przewodnicz¹cym
Towarzystwa Onomastycznego (Gesellschaft für Namenkunde) z siedzib¹ na
Uniwersytecie w Lipsku, gdzie istnia³a ju¿ od lat, wysoko ceniona w wiecie
lingwistów, lipska szko³a onomastyczna, gromadz¹ca  pod kierunkiem Ernsta
Eichlera  naukowców badaj¹cych ró¿ne klasy nazw Lipska i okolic, ale przede
wszystkim analizuj¹cych s³owiañskie toponimy rodkowych Niemiec oraz koncentruj¹cych sw¹ uwagê na niemiecko-s³owiañskich kontaktach jêzykowych.
Dzia³alnoæ naukowa Profesora by³a wysoko ceniona w wiecie jêzykoznawców. Z okazji kolejnych rocznic urodzin powiêcono Mu wiele tomów
i sesji: w 1990  Studia Onomastica VI; w 1995  Namenkundliche Informationen 71/72; w 1997  Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt,
Ernst Eichler von seinen Schülern und Freunden; w 2000  odby³a siê sesja
naukowa, zorganizowana przez Saksoñsk¹ Akademiê Nauk; w 2005  Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Ernst Eichler (Namenkundliche Informationen.
Beiheft 23). Tylko w ostatnich latach dedykowano Mu takie ksi¹¿ki, jak: Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Ernst Eichler. Hrsg. K. Hengst, D. Krüger (Namenkundliche Informationen. Beiheft 23. Leipzig 2005) oraz: Namenkunde als
Beruf(ung). Festvorträge zum 80. Geburstag von Ernst Eichler. Hrsg. P. Ernst.
Wien 2012. W 1993 r. Uniwersytet Komeñskiego w Bratys³awie przyzna³ Mu
doktorat honoris causa, a w 1998  jako pierwszy  otrzyma³ nagrodê Eike-von-Repgow miasta i Uniwersytetu w Magdeburgu.
Tych wysokich wyró¿nieñ i odznaczeñ jest o wiele za ma³o, jeli wemie siê
pod uwagê dokonania Profesora. Wraz ze mierci¹ Ernsta Eichlera wiat naukowy
straci³ wybitnego niemieckiego jêzykoznawcê, nestora s³owiañskiej onomastyki.
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U¿ywany w rodowiskach wiejskich lokalny system mikrotoponimiczny
obejmuje nazwy terenowe1 l¹dowe obiektów niezamieszkanych oraz nazwy ma³ych obiektów wodnych. Nazwy te wystêpuj¹ obok wyrazów pospolitych w potocznym jêzyku mówionym mieszkañców wsi, s³u¿¹c przekazywaniu informacji
o otaczaj¹cym wiecie i identyfikacji miejsc.
Nazwy terenowe, bêd¹ce przedmiotem artyku³u, zosta³y zebrane w 2004 roku we wsiach po³o¿onych na terenie gminy Kolno w województwie podlaskim2.
1 Nazwê terenow¹: okrela siê jako wyraz (grupê wyrazów), który straci³ swoje pierwotne
znaczenie, czyli zdolnoæ wyznaczania istotnych cech przedmiotów, lecz jako wyraz (grupê wyrazów), który w pewnym krêgu spo³ecznym upowszechni³ siê na tyle, ¿e ma zdolnoæ okrelania
terenu, niekoniecznie przy tym trac¹c swoje pierwotne znaczenie  Luba 1963, s. 200.
2 Materia³ zebrano we wsiach: Bialiki, Borkowo, Brzózki, Brzozowo, Czernice, Czerwone,
Danowo, Filipki Du¿e, Filipki Ma³e, Górszczyzna, Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno, Gietki,
Górskie, Glinki, Janowo, Kossaki, Kolimagi, Kie³cze, Kopki, Kowalewo, Koziki, Kumelsk, Kozio³,
Stare Kie³cze, Lachowo, £osewo, Niksowizna, Okurowo, Obiedzino, Pachuczyn, Rupin, Rydzewo,
Truszki Kucze, Truszki Zalesie, Tyszki £abno, Tyszki W¹do³owo, Waszki, Wykowo, Wcieklice,
Wszebory, Zabiele Zakaleñ, Zabiele, Zaskrodzie i ¯ebry.
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Eksploracjê terenow¹ przeprowadzi³a i wszystkie nazwy zebra³a Monika B¹gart,
studentka filologii polskiej UWM w Olsztynie3. Omawiane mikrotoponimy nie
maj¹ powiadczeñ w spisach i wykazach urzêdowych, funkcjonuj¹ w nieoficjalnym, ustnym obiegu komunikatywnym, ograniczonym indywidualnym i lokalnym kontaktem jêzykowym (Mrózek 1990, s. 1215).
W pracach onomastycznych spotyka siê ró¿ne sposoby opisu i podzia³u
mikrotoponimów4. Celem tego artyku³u jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie
strukturalne modele nazewnicze wystêpuj¹ w lokalnym systemie mikrotoponimicznym. Zbiór obejmuje ³¹cznie oko³o 290 jednostek onimicznych. W liczbie
tej znajduj¹ siê tak¿e nazwy w formach obocznych, utworzone w wyniku derywacji redukcyjnej wspomaganej elips¹: Pole na Bazyd³ach / Na Bazyd³ach, £¹ka
na Byku / Na Byku, Pole U laski / Ulaski i derywacji sufiksalnej wspomaganej
uniwerbizacj¹, np.: Danielówka / Danielowe Pole, Wojtówka / Wojtowe (pole),
¯ydowiak / ¯ydowy Las (Bañkowski 1982, s. 1625). W artykule przytaczane s¹
tylko wybrane nazwy, najbardziej charakterystyczne dla danej kategorii.
Za nadrzêdny przyjêto podzia³ mikrotoponimów ze wzglêdu na liczbê cz³onów (sk³adników), wchodz¹cych w sk³ad nazwy. Wydzielono mikrotoponimy jednocz³onowe (jednosk³adnikowe, jednowyrazowe, niekomponowane) (por. Mrózek
1990, s. 29) i mikrotoponimy z³o¿one (komponowane) zawieraj¹ce dwa lub
wiêcej cz³onów. W obrêbie tak wydzielonych grup zastosowano podzia³ podrzêdny, dziel¹c mikrotoponimy jednosk³adnikowe na niederywowane i derywowane s³owotwórczo, a mikrotoponimy komponowane na nazwy w formie zestawieñ s³owotwórczych i wyra¿eñ przyimkowych.
1. Mikrotoponimy jednocz³onowe, niederywowane s³owotwórczo
Do grupy nazw niederywowanych s³owotwórczo (derywowanych semantycznie i syntaktycznie, Cielikowa 1991, s. 23) zaliczono nazwy utworzone
w wyniku onimizacji wyrazów pospolitych5, czyli ich przeniesienia ze zbioru
3

Zebrany materia³ by³ podstaw¹ napisanej przez Monikê B¹gart (nr albumu: 9015/Fp.) pod
moim kierunkiem pracy magisterskiej Mikrotoponimia gminy Kolno w województwie podlaskim,
obronionej w 2005 roku. Treæ artyku³u nie pokrywa siê z treci¹ pracy magisterskiej.
4 Próba klasyfikacji nazw od strony znaczeniowej i gramatyczno-formalnej wystêpuje we
wszystkich dotychczasowych opracowaniach nazw terenowych, por. np. T. Go³êbiowska: Terenowe
nazwy orawskie. Kraków 1964; W. Luba: Nazwy terenowe powiatów jasielskiego i kronieñskiego. Onomastica 1963. T. VIII, s. 195236; 1964. T. IX, s. 123163: J. Wroniszewski: Nazwy
terenowe z okolic Szarbska w pow. koneckim. Onomastica 1965. T. X, s. 3244; E. KamiñskaRzetelska: Kaszubskie nazwy terenowe pow. chojnickiego na XIX-wiecznych mapach katastralnych. Onomastica 1965. T. X, s. 132150 i inne prace póniejsze.
5 Nazwy prymarne i sekundarne to mikrotoponimy jednosk³adnikowe, w przeciwieñstwie do
mikrotoponimów wielosk³adnikowych, jakimi s¹ nazwy komponowane, por. R. Mrózek: System mikrotoponimiczny l¹ska Cieszyñskiego XVIII wieku. Katowice 1990.
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apelatywów do zbioru nazw w³asnych, oraz transonimizacji innych nazw w³asnych do tej klasy onimów. S¹ to jednostki substantywne  równe rzeczownikom
apelatywnym, adiektywne  przymiotniki i imies³owy przymiotnikowe, w formie
urzeczownikowionych przydawek przymiotnych i mikrotoponimy odproprialne
 równe nazwom w³asnym innych systemów onimicznych.
Jednocz³onowe formacje substantywne, utworzone w wyniku przeniesienia
rzeczowników apelatywnych do klasy mikrotoponimów, s¹ zró¿nicowane pod
wzglêdem znaczeniowym. Zawarte w nich treci s¹ zale¿ne od znaczenia wyrazów apelatywnych wykorzystanych do nominacji obiektów terenowych i stanowi¹ podstawê opisu w klasyfikacjach semantyczno-motywacyjnych. W opisie
strukturalnym model ten tworz¹ tzw. nazwy prymarne wydzielone przez S. Rosponda6 i wykorzystywane do opisu nazw w³asnych ró¿nych kategorii. Warunkiem zaliczenia nazwy terenowej do tego modelu strukturalnego jest powiadczenie istnienia rzeczownika apelatywnego w s³ownictwie polskim. Bardzo
przydatne do tego celu s¹ s³owniki gwarowe, tzw. s³ownik warszawski7, s³ownik
jêzyka polskiego W. Doroszewskiego (SJPDor.) oraz inne zbiory leksemów. Do
grupy nazw niederywowanych s³owotwórczo, równych formalnie rzeczownikom
apelatywnym, mo¿na zaliczyæ takie nazwy terenowe, jak np.: Biel, ³¹ka w Rupinie, por. daw. biel teren bagienny, podmok³y, nizina (SJPDor. 1, 507); Cegielnia, pole w Kole (: cegielnia); Choina, las w Obiedzinie (: choina sosna
zwyczajna SJPDor. 1, 889); Chojniak, las w Obiedzinie (: chojniak m³ody las
sosnowy SJPDor. 1, 890); Dodatek, pole w Rupinie (: dodatek rzecz dodana
ponad normê SJPDor. 2, 192); Gaj, pole w Kowalewie (: gaj niewielki las,
grupa drzew przewa¿nie dziko rosn¹cych SJPDor. 2, 1018); Glinianka, pole
w Kowalewie (: glinianka miejsce, gdzie siê kopie lub gdzie kopano glinê; dó³
po wybranej glinie, zwykle nape³niony wod¹ SJPDor. 2, 1141); Golizna, pole
w Kole, por. golizna miejsce nieurodzajne (SJPDor. 2, 1220); Grobla, droga
polna w Waszkach (: grobla nasyp, wa³ ziemny lub z faszyny SJPDor. 2, 1299);
Gródka, gw. Grutka, pole w Brzózkach (: Gródka ³¹ka w pobli¿u wsi, ogrodu,
zwykle ogrodzona SJPDor. 2, 1319); Gumno, pole w Rydzewie, por. gumno
zabudowania i podwórze gospodarskie, stodo³y i chlewy (SGP 2, 146); Jeb³onka, las w Kozikach, por. jab³onka z gw. przejciem ja- > je-; Jeskó³ka, pole
w Rupinie od jaskó³ka z gw. przejciem nag³osowego ja- > je- (Dejna 1973,
s. 160161); Kordun, miejsce w Kole, por. kordon granica z oN > uN (Dejna
1973, s. 185); Krzewina, ³¹ka w Brzózkach, por. krzewina krzaki gêsto rosn¹ce,
zarola (SJPDor. 3, 1213); Okrasa, ³¹ka w Kole, por. okrasa daw. piêkno,
6 S. Rospond: Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna s³owiañskich nazw geograficznych.
Wroc³aw 1957, s. 3441.
7 S³ownik jêzyka polskiego. Red. J. Kar³owicz, A. Kryñski, W. Niedwiecki. T. IVIII. Warszawa 19001927. Wyd. fotooffset. Warszawa 19521953.
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uroda (SJPDor. 5, 935); Ostrów, pole w Obiedzinie; Ostrówek, pole w Kole,
por. ostrówek gw. gaj, zarola nad brzegiem rzeki, wysepka, niewielki ostrów
(SJPDor. 5, 1168); Plan, pole w Kowalewie, gw. plón du¿a niwa, pole (Treder
1977, s. 70); Podrost, las z ¯ebrach, por. podrost m³ode drzewka najczêciej
samosiewne (SJPDor. 6, 707) w gw. podrost m³ody las; Poprzecznik, pole
w Wcieklicach, por. poprzecznik linia poprzeczna (Linde 4, 349), tu w znaczeniu pole w poprzek le¿¹ce; Potraw, pole w Bialikach, por. potraw trawa
wyrastaj¹ca drugi raz po skoszeniu (SJPDor. 6, 1204); Rozgard, las w Okurowie, por. rozgard ³¹ka ogrodzona (SGP. 5, 44); Stoczek, ród³o wody w Gromadzynie Starym, gw. stoczek ród³o (SGP 5, 234); Sztreka, pole w Czerwonym,
por. daw. sztreka nasyp kolejowy (SJPDor. 8, 1177), gw. sztrekaæ ³amaæ, pole
je strekane rzadko poorane (SGP 5, 321); Tertak, las w Kole, od tartak
z przejciem -ar- > -er- (Dejna 1973, s. 165166); Widok, pole w Obiedzinie,
por. widok widziana przestrzeñ (SJPDor. 9, 1003); Wygun, droga w Truszkach
Kuczych, por. wygon wspólne pastwisko gromadzkie SJPDor. 10, 14); Zacisze,
droga w Borkowie, por. zacisze miejsce zas³oniête od wiatru (SJPDor. 10,
457); Zagórze, pole w Gromadzynie Starym, pot. zagórze obszar le¿¹cy za
górami (SJPDor. 10, 515); Zakole, ³¹ka w Wincencie, por. zakole ³uk, pó³kolisty zakrêt czego (SJPDor. 10, 561); Zap³ocie, ogród w Borkowie, por. zap³ocie
miejsce za p³otem (przy p³ocie) (SJPDor. 10, 698).
Do nazw jednocz³onowych, niederywowanych s³owotwórczo zaliczono
równie¿ nazwy terenowe równe przymiotnikom, tzw. adiektywne (odprzymiotnikowe). Nazwy tej grupy pod wzglêdem znaczeniowym okrelaj¹ kszta³ty obiektów, wskazuj¹ na ich przydatnoæ gospodarcz¹, informuj¹ o dawnych stosunkach
w³asnociowych itd., np.: Bosy, las w Brzózkach, tu bosy biedny, lichy; Dworski, las w Bialikach (: dworski nale¿¹cy do dworu); Reskowe, pole w Janowie
(: Reszkowe [pole], w³asnoæ Reszka); Szerokie, pole w Janowie (: szeroki);
W¹ska, ³¹ka w Janowie (: w¹ski).
Badacze toponimii uwa¿aj¹, ¿e nazwy te by³y niekiedy przymiotnikowymi
sk³adnikami zestawieñ typu: w¹ska ³¹ka, szerokie pole (Górnowicz 1983, s. 11).
Z czasem dokona³a siê w nich zmiana funkcji z apelatywnej na onimiczn¹
W¹ska £¹ka < w¹ska ³¹ka, Szerokie Pole < szerokie pole oraz po redukcji
cz³onu uto¿samiaj¹cego nast¹pi³a substantywizacja apelatywu: Szerokie [Pole]
> Szerokie.
Mikrotoponimy ponowione od innych nazw w³asnych w badanym zbiorze
nazw s¹ rzadkie. Nale¿¹ tu dwie nazwy: Jask, pole w Obiedzinie, którego nazwê
ponowiono z nazwy dawnego m³yna, i Mociski, pola w Kozikach  o nazwie
równej nazwisku w³aciciela (: Mocicki).
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2. Mikrotoponimy jednocz³onowe derywowane s³owotwórczo
Znaczn¹ produktywnoæ w badanym zborze nazw wykazuj¹ mikrotoponimy
derywowane nazwotwórczo (s³owotwórczo) od okreleñ apelatywnych i innych
nazw w³asnych. Funkcjê nazwotwórcz¹ pe³ni¹ przede wszystkim formanty sufiksalne i paradygmatyczne.
a) formanty sufiksalne
-ak: Gorszczeniak, las w Rupinie (: od nazwiska Gorszczeñ[ski]); Grzybniak, las w Rydzewie (: grzybny grzybowy [las]); Wymoklak, bagno w Wykowie (: wymok³y); Kobylak (3), las w Filipkach Du¿ych; las w Kie³czach Starych,
las w ¯ebrach (: kobyli [las]); Rupieniak, ³¹ka w Wincencie (: n. m. Rupin
z przejciem iN > eN); Pachuczak, las w Obiedzinie (: n.m. Pachucz[yn]);
¯ydowiak, las w Obiedzinie (: ¿ydowski [las]);
-a³a: Trzaska³a, pole w Górskich (: trzaskaæ);
-anka; Olszanka, bagno w Kole (: olsza); Glebionka, pole w Okurowie
(: gleba); Wincencianka, strumyk w Wincencie (: n. wsi Wincenta);
-arka: Karczmarka, b³ota i bagna w Gromadzenie Starym, miejsce po dawnej karczmie (: karczma);
-ec: Torfowiec, rów w Obiedzinie (: torfowy); Laskowiec (2), las w Obiedzinie, pole w Obiedzinie (: laskowy leszczynowy);
-ek: Okrê¿ek, pole w Zaskrodziu (: okrê¿ny); Chucho³ek, pole w Kowalewie,
pole nieurodzajne, rosn¹ tylko chocho³ki (: chocho³);
-ica: Zamienica, ³¹ka w Filipkach Du¿ych (: zamieniæ);
-ik: Brzeznik, pole w Kowalewie (: brze¿ny pole przy brzegu z mazurzeniem);
-in: Pomerlin, ³¹ka w Wykowie (: oni pomerli od pomrzeæ); Poneryn, las
w Brzózkach (: ponera, ponarwa pêdrak SGP 4, 253, 254);
-isko: Zajerzysko, miejsce w Kole (: zajrzeæ z alternacj¹ e : ø);
-izna / -ow-izna: Bystrzyzna, wysepka w Kole (: bystry z wymian¹ r : rz);
Frankowizna, pole w Kowalewie (: Frankowe [pole], imiê Franek); Malewizna,
³¹ki w Rupinie (: od nazwiska Malew[ski] z wymiana w : w); Stukowizna, ³¹ki
w Gromadzynie Starym (: stukaæ); wiêszkowizna, ³¹ka w Czerwonym (: nazwisko w³aciciela wiêszkow[ski]);
-ka / -ów-ka: Bielaska, pole w Obiedzinie (: bielas rodzaj ziemniaków);
Nowinka, pole w Kole (: nowina); Wykówka, strumyk we wsi Wykowo (: Wykowo z wymian¹ o : ó); Borzymówka, pole w Kozikach (: od nazwiska Borzymow[ski], wymiana o : ó); Danielówka, pole w Kozikach (: od Danielowe
[pole], imiê Daniel); Bielka, ³¹ka we Wszeborach (: biel); Bo¿ymka, pole

22

Maria Biolik

w Wykowie (: od nazwiska Bo¿ym); Rysiówka, ³¹ka w Kole (: ry); Wojtówka,
pole w Kole (: Wojt[ek]);
-ow-isko Wyrêbowisko, las w Pachuczynie (: wyr¹baæ z wymian¹ ¹ : ê).
Tylko jedn¹ nazwê w formie przymiotnikowej utworzono sufiksem dzier¿awczym w liczbie mnogiej: -owy: Dzier¿anowy, las w Górszczynie (: dzier¿an
od dzier¿yæ trzymaæ SGP K I 432, w gw. dzier¿anowy oddany w dzier¿awê).
b) formanty paradygmatyczne
Do grupy nazw derywowanych paradygmatycznie zaliczono nazwy terenowe utworzone w wyniku zmiany wzorca odmiany fleksyjnej. W grupie mikrotoponimów jednocz³onowych liczebnoci¹ wyró¿niaj¹ siê struktury pluralne. Procesy onimizacji i transonimizacji, obecne w strukturach singularnych, zosta³y
w tej grupie nazw dodatkowo zdeterminowane semantyczn¹ zmian¹ kategorii
liczby w funkcji onimizuj¹cej (Cielikowa 1991, s. 13). Poprzez zmianê kategorii liczby objawia siê d¹¿noæ, by wyraz pospolity u¿yty w funkcji nazwy
terenowej by³ formalnie odró¿niony od jego u¿ycia jako nazwy pojêcia
(miech 1983, s. 43). Pluralizacja toponimów zosta³a powiadczona w licznych
nazwach miejscowych i terenowych. Najliczniejsze s¹ przyk³ady trwa³ej pluralizacji toponimów równych wyrazom pospolitym, jak: Brzeg > Brzegi, Brzoza >
> Brzozy (Bañkowski 1982, s. 4852). Pluralne nazwy terenowe by³y zaliczane
przez badaczy do nazw niederywowanych lub prymarnych (Rospond 1957), poniewa¿ mog³y powstawaæ jako wynik nawi¹zania do pierwotnej wieloci lub
podzielnoci obiektów w terenie, a to uniemo¿liwia³o podejmowanie jednoznacznych rozstrzygniêæ co do sekundarnoci nazw (Mrózek 1990, s. 34).
W tym opracowaniu za nadrzêdn¹ uznano analizê formalnojêzykow¹ struktur
mikrotoponimicznych, pomijaj¹c ró¿norodne czynniki zwi¹zane z kreacj¹ nazw
w fazie prenominacyjnej, istotne w ustalaniu cech semantyczno-motywacyjnych
na p³aszczynie nominacyjnej. Jak wiadomo, rzeczowniki pospolite odmieniaj¹
siê przez liczbê, tworz¹c odrêbne formy wyra¿aj¹ce poszczególne wartoci tej
kategorii. Obie formy liczby: pojedyncza i mnoga pe³ni¹ tê sam¹ funkcjê, ale
czêciej stosowana jest liczba pojedyncza (Grzegorczykowa 2007, s. 100, 102).
Nazwy w³asne wystêpuj¹ w formie liczby pojedynczej (singulare tantum) lub
w formie liczby mnogiej (plurale tantum) (Cielikowa 2002, s. 1112). Kategoria liczby nie jest cech¹ dystynktywn¹ nazw w³asnych.
W toku analizy mikrotoponimów u¿ywanych w lokalnym systemie onimicznym zaobserwowano niestabilnoæ strukturaln¹ jednocz³onowych struktur pluralnych i singularnych oraz mo¿liwoæ ich wystêpowanie w wariantach obocznych: singularnej i pluralnej, np.: Kêpa / Kêpy, Folwark /Folwarki, Jeb³onka /
/ Jeb³onki, Jelonki / Jelonek, W¹do³y / W¹dó³. Wariantywnoæ formalna dowodzi
niestabilnoci struktur nazewniczych w tej grupie onimów.
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Podstaw¹ motywacyjn¹ mikrotoponimów pluralnych derywowanych paradygmatycznie s¹ wyrazy pospolite w liczbie pojedynczej i nazwy w³asne. Najbardziej produktywne s¹ toponimy derywowane paradygmatycznie (poprzez
zmiana kategorii liczby pojedynczej na mnog¹) od rzeczownikowych podstaw
apelatywnych. S¹ to twory nawi¹zuj¹ce motywacyjnie do w³aciwoci fizjograficzno-topograficznych terenu, dawnego drzewostanu, flory i fauny, zachodz¹cych w rodowisku przeobra¿eñ kulturowych i w³asnociowych oraz do obiektów kultury materialnej i innych przejawów aktywnoci cz³owieka. Mo¿na tu
wymieni takie nazwy, jak: Bagienka, pole w Kowalewie (: bagienko); Borki,
³¹ka w Rupinie (: borek); Darowiny, pole w ¯ebrach (: gw. darowina darowizna); D¹bki, las w Kole (: d¹bek m³ody d¹b); Dodatki, pole w Górszczynie
(: dodatek); Folwarki, pole w Obiedzinie (: folwark); Glinki, pole w Obiedzinie
(: glinka); Grodzie, ³¹ka w ¯ebrach (: gród ³¹ka, pastwisko ogrodzone); Jeb³onki, las w Kozikach, na polu ronie jab³oñ (: jab³onka); Jelonki, ³¹ka w ¯ebrach (: jelonek); Kalenie, bagno w Waszkach (: kaleñ b³oto, ka³u¿a SGP 2,
293); Kamienice, pola w Gietkach (: kamienica ziemia, na której jest du¿o
kamieni); Kasztany, pole w Brzózkach (: kasztan); Kliny, pola w Wincencie
(: klin pole w kszta³cie trójk¹ta SGP 2, 368); Kluce, pole w Gromadzynie
Wykno (z mazurzeniem od klucz zespó³ maj¹tków ziemskich, folwarków, wsi
(SJPDor. 3, 741); Kr¹zki lub Okr¹zki, pole w Kowalewie (: kr¹¿ek) wed³ug
informatorów dawniej obrabiano tam kamienie, por. okr¹¿ek czêæ sk³adowa
kierzni (SGP 3, 432); Lisy, ³¹ka w Wcieklicach (: lis); Morgi, ³¹ka w Gromadzynie Starym (: morg, morga miara powierzchni gruntu); Nieu¿ytki, pole
w Waszkach (: nieu¿ytek); Nowiny, pole w Rupinie; pole w Glinkach (: nowina
pole po raz pierwszy zaorane, ziemia po raz pierwszy pod uprawê wziêta
(SGP 3, 337); Ogródki, ³¹ka w Kole (: ogródek); Okrêgi, pole w Gromadzynie
Starym (: okrêg nazwa kawa³ka pola, u¿ywana przez zagrodowa szlachtê na
oznaczenie przestrzeni, niebêd¹cej zwyk³ym w¹skim a d³ugim dzia³em, ale maj¹cej kontury, zbli¿one do kwadratu, trapezu albo tym podobnej figury (SGP 3,
433); Pieñki, ³¹ki w ¯ebrach (: pieniek); Polka, pole w ¯ebrach (: gw. polko
pólko); Porêby, polana w Waszkach (: porêba obszar w lesie, z którego wyr¹bano drzewa SJPDor. 6, 1052); Smuski, pola w Okurowie (gw. smuzek smu¿ek
zdr. od smug w¹ski pas ³¹ki, rzadziej pola, lasu; tak¿e ³¹ka, szczególnie podmok³a (SJPDor. 8, 459); Stoki, strumyk w Kowalewie (: stok strumyk, ród³o
(SGP 5, 236); Tabory, bagno w Kole (: tabor); Was¹gi, ³¹ki w Kozikach
(: was¹g kosz z wici spleciony, k³adziony na wóz zamiast drabinek i dennicy
(SGP 6, 76); Wydry, ³¹ka w Kole (: wydra); Zag³owki, pole w Kozikach
(: zag³ówek zagon poprzeczny, zakoñczaj¹cy wszystkie inne (SGP 6, 278);
Zgrzêpy, ³¹ka w Waszkach (: zgrzêpa kupa gnoju SGP 6, 377); Z³oby, rów
w Kowalewie (: z mazurzeniem od ¿³ób pod³u¿ne wy¿³obienie w ziemi, w skale,
dolina, jar (SJPDor. 10, 1433).
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Tylko jedn¹ nazwê pluraln¹ utworzono od czasownikowej podstawy apelatywnej: Wypychy, ³¹ka w Kielczach Kopkach (: wypychaæ, wypchn¹æ).
Odonimiczne toponimy pluralne w analizowanym zbiorze nazw s¹ nieliczne. W ich podstawach powiadczone s¹ nazwiska: Liski, ³¹ka w Brzózkach
(: od nazwiska w³aciciela: Lisek); Piercieñskie, pole w Kowalewie (: od nazwiska Piercieñski), por. nazwy Afanowskie, Bery³owskie, Guzowskie itd. (Biolik
2009, s. 75).
W grupie mikrotoponimów jednocz³onowych derywowanych paradygmatycznie znajduj¹ siê nazwy, tzw. dope³niaczowe, wskazuj¹ce na przynale¿noæ
obiektu do w³aciciela, np. od nazwiska w³aciciela Zadrga utworzono nazwê:
Zadrogi, pole w Truszkach Zalesie; od przezwiska wiegora nazwê: wiegory,
pole w Gromadzynie Starym. W funkcji tej wykorzystano tak¿e imiona dawnych
lub obecnych w³acicieli, np. Jedamy, lasek w Kozikach (: gw. n.o. Jedam
Adam); Jekupki, pole w Wykowie (: gw. n.o. Jekubek Jakubek, Zygmuntów,
pole we Wszeborach (: od imienia w³aciciela Zygmunt) oraz apelatywne okrelenia osób: Grencjegary, las w Brzózkach, w którym stacjonowa³o wojsko niemieckie, od gw. grencjegar stra¿nik.
c) formanty redukcyjne
Derywacjê redukcyjn¹ mo¿na wydzieliæ w nazwie: T³ogi, ³¹ka w Kumelsku
od rzeczownika [o]d³ogi z ubezdwiêcznieniem d > t) i redukcj¹ samog³oski
o- w nag³osie.
Nale¿y zaznaczy, ¿e redukcja mog³a byæ czynnikiem wp³ywaj¹cym na powstanie wielu nazw jednocz³onowych, niederywowanych s³owotwórczo, u¿ywanych w rodowisku jako formy oboczne struktur dwucz³onowych: Dworskie
Pola > Dworskie.
3. Mikrotoponimy dwucz³onowe w formie zestawieñ s³owotwórczych
W lokalnym systemie mikrotoponimicznym, oprócz jednocz³onowych jednostek onimicznych, wspó³istniej¹ z³o¿one elementy nazewnicze. S¹ to najczêciej nieobjête tendencjami eliptyczno-redukcyjnymi zestawienia dwucz³onowe.
W funkcji cz³onów uto¿samiaj¹cych wystêpuj¹ rzeczowniki, g³ównie z zakresu
terminologii topograficznej, jak: pole, ³¹ka, góra, las, droga, bagno, dwór,
w³óczka (od w³óka), biel, bór, jama, miejsce, strumyk, bagno, staw, ród³o,
a w funkcji cz³onów odró¿niaj¹cych rzeczowniki, przymiotniki apelatywne
i odproprialne. Tylko w jednej nazwie: Pó³ W³óczki, gw. Pouvuoæki, pole
w Kumelsku, zosta³ powiadczony odró¿niaj¹cy cz³on liczebnikowy. Ze wzglêdu
na przynale¿noæ formaln¹ cz³onu odró¿niaj¹cego do kategorii czêci mowy

Analiza strukturalno-gramatyczna mikrotoponimów...

25

mo¿na wydzieliæ mikrotoponimy z pierwszym cz³onem przymiotnikowym
i z pierwszym cz³onem rzeczownikowym.
A. Nazwy z pierwszym cz³onem przymiotnikowym
a) pierwszy cz³on jest przymiotnikiem utworzonym od nazwy miejscowej,
a cz³on drugi jest rzeczownikiem odapelatywnym  topograficznym okreleniem
terenu: Kowalewski Las, las w Kowalewie (: Kowalewo);
b) cz³on pierwszy jest przymiotnikiem utworzonym od nazwy osobowej
w³aciciela, a drugi rzeczownikiem  topograficznym okreleniem terenu: Falkowska Góra, góra w Kozikach (: od imienia Walek z suf. -ow-ski i ubezdwiêcznieniem w nag³osie w > f); Kolikowa £¹ka, ³¹ka z ¯ebrach (: nazwisko
Kolik); Maækowska Droga, droga w Górskich (: od imienia Maciek z suf. -owski i wymianà e : ¸); Modestowe Bagno, bagno w Wincencie (: od nazwiska
Modest); Piekarzowa Góra, ³¹ka w Czerwonym (: od nazwiska Piekarz); Wiktorowa Choinka, las w ¯ebrach (: od imienia Wiktor);
c) cz³on pierwszy jest przymiotnikiem odapelatywnym, a drugi rzeczownikiem okrelaj¹cym obiekty terenowe: Bia³a Droga, droga w Wcieklicach; Chojnicka Droga, droga w Kozikach (: ap. chojnik); Czarne Bagno, bagno w Górskich; Du¿y Dó³, las w Kole; Dworski Las, las w Bialikach, Dworskie Pole,
pole we Wcieklicach; Dziedzicowa Góra, góra w Kozikach (: od ap. dziedzic);
Jab³onowe Pole, pole w Waszkach (: ap. jab³oñ); Jamackie Góry, las w Janowie
(: od jama, jamy wykopane do³y); Kosmata Górka, góra w Gromadzynie Starym, kosmaty poroniêty traw¹; Lisia Góra, las we Wszeborach; Lisie Jamy,
las w Gromadzynie; Lotny Dwór, miejsce w Wincencie (: rotny z dysymilacj¹
r na l, stacjonowa³a tam rota wojska rosyjskiego); M³yñska Góra, góra w Tyszkach W¹do³owie, dawniej sta³ tam m³yn; Niedwiedzi Dó³, dó³ w Wincencie;
Oberwana Góra, pole w Bialikach; Pañskie £¹ki, ³¹ki w Waszkach; Szeroka
Biel, ³¹ka w Kozikach; Szlachecki Bór, las w Kole; mierciowa Góra, góra
w Wincencie (w czasie II wojny wiatowej na górze pochowano partyzantów);
Wilcze Bagno, bagno w Wincencie; Wygorza³e Bagno, bagno w Niksowiznie;
Wyrwana Droga, droga w Niksowiznie; Ziarnista Góra, góra w Czerwonym
(jest na niej ¿wir); Zimna Woda, strumyk w Gromadzynie Starym.
B. Nazwy z pierwszym cz³onem rzeczownikowym
a) cz³on pierwszy jest nazw¹ osobow¹ w mianowniku, a drugi rzeczownikiem  apelatywnym okreleniem terenu: Makowska £¹ka, ³¹ka w Danowie
(: nazwisko Makowski);
b) cz³on pierwszy jest nazw¹ osobow¹ w dope³niaczu, a drugi rzeczownikiem apelatywnym, topograficznym okreleniem terenu: Capli Bór, las w Kole
(: nazwisko Czapla); Falka Góra, góra w Kozikach (: imiê Walek); Jedamka
Pole, pole w Kowalewie (: imiê Jedamek Adamek); Jelema Góra, góra
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w Kozikach (: imiê gw. Jelem, mo¿e Jarem, Jarema z dysymilacj¹ r na l
i przejciem nag³osowego ja- > je-); Kani Góry, pole w Górskich (: nazwisko
Kania); Pêdziocha £¹ka, ³¹ka w Brzózkach (: nazwisko Pêdzioch); Roso³y Las,
las w Wykowie (: nazwisko Roso³a); lechy £¹ka, ³¹ka w Bialikach (: nazwisko
lecha);
b) cz³on pierwszy jest rzeczownikiem apelatywnym, drugi topograficznym
okreleniem terenu: Strój Dwór, las w Kowalewie, w okresie zaborów mieci³y
siê tam magazyny wojskowe (: strój od stroiæ siê); Susza Góra, góra w Kole;
Wierzch Las, pole, las w Kowalewie.
4. Mikrotoponimy w formie wyra¿eñ przyimkowych
W wiejskich wspólnotach komunikacyjnych do identyfikacji obiektów terenowych wykorzystywane s¹ eliptyczne nazwy przyimkowe jako integralne struktury mikrotoponimiczne. Ich proprialny status wi¹¿e siê z apelatywn¹ funkcj¹
wyk³adników relacji przestrzennych i by³ wielokrotnie przedmiotem analiz
w pracach onomastycznych (por. Mrózek 1990, s. 211221; Tomaszewska
1996). Nazwy te powstaj¹ w wyniku przekszta³ceñ formalnych struktur wielocz³onowych w okrelonych sytuacjach komunikatywnych, dopuszczaj¹cych mechanizmy redukcyjne cz³onów uto¿samiaj¹cych: Pole Za Gór¹ > Za gór¹, Pole
Za M³ynem > Za M³ynem. Eliptyczne nazwy przyimkowe jako krótsze od konstrukcji wielocz³onowych i wygodniejsze w u¿yciu s¹ bardzo produktywne
w mikrotoponimii. Swoj¹ funkcjê proprialn¹ pe³ni¹ poprzez odwo³ania do parametrów przestrzennego po³o¿enia obiektów terenowych oraz ich lokalizacji kierunkowej. Orientacji w zakresie po³o¿enia obiektów s³u¿¹ powiadczone
w strukturach onimicznych przyimki:
pod: Pod D¹brow¹, las w Kowalewie; Pod Gorszczeniakiem, pole w Kolnie; Pod Górskimi, ³¹ka w Rupinie; Pod Lini¹, pole w Rydzewie, chodzi o liniê
elektryczn¹; Pod Sowich¹, las w ¯ebrach; Pod W¹do³ami, pole w ¯ebrach;
za: Za Bagnem, pole w Kowalewie; Za Borem, pole w Kowalewie; Za
Chojnick¹ Drog¹, pole w Kozikach; Za Dêbami, pole w Tyszkach W¹do³owie;
Za Maniusiow¹, pole w Wincencie; Za M³ynem, pole w Kozikach; Za Mostem,
³¹ka w Wincencie; Za Nartem, polew Janowie; Za Parowami, miejsce w Kozikach; Za Pomnikiem, pole w Wincencie; Za Pegeerem, ³¹ka w Lachowie; Za
Rzek¹, ³¹ka w Wincencie; Za Stodo³¹, pole w górskich.
Bliskoæ po³o¿enia w stosunku do innych obiektów terenowych jest wyra¿ana przy pomocy przyimków:
ko³o: Ko³o Bagna, pole w Rupinie; Ko³o Domu (2), pole w £osewie; ³¹ka
w Kie³czach Starych; Ko³o Piwnicy, pole w brzózkach; Ko³o Szosy, ³¹ka
w Brzózkach; Ko³o Wiatraka, pole w Tyszkach W¹do³owi;
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pode: Pode M³ynem, pole w Kozikach;
przy: Przy Domu (2), ³¹ka w Wyszeborach; pole w Brzózkach;
u: U Brodu, ³¹ka w Pachuczynie; U D¹bku, pole w Kozikach; U Dworku,
pole w Wincencie; U Granicy, pole w Kozikach; U Jegliji, lasek w Kozikach;
U Jesienia, ³¹ka w Kole, gw. jesieñ jesion; U Kuzi, pole w Kosewie, od
nazwiska Kuzia; U Patryji, pole w Kozikach; U Piwki, gw. Uupifki, pole
w Wincencie; U Skrody, gw. Uuskrody, ³¹ka w Obiedzinie, od n. rzeki Skroda;
U Szyjki, gw. Uusyiki pole w Pachuczynie; U Wygna, ³¹ka w Truszkach;
U Wykenka, ³¹ka w Kie³czach.
Zwi¹zane jednoznacznie z kategori¹ lokatywnoci s¹ struktury z przyimkiem: w wskazuj¹cym usytuowanie wewn¹trz innych obiektów: W Glinkach,
pole w Wszeborach; W Moczyd³ach, pole w Tyszkach W¹do³owie; W Mostkach,
pole w Zaskrodziu; W Ostrofku, pole w Bialikach; W Polkach (2), las w Górskich; ³¹ka w Rupinie; W Siutaku, pole w Danowie, por. gw. wutak, siukat
w¹skie przejcie miêdzy budynkami; W Smalcem, ³¹ka w Zaskrodziu; W Syjach, ³¹ka w Okurowie; W cistalce, pole w Obiedzinie.
Najwiêksz¹ frekwencj¹ wyró¿niaj¹ siê mikrotoponimy z przyimkiem na.
W strukturach tych przyimek ³¹czy siê z locativem, oznaczaj¹c po³o¿enie obiektu na jakiej powierzchni oraz relacje kierunkowego zbli¿ania siê do jakiego
miejsca. Wród struktur przestrzennych przyimek na wystêpuje w po³¹czeniu
z rzeczownikiem apelatywnym, np: Na Barku, pole w Danowie, nazwa od
kszta³tu pola; Na Byku (2), las w Lachowie; pole w Rydzewie; Na Do³ach (2),
las w Obiedzinie; górka w Okurowie; Na Gaju, pole w Gromadzynie Wykno;
Na Glinkach, ³¹ka w Rupinie; Na Karczmisku, pole w Gromadzynie Wykno; Na
Kolonii, pole w Kielczach Starych; Na Lagrach, miejsce w Wincencie, podczas
II wojny wiatowej by³ tam obóz; Na Lipniku, pole w Wykowie; Na Piasecznie,
pole w Kozikach od gw. ap. piaseczno miejsce piaszczyste, nieurodzajne; Na
Spalenisku, ³¹ka w Górskich; Na Stacji Kolejowej, pole w Wincencie; Na Syngarze, pole w Kowalewie, gw. syngar wie¿a obserwacyjna; Na W³okach, las
w Rydzewie; Na Wysorach, ³¹ka w Tyszkach W¹do³owie; Na Zakopie, ³¹ka
w Obiedzinie; Na ¯wirowni, pole w Górskich.
Przyimek na w po³¹czeniu z osobow¹ nazw¹ w³asn¹ tworzy mikrotoponimy:
Na Barbarce, ³¹ka w Okurowie; Na Bazyd³ach, pole w Kole; Na Doby³ach,
pole w Górskich; Na Dubicu, pole w Wykowie, od nazwiska Dubicz; Na Jekupkach, pole w Wykowie; Na Ulianowie, ³¹ka w Rupinie, od imienia gw. Ulian
Julian.
Relacje przestrzennego usytuowania obiektów wyra¿ane przyimkiem na
w po³¹czeniu z innym toponimem przejawiaj¹ siê w nazwach: Na Bialikach,
pole w Górskich; Na Brzozowie, ³¹ka w Brzozowie; Na Kordunie, ³¹ka w Danowie; Na Lachowie, pole w Kielczach Starych; Na Lachówkach, pole w Borkowie; Na Prusach, pole w Wincencie; Na Przeczkach, pole w Rydzewie; Na
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Rydzewie, pole w Kielczach Starych; Na Sapach, pole w Wszeborach; Na astach, ³¹ki w Bialikach, dawniej wie Szasty; Na Wykowie, ³¹ka w Górskich; Na
Wszeborach, pole w Kielczach Starych.
Znaczenie kierunkowe przyimka na znajduje powiadczenie w strukturach
nazewniczych: Na Koszary, las w Wincencie; Na Wisza³ki, las w Rupinie; Na
treka, las w Wykowie; Na Pi¹tek, pole w Gromadzynie Starym (: w pi¹tki
odbywa³y siê tam targi).
Nawi¹zania i relacje kierunkowego zbli¿ania siê do obiektu s¹ wyra¿ane
przyimkami:
do (3): Do M³ynniku, rów melioracyjny w Czerwonym; Do Nartu, pole w
Danowie, gw. nart dolina lena, wyró¿niaj¹ca siê d³ugim i w¹skim kszta³tem;
Do Smugu, ³¹ka w Górskich;
od (1): Od Rzeki, ³¹ka w Kole, w pobli¿u p³ynie rzeka;
pod (1): Pod Kaforze, pole w Kole;
poza (1): Poza Rycen, dró¿ka w Bialikach;
w (1): W Pieñki, ³¹ka w Obiedzinie.
Przedstawione powy¿ej nazwy przyimkowe mia³y znaczenie topograficzne
wyra¿one w relacjach przynale¿noci przestrzennej lub kierunkowej. Odmienne
znaczenie  spadkowo-dzier¿awcze  maj¹ nieliczne na tym terenie twory nazewnicze z przyimkiem po (5): Po D¹bku, las w Wciklicach; Po Kusa, pole
w Lachowie, od nazwiska w³acicieli Kus; Po Micha³owskie, pole w Okurowie;
Po Niecieckim, las w ¯ebrach; Po Ptaku, pole w Gromadzynie Wykno; wskazuj¹ce na relacje obiektu do jego w³aciciela
Wnioski
Przedstawiona w pracy typologia zró¿nicowania modelowo-strukturalnego
formacji mikrotoponimicznych pozwala stwierdziæ, ¿e funkcjê dominuj¹c¹
w sferze nominacji rodowiskowej i potocznej pe³ni¹ dwa modele nazw. Model
pierwszy tworz¹ mikrotoponimy jednocz³onowe  niederywowane i derywowane s³owotwórczo, model drugi  zestawienia s³owotwórcze i nazwy przyimkowe.
Wewn¹trzsystemowe przekszta³cenia nazewnicze motywowane tendencj¹
do skrótu prowadz¹ do powstawania struktur jednocz³onowych: Dworski Las >
> Dworski i eliptycznych modeli przyimkowych: Pole na Wykowie > Na Wykowie. Sprawia to, ¿e w rodowisku wspó³istniej¹ modele jednocz³onowe i dwucz³onowe, ich formy oboczne i warianty osadzone w lokalnym kontekcie onimicznym. W grupie mikrotoponimów jednocz³onowych prawie jednakow¹
produktywnoæ wykazuj¹ wszystkie modele nazewnicze: mikrotoponimy jednocz³onowe singularne, mikrotoponimy jednocz³onowe derywowane sufiksalnie
i mikrotoponimy derywowane paradygmatycznie. Inaczej kszta³tuje siê produktywnoæ
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w zakresie struktur komponowanych. Specyfika wiejskiego rodowiska geograficznego i zwi¹zane z ni¹ w³aciwoci obiektów wp³ywaj¹ na rozwój modeli
przyimkowych, które zdominowa³y pod wzglêdem ilociowym wszystkie pozosta³e struktury nazewnicze. W eliptycznych strukturach przyimkowych znajduje
swój wyraz motywacja przestrzenno-lokatywna i relacje kierunkowe motywowane po³o¿eniem obiektów. U¿ywane w codziennej praktyce komunikacyjnej warianty nazewnicze dowodz¹, ¿e proces kszta³towania siê onimów jest wci¹¿
¿ywy.
Przedstawione w artykule nazwy terenowe, przekazywane pokoleniowo
w tradycji ustnej s¹ wiadectwem jêzyka mieszkañców. Zachowane w nich zosta³y podstawowe cechy gwarowe, jak mazurzenie: Reskowe (w³asnoæ Reszka),
Kluce (: klucz), Smuski (: Smu¿ki), Kr¹zki (: kr¹¿ki), przejcie ja- > je-, por.
nazwy: Jeb³onki, Jekubki, Jedamy, przejcie -ar- > -er: por. Tertak (: tartak),
oN > uN w nazwach Kordun, Wygun (: kordon, wygon), iN > eN: por. Rupieniak
(: n.m. Rupin), utrzymanie o pochylonego: Polko (: pólko).
Wykaz skrótów
SGP
 S³ownik gwar polskich. U³o¿y³ J. Kar³owicz. T. IVI. Kraków 19001911.
SJPDor. S³ownik jêzyka polskiego. Pod red. W. Doroszewskiego. T. IXI. Warszawa 19581969.
Linde  S. B. Linde: S³ownik jêzyka polskiego. T. IVI. Lwów 18541860.
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Summary
The article presents grammatical construction of field names used in everyday language
of the inhabitants of Kolno municipality. All the collected names belong to two structural models.
The first model is formed by singular and plural toponyms, the second model is formed by two-part names and prepositional names. In the microtoponyms there is a tendency to form name
variations.
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Przezwiska uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
w Dzia³dowie. Analiza formalna i znaczeniowa
The nicknames of students from Dzia³dowo.
Formal and semantic analysis
This article presents linguistic analysis of nickname anthroponyms on the basis
of material collected in schools in Dzia³dowo. Classification of nicknames has been done
on the basis of semantic motivation. Nicknames motivated in an onimic or apelative way
have been discussed here.
S³owa kluczowe: przezwiska, antroponimy, motywacja semantyczna
Key words: nicknames, anthroponyms, semantic motivation

Za przezwiska uwa¿a siê nazwy niemaj¹ce tradycji pisanej, ale trwale ³¹cz¹ce siê z dan¹ osob¹1 czy te¿  w szerszym ujêciu  wszelkie okrelenia s³u¿¹ce
do identyfikacji osoby poza oficjalnym imieniem i nazwiskiem2. Nale¿¹ one
zatem do nieoficjalnej czêci systemu onimicznego. Oprócz tego, ¿e przezwiska
oznaczaj¹, identyfikuj¹ cz³owieka, zawieraj¹ równie¿ pewien ³adunek emocjonalny  dodatni b¹d ujemny, co odró¿nia je od przydomków3. Poniewa¿ s³u¿¹
one najczêciej celom ekspresywno-hipokorystycznym lub ekspresywno-deterioratywnym, ich semantyka uzale¿niona jest od stosunku nazywaj¹cego do nazywanego (tzw. aspekt psychologiczny), od grupy spo³ecznej i od rodzaju kontaktu
(aspekt socjologiczny i pragmatyczny)4.
1 Za: M. Kamiñska: Nazwiska i przezwiska ludnoci wieniaczej w £owickiem. Onomastica
1958. T. IV, s. 79120; B. Stanecka-Tyralska: Przezwiska ludnoci Je¿owa w powiecie brzeziñskim.
Rozprawy Komisji Jêzykoznawczej £ódzkiego Towarzystwa Naukowego 1972. T. XVIII, s. 179.
2 T. Skulina: Funkcje przezwiska w systemie antroponimicznym. Studia z Filologii Polskiej
i S³owiañskiej 1974. T. XIII, s. 213234.
3 M. Biolik: Przezwiska i przydomki ludnoci wiejskiej (na przyk³adzie wsi Andrzejki w woj.
³om¿yñskim). Onomastica 1983. T. XXVIII, s. 165180.
4 B. Stramek: Przezwiska uczniów i nauczycieli stargardzkich szkó³. Onomastica 2001.
T. XLVI, s. 279290.
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Przezwiska jako nazwy nadane zastêpczo konkretnej osobie, zabarwione
emocjonalnie, bardzo czêsto funkcjonuj¹ w ¿argonie uczniowskim. Do tej pory
nie zosta³y opracowane jednolite zasady klasyfikacji antroponimów nieoficjalnych wystêpuj¹cych w jêzyku uczniów, a w pracach onomastycznych stosowane
s¹ ró¿ne sposoby opisu przezwisk5.
Przezwiska, które analizujê w artykule, zebra³am wród uczniów dzia³dowskich gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych6. Ca³oæ materia³u obejmuje oko³o
320 hase³. Celem artyku³u jest wskazanie motywacji zebranych przezwisk oraz
mechanizmów ich powstawania. Motywacjê ustali³am na podstawie wyjanieñ
uczniów oraz w³asnej wiedzy ogólnej, np. Z¹bala  bo ma du¿e zêby, Czarna
 bo ma w³osy koloru czarnego, Lesiu  bo nazywa siê Lech, Grochu  bo
nazywa siê Grochowski, Gumak  bo w pierwszej klasie przyszed³ do szko³y
w gumiakach, Truskaweczka  bo rodzice maj¹ uprawy truskawek.
Uwzglêdniaj¹c motywacjê zebranych przezwisk, mo¿na je podzieliæ na:
1) motywowane onimicznie oraz 2) motywowane apelatywnie.
I. Przezwiska motywowane onimicznie
S¹ to przezwiska, które zosta³y utworzone od innych nazw w³asnych charakterystycznych dla nosiciela przezwiska. Ta grupa przezwisk charakteryzuje siê
du¿¹ ró¿norodnoci¹ mechanizmów motywacyjno-nominacyjnych. Mo¿na tu zaliczyæ nazwy powsta³e w wyniku modyfikacji znaczeniowej oraz przekszta³cenia
nazwiska, imienia, narodowoci, miejsca pochodzenia, a tak¿e przezwiska powsta³e na skutek skojarzenia przezwanego z bohaterem literackim, filmowym,
postaciami ze wiata nauki, polityki i sportu.
1. Odnazwiskowe antroponimy nieoficjalne
Przezwiska tego typu powstaj¹ w wyniku ró¿norodnych zabiegów derywacyjnych i pozaderywacyjnych, w znacznym stopniu opartych na procesach adideacyjnych i metonimicznych. Najczêciej spotykane mechanizmy kreacyjne to:
a) odrzucenie czêci koñcowej nazwiska i zredukowanie go do domniemanej
podstawy onimicznej (osobowej lub miejscowej): August < August[ynowicz],
5

Por. K. D³ugosz: Wielocz³onowe przezwiska uczniowskie. Onomastica 1988. T. XXXII,
s. 155168; E. Umiñska: Przezwiska ludowe mieszkañców Dzia³oszyna. Onomastica 1980.
T. XXV, s. 141159.
6 Materia³ badawczy zosta³ zebrany w 2011 r. na podstawie ankiet przeprowadzonych wród
uczniów szko³y, w której pracujê. W gromadzeniu materia³u korzysta³am równie¿ z pomocy kole¿anek ucz¹cych w innych szko³ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Dzia³dowie. Nauczyciele otrzymali ankiety, w których uczniowie proszeni byli o podanie przezwiska, imienia, nazwiska,
p³ci oraz o wyjanienie genezy przezwiska.

Przezwiska uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych w Dzia³dowie...

33

Iwan < Iwañ[ski], Janek < Jank[owski], Józia < Józ[wowska], Józio < Józ[efowicz], Jurek < Jurk[owski], Pawe³ < Paw³[owska], Poter < Poter[a³a] (asocjacja
z: Potter), Renia < Reñ[ska], Rzym < Rzym[owska], Stefan < Stefan[ina], Szczepan < Szczepañ[ski], Urban < Urbañ[ski].
Nale¿¹ tu równie¿ przezwiska utworzone przez zredukowanie nazwiska do
podstawy apelatywnej na zasadzie skojarzenia z nazwami zwierz¹t: G¹sior < G¹sior[owska], Kaczor < Kaczor[owski], Koñ < Kon[ik], Sokó³ < Soko³[owski],
¯mija < ¯mij[ewska] i z nazwami rolin: Choinka < Chojnowski, Kwiat < Kwiat[kowski], Kwiatek < Kwiatkowski, Lipa < Lip[owski], Lip[iñski], Rzepa < Rzep[liñski], Sosna < Sosn[owski], Winia < Wini[ewska].
W grupie tej znalaz³y siê równie¿ przezwiska utworzone od nazwisk wywo³uj¹cych inne asocjacje: Bia³a < Bia³owicz, Bochen < Bochno, Ceg³a < Cegie³ka, Cegielska, Ci¿ma < Ci¿mañska, Czarny < Czarnecki, Karpa < Karpiñska,
Kosiara < Kosiarska, Kowal < Kowalski, Ogród < Ogrodowczyk, Sofa < Sofiñska, Sztandar < Sztando, wider < widerski oraz utworzone w wyniku derywacji redukcyjnej przezwiska pozbawione treci znaczeniowej typu: Bojan < Bojanowska, Cendro < Cendrowski, Cybul < Cybulski, Dziewan < Dziewanowski,
Gadom < Gadomski, Piekar < Piekarski, Podol < Podolski, Sikor < Sikorski,
a tak¿e uciêcia objête aktualn¹ mod¹ socjolektaln¹ (np. nara, spoko), które tworz¹ wyrazy niesamodzielne znaczeniowo: Bor < Borkowska, Ewer < Ewertowska, Usio < Usi¹dek;
b) uciêcie czêci pocz¹tkowej i koñcowej nazwiska w wyniku skojarzenia
z wyrazem pospolitym: Krzak < [Za]krzew[ski];
c) odrzucenie czêci inicjalnej nazwiska i modyfikacja czêci finalnej: Siatek < Nasiadka (z ubezdwiêcznieniem spó³g³oski d);
d) dodanie do nazwiska sufiksu:
-ak: Falbiak < Falba (z wymian¹ b : b),
-cia: Madejcia < Madej,
-ek: Rz¹pek < Rz¹p,
-ka: Kokoszka < Kokosza, Madejka < Madej;
e) utworzenie formy ¿eñskiej od mêskiej na wzór nazwiska marytonimicznego (po mê¿u) dla nazwiska panieñskiego (patronimicznego): Buskowa < Busk;
f) dodanie sufiksu (najczêciej) po dezintegracji nazwiska:
-ak: Kruszak < Krusz[ewski],
-as: Gulczas < Gulcz[yñski], Kêpas < Kêp[ka],
-cha: Broncha < Bron[szewska], Rocha < Ro[sik],
-ek: Boniek < Boni[s³awska], Gajtek < Gajt[kowski], Gutek < Gut[owska],
Lipek < Lip[owski], Rutek < Rut[kowski], Soczek < Socz[yñski], Sontek <
< Sont[owski], Tymek < Tym[añski], Z¹bek < Z¹b[kiewicz], Zió³ek < Zió³[kowski],
-ik //-yk: Balik < Bal[icki], Piecyk < Piec[kowski], Warmik < Warm[iñski],
-ina: Zielina < Ziel[iñska],
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-isia: Kamisia < Kam[iñska],
-ka: Bia³ka  Bia³[owicz], ¯mijka  ¯mij[ewska],
-osia: Jarosia < Jar[osz], Kalkosia < Kalk[owska], ¯ubrosia < ¯ubr[owska] (s : ),
-o: Janko < Jank[owski], Koz³o < Koz³[owski], Or³o < Or³[owska], Rzymo < Rzym[owski],
-us: Wiergus < Wierg[owski],
-u: Dudu < Dud[ek], Falu < Fal[k], Koniu < Koni[k];
g) dodanie sufiksu z wymian¹ g³osek:
-un: Geskun < Gesek (e : ø) i w niektórych przypadkach uciêciem czêci
podstawy:
-iwo: Soniwo < Sosnowski (s : , n : ñ),
-ka: Szyszka < Szych (sz : ch),
-owa: Zdunkowa < Zdunek (e : ø), nazwisko ¿eñskie;
h) dodanie do imienia angielskiego wyk³adnika patronimicznoci -son, na
wzór obcojêzycznych nazwisk, np. Johnson  syn Johna: Zdybson < Zdyb;
i) przezwiska w formie wo³acza, z koñcówk¹ fleksyjn¹ -u (w funkcji formantu) dodan¹ do czêci nazwiska: Chmielu < Chmielewski, Grochu < Grochowski, Grzesiu < Grzekiewicz, Kirzku < Kierzkowska (z obni¿on¹ wymow¹
samog³oski -i), Piechu < Piechowiak, Rychu < Rychcik, Stachu < Stachewicz,
niegu < niegocki, wierszczu < wierczewska (adideacja do wierszcz) lub
ca³ego nazwiska: Lesiu < Lech (ch : ), Peciu < Peæ. Wywodz¹ siê one z formy
wo³acza imion, np. Kaziu, Wiesiu, które z czasem w jêzyku potocznym wystêpowa³y w funkcji mianownika7;
j) uciêcie koñcowej czêci nazwiska i dodanie koñcówki -i w funkcji formantu: Keszi < Kierz[kowska], Wróbi < Wrób[el], Kowi < Kow[alski]. Jest to
dosyæ ciekawe zjawisko tworzenia przezwisk na wzór anglojêzycznych zdrobnieñ czy spieszczeñ imion, np. Kate, Susie, Mattie lub apelatywów, np. mummy,
daddy, puppy, kitty;
k) celowa wymiana samog³osek o > a na zasadzie skojarzenia z wyrazem
pospolitym: Kanapka < Konopka.
W zebranym materiale onimicznym mo¿na równie¿ zauwa¿yæ kszta³towanie
przezwisk przez zestawienie cz³onów oficjalnych nazw osobowych: Pajarzka <
< Pa[ulina] Jarz[yn]ka. Kazimierz D³ugosz8 tego typu konstrukcje zalicza do
kontaminacji (z zerowym wêz³em kontaminacyjnym) o uszczuplonych fonologicznie formach obydwu komponentów. Autor zauwa¿a, ¿e w swej budowie
konstrukcje powsta³e przez skontaminowanie elementu imienia i nazwiska przypominaj¹ raczej skrótowce, gdy¿ brak tu podobieñstwa dwiêkowego pomiêdzy
kojarzonymi elementami.
7
8

W. Kupiszewski: O przezwiskach szkolnych. Prace Filologiczne 1998. T. XXXIV, s. 213.
K. D³ugosz: Wielocz³onowe przezwiska uczniowskie, s. 166168.
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2. Przezwiska od imion chrzestnych
Ich ród³a nominacyjne stanowi¹ oficjalne i nieoficjalne formy imion i,
podobnie jak antroponimy utworzone od nazwisk, charakteryzuj¹ siê one du¿ym
zró¿nicowaniem kreacyjnym. Wyró¿niæ w tej grupie mo¿na przezwiska tworzone przez:
a) odwo³anie do formy obcojêzycznej imienia i w niektórych wypadkach
skrócenie jej: Dejw < David (Dawid), D¿ulia < Julia, Kejt < Kate (Kasia), Mefju
< Mathew (Mateusz) lub dodanie koñcówki -a: D¿asta < Justin (Justyna);
b) odwo³anie do formy obcojêzycznej apelatywu: Holka < Olka, w tym wypadku na wzór czeskiego holka dziewczyna;
c) modyfikacja fonetyczna polegaj¹ca na pominiêciu g³oski: Daidek < Dawidek;
d) skojarzenie imienia z wyrazem pospolitym: Kulka < Julka, Morela <
< Mirella, Padlina < Paulina, Palma < Paula, Radar < Radek;
e) redukcja czêci rodkowej imienia od jego formy hipokorystycznej: Domcza < Dom[ini]cz[k]a < Dominika lub deterioratywnej: Prycha < P[at]rycha <
< Patrycja;
f) utworzenie przezwiska poprzez zamianê imion: Maniek < Mariusz, Jan <
< Adrian.
Zdecydowanie najwiêksz¹ grupê stanowi¹ przezwiska powstaj¹ce w wyniku
skracania struktur imienniczych poprzez ró¿ne modyfikacje s³owotwórcze, np.:
g) skrócenie imienia poprzez odciêcie jego czêci finalnej: Jare < Jarek, Kas<
< Kasia (tu dodatkowo z wymian¹ s : ), Kat < Katarzyna, Zuz < Zuzanna lub
pominiêcie czêci rodkowej imienia z zachowaniem jego rodzaju: Daga <
< Dag[mar]a, Eda < Ed[yt]a, Kala < Kal[in]a, Kama < Kam[il]a;
h) odrzucenie czêci inicjalnej imienia: Lina < [Karo]lina, Nika < [Mo]nika,
Tyna < [Mar]tyna i utworzenie imienia w formie hipokorystycznej, rzadko u¿ywanej w tej funkcji: Cysia < [Mar]cysia, Dusia < [Mag]dusia, Dziunia <
< [E]dziunia (Edzia, Edyta), Lusia < [O]lusia (Ola), Tosia < [An]tosia, Trysia <
< [Pa]trysia, Tusia < [Mar]tusia;
i) odrzucenie czêci inicjalnej i rodkowej imienia w formie hipokorystycznej: Rosia < [We]ro[ni]sia;
j) derywacjê sufiksaln¹ przez dodanie sufiksu do imienia w formie podstawowej:
-ul: Kingul < Kinga lub w formie hipokorystycznej: -ek: Asiek < Asia,
a tak¿e dodanie sufiksu do czêci imienia podstawowego:
-ala: Tomala < Tom[asz],
-cio: Robcio < Rob[ert],
-ek: Mi³ek < Mi³[osz],
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-ela: Zuzela < Zuz[anna] (z mo¿liw¹ adideacj¹ do imienia Ela, a to od
El¿bieta),
-isia: Samisia < Sam[anta],
-ka: Joanka < Joan[na], Sanderka < Sandra (ø : e),
-osia: Werosia < Wera (a to od Weronika),
-sa: Iwonsa < Iwona,
-sia: Nasia < Natalia,
-us: Norus < Nor[bert],
-ys: Matys < Mateusz;
k) zmiana koñcówki fleksyjnej po dezintegracji podstawy (derywacja paradygmatyczna):
-ø: Tyn < Martyna,
-o: Jaro < Jarek, Tybo < Tyberiusz.
Niektóre przezwiska zawieraj¹ koñcówkê -i: Marzi < Marzena, Mati < Mateusz, Nali < Natalia, Pati < Patrycja, Suzi < Susie (Zuzia), Wiki < Wiktoria,
mechanizm kreacyjny zosta³ przejêty z jêzyka angielskiego (np. Mattie, Susie,
Katie). W innych wypadkach wystêpuje koñcówka wo³acza -u: Olenu < Olena,
Witu < Witold;
l) dodanie do imienia morfemu -son: Jakubson < Jakub.
3. Przezwiska topograficzne
Do tej grupy nale¿¹ przezwiska powsta³e od miejsca pochodzenia przezwanego. W zebranym materiale nazewniczym odnotowano jedno przezwisko tego
typu: Mazur < Mazury to region, w którym mieszka nosiciel przezwiska.
4. Przezwiska motywowane imionami i nazwiskami bohaterów literackich,
telewizyjnych, bohaterów gier komputerowych, postaciami ze wiata
nauki, polityki i sportu
Przezwiska tego typu maj¹ charakter metaforyczny, a podstaw¹ do przenoszenia nazw w tej grupie jest na ogó³ podobieñstwo fizyczne lub predyspozycje
psychiczne pozwalaj¹ce na skojarzenie przezwanego z dan¹ postaci¹9. W analizowanym materiale odnotowano nastêpuj¹ce przezwiska tej kategorii: Alutka
 podobna do bohaterki serialu Rodzina zastêpcza, Banderas  podobny do
aktora Antoniego Banderasa, Bin Laden  uczeñ ma zarost jak Bin Laden, Frodo
 ma fryzurê podobn¹ do bohatera filmu W³adca piercieni, Hanka  dziewczynka o nazwisku Mostek, zosta³a skojarzona z Hank¹ Mostowiak, bohaterk¹ serialu
9

Por. B. Stramek: Przezwiska uczniów i nauczycieli, s. 285.
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M jak Mi³oæ, Hermes  latem nosi³ sanda³y, jak mitologiczny Hermes, Jordan
 gra w koszykówkê jak Michael Jordan, Marian  podobny do bohatera serialu
wiat wed³ug Kiepskich, Napoleon  interesuje siê postaci¹ Napoleona Bonaparte, Pershing  mieje siê jak piesek o tym imieniu z bajki £ap go³êbia, Rambo
 uczeñ wysoki i umiêniony jak bohater filmu, Rubik  ma jasne blond w³osy
do ramion i gra w orkiestrze, podobny do Piotra Rubika, Rudy 102  ma rude
w³osy, Tinki  od imienia bohatera bajki Teletubisie, który nosi³ torebkê (przezwany lubi zagl¹daæ do damskich torebek), Toudi  jest ma³y, gruby i niezdarny
jak bohater bajki Gumisie, TurboDymoMan  ch³opiec podobny do bohatera
reklamy sieci komórkowej Plus GSM, Ciastek, Hamster, Kobik, Zenia  to
uczniowie wykazuj¹cy podobieñstwo do bohaterów popularnych gier komputerowych, Dziobak, Gumi, Kret, Smerf, Smyku, Zosia Samosia  uczniowie
z ró¿nych wzglêdów kojarzeni z bohaterami bajek dla dzieci.
II. Przezwiska motywowane apelatywnie
Bior¹c pod uwagê charakter powi¹zania nazwy z desygnatem, mo¿na wyodrêbniæ w tej grupie dwa typy nominacji: 1) nominacjê bezporedni¹, kiedy podstawy motywacyjne (adiektywne lub substantywne) odnosz¹ siê bezporednio do
charakterystyki nosiciela oraz 2) nominacjê poredni¹ (metaforyczn¹ i metonimiczn¹), w przypadku kiedy podstaw¹ przeniesienia nazwy jest podobieñstwo
przezwanego do obiektu porównawczego10.
1. Nominacja bezporednia odwo³uj¹ca siê do:
a) cech zewnêtrznych wyra¿onych form¹ przymiotnikow¹: Bia³y  ma jasne
w³osy, Chudy  jest chudy, Czarny  ma ciemn¹ karnacjê, £ysy  ma ma³o
w³osów, Malutka  jest niska, Ma³y  jest niski, Ruda  ma odrosty koloru
rudego
lub form¹ rzeczownikow¹: Czarnula  ma czarne w³osy, Kêdzior  ma krêcone w³osy, Kitka  nosi kitkê, Loczek, Loki  ma krêcone w³osy, Trzepak
 chodzi roztrzepany (tu ze zmian¹ znaczenia). W tej grupie wskazaæ mo¿na
przezwiska utworzone w wyniku derywacji sufiksalnej: Z¹bala  ma du¿e zêby;
b) cech wewnêtrznych, psychicznych, sk³onnoci, upodobañ, zdolnoci, zachowañ przeniesionych z p³aszczyzny apelatywnej (Nawiedzona  zachowuje
siê jak nawiedzona, Rozpieszczona  jest kapryn¹ jedynaczk¹) oraz utworzonymi za pomoc¹ sufiksów:
10

Por. R. Mrózek: S³ownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu m³odzie¿owego. Kraków 2007, s. 2021.

38

Katarzyna Burchacka

-ek: Brejek  jest niechlujny jak winia tarzaj¹ca siê w brei,
-os: Czokos  lubi czekoladowe p³atki,
-aka: Szwêdaka  szwêda siê wszêdzie za kole¿ankami z klasy,
-ka: Wariatka  jest spontaniczna i nieprzewidywalna.
W dwóch przypadkach tego typu przezwisk mo¿na wskazaæ derywacjê paradygmatyczn¹ z koñcówk¹ wo³acza -u: Koniu  wydaje odg³osy jak koñ, Mistrzu
 jest mistrzem wyg³upów w klasie.
2. Nominacja porednia o charakterze metaforycznym, odwo³uj¹ca siê do:
a) cech zewnêtrznych: Arbuz  ma du¿¹ g³owê, Bobek  jest niskiego wzrostu, Cygan  ma ciemn¹ karnacjê, Foka  jest atrakcyjna, Jednoro¿ec  ma
pryszcza na czole, Koks  jest umiêniony, Krasnal  jest niski, Kruszyna  jest
delikatna, Kurczak  ma w¹t³¹ budowê cia³a, Murzyn  jest bardzo opalony,
Rumun  ma ciemn¹ karnacjê, S³oñ  jest oty³y. W tej grupie mo¿na wskazaæ
równie¿ przezwiska derywowane sufiksalnie: Marchewcia  nosi bluzê w kolorze marchwi, Miodek  ma w uszach miód, Ogonek  nosi kitkê, Paker  jest
w¹t³y. Przezwisko Marchewa  od ubrania w kolorze marchwi zosta³o utworzone przez zmianê paradygmatu.
Zalicza siê tu równie¿ przezwiska wyra¿one w formie zestawieñ: Afro-Teresa  dziewczynka o imieniu Teresa ma bujne, krêcone w³osy;
b) cech wewnêtrznych, psychicznych, sk³onnoci, upodobañ, zdolnoci, zachowañ: B³yskawica  wolno reaguje na informacje, Burak  zachowuje siê
skandalicznie, Æpun  czêsto choruje i u¿ywa sztyftu do nosa, Dzieciak  jest
o rok m³odsza od kolegów i kole¿anek z klasy, Kaczka  chodzi jak kaczka,
Koza  skacze jak koza, Ksi¹dz  jest u³o¿ony i spokojny, Ksiêgowa  dobrze
wykonuje polecenia z ksiêgowoci, Kura  ma miech jak gdakanie kury, Lala
 ch³opiec zabawny, Misiek  jest mi³a, Ogonek  ledzi kole¿anki, Placek  lubi
placki, Prezydent  ma cechy i umiejêtnoci przywódcze, Suchar  opowiada
niemieszne dowcipy, Szatan  s³ucha muzyki metalowej i ubiera siê na czarno,
¯aba  boi siê ¿ab. W jednym wypadku odnotowano derywacjê paradygmatyczn¹: Krusz  lubi kruche ciastka, z wymian¹ g³osek ch : sz;
c) wymowy gwarowej niektórych g³osek: £o³ówek, Mninus;
Nominacja porednia o charakterze metonimicznym polega na przeniesieniu
nazwy w oparciu o zwi¹zek sytuacyjny, okolicznociowy denotatów. Przezwiska
nale¿¹ce do tej grupy mog¹ powstawaæ w odniesieniu do:
d) wykonywanej czynnoci, pe³nionej funkcji: Did¿ej  jest did¿ejem, Farmaceuta  jego matka jest farmaceutk¹, Kierownik  jest synem zastêpcy dyrektora, Prezes  jest synem zastêpcy dyrektora, Prezes  pe³ni funkcjê gospodarza
klasowego, Truskaweczka  jej rodzice maj¹ uprawy truskawek;

Przezwiska uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych w Dzia³dowie...

39

e) sytuacji, w jakiej znalaz³ siê przezwany, nietypowego zdarzenia lub okolicznoci: Benek  czyta³ ulotkê pizzerii o nazwie Gruby Benek, Byku  jako
dziecko w zabawie z kolegami odgrywa³ rolê mê¿czyzny o takim pseudonimie,
Ciapek  od sytuacji na lekcji matematyki, kiedy to uczeñ powiedzia³ c jak
ciapek, Æpun  wychodzi na zdjêciach jak naæpany, Gorzelnia  po biwaku
czuæ by³o od niej alkohol, Gumak  w pierwszej klasie przyszed³ do szko³y
w gumiakach, Kaka  jako dziecko nazywa³ tak ojca, Komandos  zrobi³ kiedy
salto w ty³, Komar  na biwaku nie chcia³ spaæ z kolegami w namiocie ze
wzglêdu na komary, Kuzyn  od nieporozumienia na lekcji jêzyka angielskiego,
£aka  piewa³a piosenkê Shakiry, w której s³owo waka stanowi czêæ refrenu, £ysy  bêd¹c dzieckiem, ci¹³ w³osy na ³yso, Ma³pa  na lekcji wychowania
fizycznego zachowywa³ siê jak ma³pa, Mucha  od sytuacji na obozie zwi¹zanej
z much¹, Pó³ metra  na lekcji wychowania fizycznego rzuci³a pi³eczk¹ tenisow¹ na pó³ metra, Romantyk  po pierwszym spotkaniu z dziewczyn¹ wys³a³ jej
wiersz, Sanda³  mia³ uszkodzon¹ stopê i nosi³ sanda³y, Snykers  nauczycielka
wys³a³a go do sklepu po batonika nazwie Snickers.
W zebranym materiale nazewniczym odnotowano dwa przezwiska o podwójnej motywacji: Pudel  ch³opiec o nazwisku Podlecki, a dodatkowo ma
krêcone w³osy jak pies rasy pudel, Sosenstein  ch³opiec nazywa siê Sosnowski
i dobrze siê uczy, przez co zosta³ nazwany Einsteinem  w tym wypadku przezwisko powsta³o przez zredukowanie formy finalnej pierwszego nazwiska i po³¹czenie jej z elementem finalnym drugiego nazwiska. Pojawi³y siê równie¿ dwa
antroponimy przezwiskowe, dla których podstaw¹ motywacyjn¹ s¹ inicja³y imienia i nazwiska: Eska  inicja³y SK, Zeta  inicja³y ZA.
W analizowanym materiale onimicznym wyodrêbniono równie¿ przezwiska
niejasne, to znaczy takie, których motywacji uczniowie nie potrafili uzasadniæ.
Nazwy te w wiêkszoci maj¹ motywacjê poredni¹, gdy¿ wiemy, co oznaczaj¹,
jednak nie wiadomo, z jakiego powodu zosta³y skojarzone z denotatem: Balas,
Barney, Burger King, Fasola, Ge-er-ka, Gej, Gucio, Krowiak, Luki, M³ody,
Obrzydlak, Zombie, ¯elka. Wród przezwisk niejasnych zanotowano równie¿
antroponimy przezwiskowe pozbawione znaczenia: Gabon, Gimbo, Gromak,
Pento, Semi, Warwik. Coraz czêciej zaobserwowaæ mo¿na wród uczniów tendencjê do tworzenia przezwisk od loginu w grze komputerowej: Kordi, Nuklear,
Sa³ata, od bloga: Jagódka, Morka lub nicku: Mumin. Twórcami przezwisk tego
typu s¹ sami ich nosiciele, st¹d te¿ trudno jest ustaliæ motywacjê nazwy. Mog¹ to
byæ pe³ne lub zmodyfikowane nazwy bohaterów bajek, gier, filmów, ale te¿ wyrazy pospolite, a nierzadko leksemy zupe³nie pozbawione treci znaczeniowej.
Analiza zgromadzonych antroponimów przezwiskowych uczniów pozwala
stwierdziæ, ¿e mechanizmy ich powstawania s¹ ró¿norodne. Najwiêkszy wp³yw
na proces powstawania przezwisk uczniowskich maj¹ nazwy w³asne. Zdecydowanie
najliczniejsz¹ grupê sporód wszystkich zebranych wród uczniów antroponimów
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nieoficjalnych stanowi¹ przezwiska tworzone od nazwisk (ok. 40%), a nastêpnie
od imion (ok. 20%). W jednym wypadku motywacjê przezwiska stanowi³o zarówno imiê, jak i nazwisko. Przezwiska te powsta³y w wyniku ró¿nego rodzaju
przekszta³ceñ. Odnotowano 26 przezwisk powsta³ych w wyniku przeniesienia
nazw w³asnych bohaterów literackich, telewizyjnych, bohaterów gier komputerowych, postaci ze wiata nauki, polityki i sportu oraz jedno przezwisko topograficzne.
Wród antroponimów nieoficjalnych motywowanych apelatywnie najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ przezwiska odwo³uj¹ce siê do cech zewnêtrznych
(ok. 9%), nastêpnie przezwiska powsta³e od cech wewnêtrznych, psychicznych,
sk³onnoci, upodobañ, zdolnoci, zachowañ (ok. 8%). Dosyæ liczn¹ grupê stanowi¹ równie¿ antroponimy przezwiskowe motywowane okrelon¹ sytuacj¹,
w jakiej znalaz³ siê przezwany (ok. 5%). Od wykonywanej czynnoci lub pe³nionej funkcji powsta³o szeæ przezwisk, natomiast tylko dwa utworzono w zwi¹zku z wymow¹ gwarow¹.
Przezwiska dwucz³onowe nadawane s¹ rzadko, zanotowano zaledwie trzy
przypadki (0,8%) antroponimów nieoficjalnych tego typu.
Przyczyn¹ tworzenia przezwisk uczniowskich jest niew¹tpliwie ich ekspresywnoæ. Przez nadanie przezwiska mo¿na kogo uraziæ, omieszyæ, ale równie¿
dowartociowaæ, mo¿na uzewnêtrzniæ swoje emocje11, dlatego te¿ ciesz¹ siê one
tak du¿¹ popularnoci¹ wród m³odzie¿y.
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Summary
The analysis of the collected anthroponyms of students nicknames indicates that their motivational-nominational mechanisms are quite varied. The proper nouns have the greatest influence
on the process of nickname formation. Definitely, the biggest group of all collected unofficial
anthroponyms are nicknames derived from surnames (about 40%) and names (about 20%). These
nicknames have been formed as a result of various transformations. Among unofficial anthroponyms motivated in an apelative way the largest group are nicknames referring to the appearance
(about 9%), next are nicknames derived from internal features (personality), also the ones referring
to mental features, likes, abilities and behaviour (about 8%). Compound nicknames are rarely
formed. Only three examples of unofficial anthroponyms of this type have been spotted. The
reason of a big and varied number of nicknames among students is their expressiveness. This is
why they are so popular among teenagers.
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Wszechobecnej destrukcji jêzyka mówionego podporz¹dkowali siê tak¿e
niektórzy twórcy najnowszej literatury reprezentowanej przez roczniki urodzonych w latach szeædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. Penetruj¹c przemilczane i nieznane wczeniej w PRL-u, z powodu istnienia cenzury, ale
te¿ silnego tabu obyczajowego i spo³ecznej fobii, przestrzenie ¿yciowe, pisarze
realizuj¹ w swoich utworach cel poznawczy prezentuj¹c wiat przedstawiony
wraz z pos³uguj¹cymi siê adekwatnym do rodowiska jêzykiem bohaterami.
S³awomir Mizerski, autor raportu Polskie przekleñstwo, opublikowanego na
³amach Polityki w 2004 r., celnie sformu³owa³ tezê o przenikaniu do jêzyka
polskiego s³ownictwa zwulgaryzowanego: Chamska polszczyzna opuci³a ciemne
zakamarki, przesta³a byæ jêzykiem do u¿ytku cile osobistego. Sta³a siê donona, w niektórych rodowiskach modna, stanowi¹ca istotny element stylu. Pe³no
jej na ulicy, w piosenkach, Internecie, telewizyjnych talk-showach, na ³amach wysokonak³adowej prasy, na ekranach kin, nawet w Sejmie1. Ta diagnoza
1

S. Mizerski: Polskie przekleñstwo. Polityka 2004, nr 46, s. 3.
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wypowiedziana g³ono przez zaniepokojonych jêzykoznawców wzmacniana jest
licznymi dyskusjami wieñczonymi pokonferencyjnymi tomami2, czy te¿ powstaniem S³ownika polskich przekleñstw i wulgaryzmów3 autorstwa prof. Macieja
Grochowskiego.
Wed³ug danych CBOS podanych we wspomnianym artykule Mizerskiego:
Do u¿ywania wulgarnego jêzyka przyznaje siê a¿ trzy czwarte Polaków. Klnie
86 proc. mê¿czyzn i 64 proc. kobiet. Rzucanie miêsem jest niezwykle popularne
wród uczniów i studentów (przyznaje siê do tego 94 proc. z nich). Wyranie
odmienne obyczaje maj¹ tylko osoby po 65 roku ¿ycia (wród nich u¿ywaj¹ce
wulgaryzmów stanowi¹ mniejszoæ)4.
Choæ nie dziwi w takich okolicznociach zjawisko przenikania do literatury
tego rodzaju pejoratywnie nacechowanego s³ownictwa, warto przeledziæ, kiedy
i w jaki sposób to nast¹pi³o, jakie temu zjawisku towarzyszy³y okolicznoci
sprzyjaj¹ce i jaki przynios³y efekt koñcowy.
¯ycie literackie po 1989 r. uleg³o przeobra¿eniom. Zlikwidowanie cenzury
w 1990 r., a tak¿e centralnego sterowania ruchem wydawniczym i dokonaniami
literackimi otworzy³o przed autorami i wydawcami nieograniczone mo¿liwoci.
Nasta³ czas nowej literatury, nieskrêpowanej nakazami merytorycznymi i formalnymi ograniczeniami. Jej powstaniu sprzyja³o wiele zjawisk równoleg³ych.
Najbardziej medialne, a jednoczenie traktuj¹ce ksi¹¿kê jak towar, by³y konkursy i nagrody. U schy³ku lat dziewiêædziesi¹tych funkcjonowa³o w kraju oko³o
stu konkursów i nagród! Wydawnictwa ze swej strony dok³ada³y starañ, aby
pojawiaj¹ce siê nowoci opatrzone by³y not¹ o laurze konkursowym, co mia³o
mi³o po³echtaæ dobry gust ewentualnych nabywców i czytelników. Ksi¹¿kê zaczêto traktowaæ jak gad¿et, na równi z torebk¹ czy bi¿uteri¹, do³¹czan¹ do
czasopisma. To formalne obni¿enie rangi ksi¹¿ki musia³o znaleæ odbicie
w postrzeganiu roli i funkcji pisarza. Okaza³o siê, ¿e ³atwo byæ pisarzem, ³atwo
co napisaæ, wydaæ, doczekaæ siê recenzji, nagrody, ³atwo trafiæ do s³ownika
pisarzy, internetowego leksykonu.
W obliczu odwo³ania przez Mariê Janion paradygmatu romantycznego5
wa¿noæ utraci³y autorytety patronuj¹ce do tej pory literaturze. Zamiast oczekiwania na arcydzie³o, machina infrastruktury literackiej nastawiona by³a na wielorak¹ twórczoæ: poczytn¹, now¹, debiutanck¹ itp. W miejsce wystêpowania
mierników w³aciwych dzie³om wybitnym, pojawi³y siê inne kryteria, traktowane
2 Kilka tekstów naukowych o wulgaryzmach zawiera pokonferencyjny tom: Mowa rozwietlona myl¹. wiadomoæ normatywno-stylistyczna wspó³czesnych Polaków. Pod red. J. Miodka. Wroc³aw 1999.
3 M. Grochowski: S³ownik polskich przekleñstw i wulgaryzmów. Warszawa 1995.
4 S. Mizerski: Polskie przekleñstwo.
5 M. Janion: Zmierzch paradygmatu. [W:] tej¿e: Czy bêdziesz wiedzia³, co prze¿y³e?. Warszawa 1996, s. 523.
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równie powa¿nie, jak: sprawnoæ, rzemielniczoæ, niekonwencjonalnoæ,
wie¿oæ, nowatorstwo.
Nowej literaturze, powstaj¹cej w sprzyjaj¹cych warunkach, towarzyszy³a
czêsto nieprofesjonalna krytyka literacka. Celnie sformu³owa³ jej kondycjê Przemys³aw Czapliñski: Jest martwa. Nigdy nie by³a bardziej ¿ywa. Jest s³aba.
Nigdy nie by³a tak mocna6. Tê konstatacjê badacz opiera na tezie, ¿e krytykê
literack¹ stwarza to, co stawia jej opór. Po czasach PRL-u, na pocz¹tku nowego
okresu dominacji wartoci liberalnych, przeszkody by³y w zaniku. S³aby by³
tak¿e jêzyk teorii literatury. Dlatego te¿ rolê krytyków przejêli dziennikarze,
którzy uczynili mass media przestrzeni¹ komunikowania literackiego, skazanego
na oczywiste uproszczenia.
Ju¿ pod koniec lat osiemdziesi¹tych XX w. pojawi³o siê pokolenie poetów,
zwanych barbarzyñcami, w³anie ze wzglêdu na brutalne traktowanie nie tylko
tradycji literackiej, ale tak¿e polszczyzny odznaczaj¹cej siê wysok¹ kultur¹ literack¹. Sporód nich na liderów wyroli Marcin wietlicki (ur. 1961) i Jacek
Podsiad³o (ur. 1964). Wulgarnoæ na pewno dawa³a im na pocz¹tku rozg³os
i sukces.
Przemys³aw Czapliñski i Piotr liwiñski bardzo ostro¿nie ocenili dokonywane wówczas zabiegi na jêzyku:
G³ównym kierunkiem ekspansji by³ z pocz¹tku jêzyk potoczny oraz style kultury
masowej. Poezja zaczê³a sama siebie definiowaæ ju¿ nie jako mowê alternatywn¹
lub przetworzon¹, lecz raczej jako przed³u¿enie mowy ulicy (domu, baru, skweru, sali koncertowej itd., przestrzeni fizycznych, konkretnych, wolnych od symbolicznych czy metafizycznych obci¹¿eñ) oraz sposób uchwycenia i wypowiedzenia
z³oci7.

Konkluzja ta jest bardzo wywa¿ona wobec licznych obrazoburczych wyst¹pieñ poetów. W 1991 r. na ³amach bruLionu (nr 16) ukaza³ siê s³ynny wiersz
Zbigniewa Sajnoga8, który redaktor naczelny pisma Robert Tekieli uzna³ za
genialny. Upodobanie do eksponowania wulgaryzmów w tytu³ach wierszy by³o
znamienne dla tych czasów, czyni³ tak tak¿e Marcin Baran w tomie Zabiegi
6
7

P. Czapliñski: Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistoci. Kraków 2007, s. 88.
P. Czapliñski, P. liwiñski: Post fes tum. [W:] tych¿e: Literatura polska 19761998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999, s. 286.
8 Wiersz Sajnoga, zamieszczony tak¿e w antologii Macie swoich poetów (Warszawa 1997),
nosi³ tytu³ Flupy z pizdy i brzmia³ nastêpuj¹co:
mam flupy  us³ysza³em
Od dziewczyny i mylê: co?
 co?  pytam
 no, leci mi z pizdy
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mi³osne9. Odpowiedzi¹ na zarzut Juliana Kornhausera, który odmawia³ poezji bruLionowej jakiejkolwiek idei, by³ s³ynny wiersz trzech poetów Marcina Barana,
Marcina wietlickiego i Marcina Sendeckiego pt. Wiersz wspólny (pó³fina³owy):
Napisalibymy wiersze
Pe³ne niez³ych idei
Lub jakichkolwiek
Ale, drogi Julianie,
¯adna nie stoi za oknem.
Tak, za oknem ni ch idei

Kilka lat póniej Kornhauser, chc¹c oddaæ sprawiedliwoæ buñczucznym
autorom, podsumowa³ wyst¹pienie nowego pokolenia poetyckiego:
To wszystko by³o ciekawe, ale i zabawne. Ciekawe, bo nagle w sposób naprawdê
niespodziewany, pojawi³y siê utwory programowo anarchistyczne i nihilistyczne,
burz¹ce potoczne wyobra¿enie o powinnociach pisarza i jego intelektualnym przes³aniu. Utwory agresywne jêzykowo i nieprawdopodobnie mia³e od strony obyczajowej. Runê³y dotychczasowe granice, dawnym wartociom odmówiono racji bytu.
Epokê wolnoci m³odzi czy te¿ wzglêdnie m³odzi, barbarzyñcy przywitali zag³uszaj¹cym wrzaskiem. Tym wrzaskiem chcieli zamanifestowaæ [ ] swoj¹ niezgodê
na dotychczasowy system wartoci, na rzeczywistoæ dla nich niezrozumia³¹, bo
przesi¹kniêt¹ fa³szywymi postawami i pewnego rodzaju sztucznoci¹10.

Tej dykcji niektórzy poeci wywodz¹cy siê z barbarzyñców, a wród nich Jacek
Podsiad³o, pozostaj¹ wierni do dzisiaj. W wywiadzie dla pisma promuj¹cego m³od¹
literaturê Lampa, redagowanego przez Paw³a Dunina-W¹sowicza, wypowiedzia³
nastêpuj¹c¹ filozofiê nadu¿ywania ekspresywnych form wypowiedzi:
O wulgaryzmy walczê jak o wszystko inne. O wolnoæ s³owa po prostu. Bo ja
kocham s³owo, uwielbiam polski jêzyk. A wród jego bogactw s¹ te¿ wulgaryzmy.
To tak jakby zakocha³ siê w kobitce, która ma jedn¹ nó¿kê bardziej. Masz udawaæ,
¿e nie ma tej nó¿ki? Albo, ¿e nie jest bardziej? Nie, kochasz j¹ razem z t¹ nog¹.
Wielbisz polszczyznê razem z jej zgrubieniami, brutalizmami i dosadnociami.
Oczywicie, z drugiej strony jeli w kobiecie zajmuje ciê g³ównie jej kulawa nó¿ka,
to jeste zboczeñcem [ ] Bo trzeba odró¿niæ, kiedy jest czas i miejsce na rzucanie
miêsem, kiedy  jak to nazywaj¹ w Rosji  nienormatywna leksyka jest nonikiem agresji i chamstwa, a kiedy zupe³nie czego innego. Jak z tob¹ rozmawiam to
bluzgam, bo dziêki temu wyra¿am siê precyzyjniej, a tobie uszy z tego co widzê,
nie wiêdn¹. Jak rozmawiam z mam¹ to nigdy nie bluzgam11.
9 Chodzi np. o wiersz pt.: sny s³odkie jak chuj.
10 J. Kornhauser: Barbarzyñcy i wype³niacze. Tygodnik Powszechny 1995, nr 5.
11 Im wiêcej ci zabieraj¹ tym wiêcej masz. Jacek Podsiad³o rozmawia z Wojtkiem

Koronkiewiczem jesienn¹ noc¹ w swojej kuchni w opolskim mieszkaniu. Lampa 2004, nr 9, s. 36.
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Za utwór prze³omowy dla prozy w pokoleniu urodzonych w latach szeædziesi¹tych nale¿y uznaæ powieæ Andrzeja Stasiuka Mury Hebronu. Fabu³a powieci, bêd¹ca zreszt¹ wynikiem bezporednich dowiadczeñ autora (które parê
lat póniej opisa³ jeszcze raz w ksi¹¿ce Jak zosta³em pisarzem), rozgrywa siê w
rodowisku wiêziennym. Trzeba zaznaczyæ, ¿e Stasiuk nie by³ pierwszym pisarzem, któremu subkultura wiêzienna pos³u¿y³a do modelowania wiata powieciowego. Przed nim czyni³ to w literaturze powojennej Marek Nowakowski, ale
nie w tak ekspresywny sposób, jeli chodzi o warstwê jêzykow¹.
Cytowany wczeniej Jacek Podsiad³o i inni autorzy z roczników szeædziesi¹tych nawi¹zuj¹ do tradycji, która w literaturze polskiej trwa od jej zarania. Znane s¹ wszak pikantne fraszki Jana Kochanowskiego i Miko³aja Reja,
rubaszne, ocieraj¹ce siê wrêcz o nieprzyzwoitoæ zwroty Jana Chryzostoma
Paska.
Po 1945 r., gdy literatura oficjalna podporz¹dkowana by³a normom cenzuralnym, wulgaryzmy pojawia³y siê u kontestatorów, egocentryków, poetów skupionych na prze¿ywaniu w³asnej osobnoci, okrelonych przez Jana Marksa
mianem kaskaderów literatury b¹d poetami przeklêtymi. Wulgaryzowa³ na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych Andrzej Bursa, w latach szeædziesi¹tych Edward Stachura, w latach siedemdziesi¹tych Rafa³ Wojaczek.
Nie jest wiêc tak, ¿e rok 1989 (czy raczej 1990), kiedy oficjalnie zlikwidowano cenzurê, zniós³ tak¿e jêzykowe tabu obyczajowe. Jak pokazuj¹ teksty literackie, okrelony kr¹g autorów tworz¹cych w PRL-u nie stroni³ od mocnych,
wziêtych z potocznego jêzyka, wyra¿eñ.
Mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e w wierszu, który wy³oni³ siê na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, pobrzmiewa³y echa skamandryckiej czy futurystycznej kolokwialnoci, a z czasów póniejszych kontestatorska postawa outsiderów z krêgu
Bursy i Wojaczka. Jak utrzymuje Karol Maliszewski, na³o¿y³y siê na to
niebagatelne wp³ywy, promieniowanie obcych modeli lirycznej mowy. Mam tu na
myli folklor bycia i mówienia ewokowany przez tak zwan¹ kulturê rocka  manifestacyjne kupowanie i s³uchanie p³yt, porozumiewanie siê grypsami wziêtymi
z kultowych przebojów, amatorskie próby przyswajania rockowej angielszczyzny,
bywanie na koncertach i ogólnie: bycie poród emocji i stylów zachowania wyzwalanych w tego rodzaju rodowiskach i przestrzeniach kultury masowej. Tak w³anie
wykluwa³a siê odmiennoæ, krystalizowa³ siê drugi cz³on alternatywy bycia w literaturze i poprzez literaturê. To co charakterystyczne dla nowej normy postrzegania
poezji i mylenia o niej to pewna niefrasobliwoæ, dezynwoltura, naturalnoæ gestu,
sp³aszczenie, uzwyczajnienie dyskursu12.

12 K. Maliszewski: Co siê skoñczy³o
nr 1(27), s. 148156.

czyli w krêgu zaklêæ krakowskich. Studium 2001,
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Zdaniem badacza poezji model wiersza bruLionowego prze³ama³ obowi¹zuj¹c¹ normê, czy te¿ rozszerzy³ jej zakres, aby mianem poetyckoci obj¹æ wiêkszy zasób realizacji tekstowych. W wierszach np. wietlickiego czy Podsiad³y
mia³o miejsce
wyluzowanie podmiotu, spuszczenie z tonu, kolokwializacja przesuniêta w stronê
brutalizmu, banalnoæ rytualnie powtarzanego epizodu, zwyczajnoæ rekwizytów13.

Wymienione zjawiska towarzysz¹ce ¿yciu literackiemu nie zosta³y os³abione w ci¹gu nastêpnych lat, przeciwnie, uleg³y wzmocnieniu. Jak pisa³ po roku
2000 Micha³ Witkowski: ¯yjemy bowiem w tej samej Polsce, w której tworzyli
i tworz¹ twórcy starsi, choæ w³aciwie nieco innej!14. Jego zdaniem, powodem
tej innoci s¹ trzy zmiany, które mia³y miejsce w naszym kraju pod koniec lat
dziewiêædziesi¹tych:
Upowszechni³ siê Internet, rozmno¿y³y komórki, a przede wszystkim obcy kapita³
na dobre zagoci³ na naszym rynku, co znalaz³o wyraz w rosn¹cej liczbie nieznanych dot¹d hipermarketów [ ] Jednak najdoniolejsz¹ zmian¹ jest Internet, który
wp³yn¹³ nie tylko na obraz rzeczywistoci, który sta³ siê udzia³em twórców (du¿a
ich czêæ funkcjonuje prawie wy³¹cznie w wiecie wirtualnym), lecz tak¿e na spo³eczne funkcjonowanie literatury15.

Jednoczenie Internet sta³ siê przestrzeni¹, w której gwarantowana anonimowoæ nie krêpuje coraz bardziej aroganckiego, wyzywaj¹cego, a przede wszystkim wulgarnego uczestnika blogu czy forum dyskusyjnego16.
¯ycie codzienne przynosi sytuacje jêzykowe, które pokazuj¹, jak bardzo
wspó³czesna polszczyzna nara¿ona jest na bylejakoæ potocznego jêzyka. I chodzi tu nie tyle o zanik poprawnoci, co o wulgaryzmy piêtrz¹ce siê w jêzyku. Za
ich pomoc¹ mo¿na dzi wyraziæ prawie wszystko  od informacji po silne emocje. Zjawisko rozprzestrzeniania siê niecenzuralnych s³ów nie dotyczy tylko
najbardziej prymitywnych przedstawicieli naszego spo³eczeñstwa. Moda na dosadne wyra¿anie panuje wród wszystkich grup i pokoleñ, bez wzglêdu na status
spo³eczny, wykszta³cenie czy przynale¿noæ do krêgu kulturowego. Niema³y
w tym procesie jest udzia³ kultury masowej, która objê³a swoim w³adaniem
13
14

Ibidem.
M. Witkowski: Recycling. (Notatki na marginesie twórczoci w³asnej i innych roczników
siedemdziesi¹tych). [W:] Literatura polska 19892009. Przewodnik. Pod red. P. Mareckiego. Kraków 2010, s. 11.
15 Ibidem.
16 Szerzej zob. A. Naruszewicz-Duchliñska: Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza jêzykowa
i charakterystyka gatunku. Olsztyn 2011.
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wyzwolone spod przymusu nakazów niemal ca³e polskie spo³eczeñstwo. Rozwój
coraz bardziej wyspecjalizowanych mediów spowodowa³ nieograniczony kontakt z ró¿nymi subkulturami, wczeniej tabuizowanymi, a przez to niedostêpnymi dla przeciêtnego odbiorcy. Pod wp³ywem tych zjawisk ¿ycia spo³ecznego
mo¿na zaobserwowaæ obni¿enie poziomu m³odej literatury zarówno w zakresie
tematów, gatunków, jak i stylu wypowiedzi. Pauperyzacja objê³a ca³oæ dzie³a
literackiego.
Zdaniem Micha³a Witkowskiego, analizuj¹cego wydan¹ w 1999 r. antologiê
opowiadañ m³odych autorów pt. wiat kumpli:
m³odzi pisarze nie chc¹ pisaæ ju¿ wprost o wa¿nych problemach takich jak czas,
historia, przemijanie, rozrachunki polityczne i tak dalej. Dla wielu starszych krytyków i pisarzy, jeli tekst nie jest o Jedwabnem lub o czasie, historii czy roli
artysty w spo³eczeñstwie to ju¿ jest o niczym17.

Znamienne, ¿e sam pisarz, wystêpuj¹cy w tym tekcie jako krytyk literacki
komentuj¹cy dokonania swojego pokolenia, czy te¿ swojego czasu, uto¿samia
siê z tego rodzaju strategi¹:
Gdy czytam literacki dodatek do Rzeczpospolitej, czujê siê, jakbym ogl¹da³ telewizyjne Wiadomoci  Wa³êsa, Rosja, Mazowiecki, ¯ydzi, odszkodowania dla
wiêniów, pielgrzymka Ojca 18.

Niechêæ do uczestniczenia w rzeczywistoci historycznej i politycznej bierze siê z funkcjonowania m³odych pisarzy w krêgu zupe³nie odmiennych spraw,
zwi¹zanych z codziennoci¹ bardziej przyziemn¹. Akcja tekstów zamieszczonych we wspomnianym zbiorze wiat kumpli rozgrywa siê w liceach, dyskotekach, knajpach, w agencji towarzyskiej. Witkowski, broni¹c siê przed oskar¿eniami literatury roczników siedemdziesi¹tych o banalizm i zajmowanie siê
duperelami, stwierdza:
trudno pisaæ smêtnie i têsknie, gdy opisuje siê zakupy w supermarkecie, trudno byæ
w melancholijnym nastroju, gdy w³anie jedzie siê po nowy komputer i zamierza
resztê wieczoru przeznaczyæ na gry i surfowanie po Internecie19.

Prognoza Witkowskiego w odniesieniu do prozy sprawdza siê w twórczoci
wielu autorów. Sam krytyk jest autorem s³ynnej powieci Lubiewo (2005), która by³a
reprezentatywna dla nurtu literatury homoseksualnej, og³aszaj¹cej coming out.
17
18
19

M. Witkowski, Recycling..., s. 18.
Ibidem.
Ibidem, s. 23.
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Jej tzw. wyjcie z szafy sta³o siê znamienne tak¿e dla odkrycia zwulgaryzowanego jêzyka bohaterów powieci, ukazania bezceremonialnoci nazywania sposobu
uprawiania mi³oci, ze wszystkimi pikantnymi szczegó³ami. Podobne s³ownictwo pokazywa³a inna powieæ Witkowskiego Margot (2009), bêd¹ca z kolei
relacj¹ z ¿ycia kierowców samochodów ciê¿arowych TIR i tzw. autostradowych
prostytutek  tirówek.
W podobny sposób pisze tak¿e S³awomir Shuty, który pokoleniowo nale¿y
do roczników siedemdziesi¹tych. Jego powieci ukazuj¹ subkulturê nowohuckich blokersów (Be³kot, 2001; Cukier w normie, 2002; Blok 2002), s¹ obrazem
zamerykanizowanego, ale w polskiej, pseudokatolickiej wersji, materialistycznego i skierowanego na konsumpcjê wiatopogl¹du (Produkt polski, 2005) oraz
prób¹ zdefiniowania, skopiowanej z Zachodu, rewolucji seksualnej (Ruchy,
2008).
Pisarstwo Doroty Mas³owskiej, odkrytej przez Paw³a Dunina-W¹sowicza,
postaæ równie nietuzinkow¹, promowane przez pisarzy znanych i wa¿nych
w ostatnich kilkunastu latach  Jerzego Pilcha i Marcina wietlickiego, szybko
sta³o siê najwa¿niejszym zjawiskiem literackim ostatnich lat. Oficjalna krytyka
literacka jakby umówi³a siê pisaæ w samych superlatywach o jej powieciach,
zwracaj¹c uwagê na wybitnoæ, oryginalnoæ, doskona³¹ znajomoæ materii pióra. Za Wojnê polsko-rusk¹ (2002) otrzyma³a Paszport Polityki, a za kolejn¹
powieæ Paw królowej nagrodê Nike w 2005 r. Obie powieci, niezale¿nie od
preferowanych stylów pisania i mód, zaskakuj¹ dojrza³oci¹ warsztatu pisarskiego. I co by tu nie mówiæ, jest to niepodwa¿alny atut jej pisarstwa. Ta niespe³na
trzydziestoletnia pisarska (rocznik 1983) stworzy³a teksty jednorodne jêzykowe,
o zadbanym wiecie przedstawionym, z logicznym i dobrze usytuowanym narratorem, s³owem, dominuje precyzja i doskona³oæ w ka¿dej warstwie utworu.
Wojna polsko-ruska jest wietnym przyk³adem wykorzystania wulgaryzmów
w potocznej mowie bohaterów. Ich wypowiedzi spe³niaj¹ niemal wszystkie
funkcje przypisywane wulgaryzmom: ekspresywna, impresywna, perswazyjna,
ludyczna i fatyczna. G³ówny bohater, o pseudonimie Silny, którego monologi
stanowi¹ znaczn¹ czêæ powieci, pos³uguje siê soczystymi wulgaryzmami jak
przerywnikami. Czasownik pierdoliæ i rzeczowniki kurwa czy kurwica
pojawiaj¹ siê wiêc bez wiadomoci celu w swej funkcji fatycznej, nie nios¹c
pierwotnego znaczenia danego wyrazu. Oprócz tego, Silny, u¿ywaj¹c obficie
wulgaryzmów, wyra¿a swoje emocje, realizuj¹c funkcjê ekspresywn¹, potêguj¹c
moc wypowiadanych s³ów  funkcjê impresywn¹ oraz perswazyjn¹ oddzia³uj¹c
perswazyjnie na odbiorcê.
Bliscy pokoleniowo, a zatem tak¿e jêzykowo, okazali siê nie¿yj¹cy Miros³aw Nahacz (Niezwyk³e przygody Roberta Robura, 2009) oraz Ja Kapela (Janusz Chrystus, 2010).
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Obserwuj¹c poezjê roczników siedemdziesi¹tych, która pojawi³a siê na pocz¹tku lat dwutysiêcznych, mo¿na mówiæ o swego rodzaju modzie literackiej na
przekraczanie normy, tak¿e poprzez epatowanie jêzykiem dosadnym i wulgarnym.
Marta Podgórnik, nazywana Wojaczkiem w spódnicy, doæ czêsto korzysta z dosadnych puent. Poetka debiutowa³a w wieku siedemnastu lat (1996).
Wspó³tworzy³a l¹sk¹ grupê Na Dziko, której nazwa sta³a siê synonimem
dzia³añ impulsywnych, bezkompromisowych i ekshibicjonistycznych. Wulgaryzmy pojawiaj¹ce siê w jej debiutanckim tomie Próba negocjacji funkcjonuj¹ na
zasadzie przerywników b¹d wype³nieñ, np. w wierszu Oddzia³: Jak ma siê k
motywacjê [ ] a ja nie mam k motywacji. W wydanym szeæ lat póniej
tomie Paradiso (2000) znaleæ mo¿na sporo obscenicznie wyra¿onego pesymizmu. Przyk³adem jest wiersz ¿enuj¹cy klasycyzm, w którym powtarza siê w ró¿nym kontekcie fraza posz³o w ch  jako oznaczenie zaprzepaszczenia szczêcia i nieodwracalnej straty.
Równie¿ u wywodz¹cej siê z tego samego pokolenia poetki Agnieszki Wolny-Hamka³o rola wulgaryzmów s³u¿y wype³nieniu kilku funkcji naraz: przede
wszystkim ekspresywnej, ale tak¿e impresywnej i perswazyjnej. Odnosz¹c swoje s³owa do krytyki literackiej, poetka broni siê nastêpuj¹co: Chronicznie cierpiê na s³owo, które sprawia mi magiê i niech mi ¿aden skurwysyn nie pisze
o kalkach. Jest to fragment jej wiersza z tomu Mocno poszukiwana (1999).
Poetka, niejednokrotnie inspiruj¹c siê poezj¹ Marcina wietlickiego, podkrela³a
w ten sposób silny zwi¹zek ¿ycia ze sztuk¹. Na marginesie warto dodaæ, ¿e
znana z ró¿nego rodzaju happeningów autorka podczas s³ynnego krakowskiego
festiwalu Zapowiadaj¹cych Siê wzmocni³a wydwiêk czytanych przez siebie
wierszy, rozbieraj¹c siê do pasa.
W poezji Piotra Czerskiego ufundowanej na estetycznych dowiadczeniach
Tadeusza D¹browskiego20, znaleæ mo¿na uzasadnienie obojêtnoci u¿ywania
w poezji s³ów adekwatnych do sytuacji, miejsca i normy. W wierszu dopisek
czytamy:
Jecha³em nocnym autobusem
widzia³em studentów
i dresiarzy widzia³em.
mówili: chyba siê w tobie
zakocha³em, ma³a, mówili:
chyba siê w tobie zajeba³em,
dziwko. Zrozumia³em: jêzyk
tak¿e nie ma nic do rzeczy
20 Tekstylia o rocznikach siedemdziesi¹tych. Pod red. P. Mareckiego, I. Stokfiszewskiego
i M. Witkowskiego. Kraków 2002, s. 367.
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Nie ma nic do rzeczy stosowanie siê do konwencji jêzykowej, jeli celem
komunikacji jest prawda i chêæ wypowiedzenia silnych emocji.
Dowodzi tego poezja Bart³omieja Majzla, Piotra Macierzyñskiego, Marcina
Cecko i wielu innych.
Wybrane przyk³ady wprowadzania do jêzyka wulgaryzmów sugeruj¹, ¿e
najnowsza proza i poezja zmierza ku swojemu kresowi. Takie sygna³y przekazuje w krytycznej diagnozie na temat najnowszej literatury Piotr liwiñski:
polska proza ostatnich lat zdaje siê  który to ju¿ raz?  zmêczona: wysoki
artyzm zawstydza j¹ i krêpuje, realizmu siê boi, polityk¹ siê brzydzi (jeli za
politycznie anga¿uje, to jednak powierzchownie), a dar opowiadania ciekawych
historii jakby j¹ opuci³21.

Badacz zastrzega siê jednak, ¿e to wielkie uogólnienie wobec wielu interesuj¹cych ksi¹¿ek wydanych przez Wies³awa Myliwskiego, Magdalenê Tulli,
Andrzeja Barta, Mariana Pankowskiego i innych. Wstêpna ocena poezji brzmi
podobnie:
dzisiaj nikt (lub prawie nikt) nie czuje siê zobowi¹zany do tego, by poezjê lubiæ,
a tym bardziej uwa¿aæ j¹ za sprawê g³êboko osobist¹. Wszechobecnoæ i wszystko¿ernoæ kultury masowej przesta³a byæ spraw¹ wstydliw¹. Pogodzilimy siê z podszywaniem siê wytworów przemys³u kulturowego pod wartoci i hierarchie znamienne dla kultury tradycyjnej, homogenizacj¹ obrazów wiata i duchowym redukcjonizmem, skrywaj¹cym siê pod retoryk¹ ró¿noci, zaw³aszczaniem fundamentalnych kategorii estetycznych (np. tragizmu czy wznios³oci) przez sztukê na wskro
komercyjn¹22.

Nie znaczy to jednak, ¿e najnowsza literatura jest ca³kowicie nieprzydatna
poprzez uleganie wp³ywowi kultury masowej, nowych mediów, banalizowanie
czy te¿ marginalizowanie historii, tradycji literackiej, klasycznego jêzyka prozy
i poezji. Tej tezie zaprzecza wspomniany wczeniej liwiñski: poezja (proza
oczywicie równie¿) nadal zdolna jest pog³êbiaæ wra¿liwoæ sensu, a tak¿e demaskowaæ dyskursy dominuj¹ce nad naszymi mylami23.
Zdaniem Aliny wieciak, autorki opracowania Melancholia w poezji polskiej po roku 1989 roku, jednym ze sposobów przezwyciê¿ania s³aboci literatury by³oby tematyzowanie tej niekomfortowej sytuacji, innym droga pod pr¹d
unifikacyjnym tendencjom  ujawnianie przestrzeni, w których nie maj¹ one
21
22
23

P. liwiñski: wiat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 12.
Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 15.
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zastosowania24. Jej zdaniem, w literaturze mo¿emy widzieæ zarówno przejaw
kryzysu, jak te¿ próbê jego prze³amania, a to za spraw¹ melancholijnych projektów poetyckich25. Stwierdzaj¹c poczucie straty, ewokuj¹ one szansê zmiany. To
optymistyczna prognoza na nastêpne lata najm³odszej literatury.
Summary
This article focuses on the new culture, which influences the young writers. The practice of
using vulgarisms in the contemporary literature appeared after the changes in political, economical
and social life of 1989. It was the caused by the influence of mass culture, new media and the more
liberal life of those time. The generation of barbarians (Marcin wietlicki, Jacek Podsiad³o) used
vulgarisms in the poetry. This way they wanted to show the truth about life and express their real
emotions. They also resorted to the escape from tradition, history and convention. The youngest
generation of writers (Marta Podgórnik, Agnieszka Wolny-Hamka³o) continued this convetion in
prose and poetry.

24
25

A. wieciak: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 13.
Autorka sugeruje, ¿e najwiêcej obrazów melancholii przynosi twórczoæ poetów, dla których jednym z dominuj¹cych tematów bywa mieræ. Tanatologów wymienia wielu. Reprezentuj¹
oni przynajmniej dwa pokolenia. S¹ to Zbigniew Machej, Marek Baczewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Dariusz Suska, Tomasz Ró¿ycki, Jacek Dehnel, wczesna twórczoæ Krzysztofa Siwczyka, twórczoæ Bartka Majzla, Romana Honeta, Marcina Siwka, tak¿e Marzanny Bogumi³y Kielar, Anny Piwkowskiej, Jolanty Stefko, Julii Fiedorczuk, Katarzyny Ewy Zdanowicz, Joanny
Wojtowicz, Marty Grunwald, Julii Szychowiak, Justyny Bargielskiej i Joanny Lech.
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Gerssa przeróbki niektóre
(z problemów autorstwa i oryginalnoci
literatury mazurskiej)
Selected modifications of Marcin Gerss
(problems of authorship and originality of Masurian literature)
The paper focuses on the imitations of Polish literary texts written by Masurian
writers. The texts they chose to paraphrase were close to them on a moral and religious
levels. The tale Lichy zysk (Poor profit) by Martin Gerss was written in this way. This
text is a transformation of a short story by Józef Chociszewski Kto wygra³ zak³ad? (Who
won the bet?). Both works perpetuate the stereotype of a „Jew” as an individual who
is sloppy and extremely greedy for profit.
S³owa kluczowe: Mazury pruskie, plagiat, Marcin Gerss, Józef Chociszewski, ¯yd
Key words:
Prussian mazurkas, plagiarism, Marcin Gerss, Joseph Chociszewski, Jew

Nierozpoznanym bli¿ej zjawiskiem w czasopimiennictwie mazurskim drugiej po³owy XIX w. i póniejszych dziesiêcioleciach jest pope³nianie plagiatów,
pozornych i faktycznych przyw³aszczeñ cudzego autorstwa.
Na pocz¹tku 1885 r. kwestia ta w sensie praktycznym sta³a siê przedmiotem
polemiki miêdzy redaktorem Gazety Leckiej Marcinem Gerssem, który wypomnia³ redaktorowi Mazura (wychodz¹cego ju¿ wówczas w Tyl¿y) Janowi Karolowi Sembrzyckiemu, i¿ ten opublikowa³ poemat gospodarza Franciszka
Quassa z Rogali, zawieraj¹cy dwie przejête z poezji Jana Kochanowskiego strofy. Oburzony Gerss pyta³ retorycznie:
Czy te wiersze Quass u³o¿y³? Ani gadki o tém. Odpisa³ wiersz 9 i 10 pieni Duchy
pro¿ne miertelnoci na stronie 820 kancyona³a naszego, parê s³ów odmieniwszy.
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Gerss nazwa³ ten zabieg kradzie¿¹ literack¹ i ¿e jest to oszukañstwo
ludzi i Pana Boga1. Chodzi o dwie strofy z pieni 814. z Nowo wydanego
Kancyona³u Pruskiego (1741), zwanego tu kancyona³em naszym2. T¹ pieni¹
jest nawo³uj¹cy do oddawania czci Najwy¿szemu Psalm 148 z Psa³terza Dawidów Jana Kochanowskiego (pierwsze wydanie w 1579 r.).
Analiza porównawcza pozwala uchwyciæ ró¿nice zachodz¹ce pomiêdzy
obydwoma tekstami: (Kochanowski [dalej: K]): Spiewajmy mu psalm podany
 (Quass [dalej: Q]): Spiewajmy: On pan nad pany. Faktycznie jest ich wiêcej:
(K): I ty kwitn¹ca m³odoci  (Q): Tak ty kwitn¹ca m³odoci, (K): Jego
s³awa wy¿sza nieba  (Q): Jego chwa³a wy¿sza nieba, (K): On jako Pan da³,
co trzeba  (Q): On jak Pan da³ nam co trzeba, (K): A my, Jego lud wybrany  (Q): A my Jego lud poddany.
Drobne odstêpstwa wersji Quassa od kancjona³owego orygina³u wynikaj¹
z tego, ¿e w swojej pieni na Nowy Rok mazurski rymopis prawdopodobnie
cytowa³ go z pamiêci, a poza tym móg³ go znaæ w postaci przekszta³conej
w przekazie ustnym. Wspó³czesna praktyka wykonywania pieni i piosenek, np.
kolêd, zw³aszcza tych dawnych, dostarcza przyk³adów mno¿enia wariantów popularnego tekstu, w spo³ecznym obiegu bowiem ulega on bardziej lub mniej
drobnym przekszta³ceniom, wynikaj¹cym z bezmylnego powtarzania lub niedok³adnego przyswojenia s³ów wykonywanej powszechnie w danym czasie lub
rodowisku pieni lub piosenki.
Kiedy indziej Gerss, wystêpuj¹cy równie¿ w roli redaktora Gazety Leckiej, zgani³ jakiego niedosz³ego wspó³pracownika, który Pieñ porann¹ Franciszka Karpiñskiego poda³ jako utwór w³asny:
Przys³a³ nam Któ piosnkê: K i e d y r a n n e w s t a j ¹ ¿ o r z e [sic!] powiadaj¹c, i¿ on j¹ u³o¿y³. Nie moglimy siê z tego doæ nadziwowaæ. Pieñ tê bowiem
nie on u³o¿y³, ale s³awny poeta polski K a r p i ñ s k i . W kalendarzu naszym na rok
1882 podalimy na stronie 58 obraz poety tego, a na stronie 59 i 60 pieñ tê:
Kiedy ranne wstaj¹ ¿orze, i napisalimy tam¿e, ¿e Karpiñski j¹ u³o¿y³. Nie godzi
siê, czyje poemata sobie przyw³aszczaæ3.

Gerss nie by³ jednak poezji polskiej znawc¹ doskona³ym. Tropi¹c jeszcze
jedn¹ kradzie¿ literack¹, niefrasobliwie podaje, ¿e autorem popularnej na Mazurach pieni ¿niwnej rozpoczynaj¹cej siê od s³ów Pola ju¿ bia³e, k³osy siê
1 [M. Gerss]: Nowiny z prowincyi. Lec. Gazeta Lecka 1885, nr 3, s. 11. W tym artykuliku
Gerss, chc¹c przygwodziæ nieszczêsnego Quassa, z gniewem osoby, która wie lepiej, koñczy sprawê: One wiersze nie u³o¿y³ Quass, ale Jan Kochanowski. Gospodarz z Rogali móg³ nie znaæ
autorstwa parafrazy Psalmu 148. W Nowo wydanym Kancyonale Pruskim pieni s¹ anonimowe.
2 Upowszechnionym okreleniem tego najpopularniejszego w XIX w. na Mazurach piewnika
by³o te¿ wyra¿enie kancjona³ mazurski.
3 M. Gerss: Skrzynka do listów. Gazeta Lecka 1885, nr 23.
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k³aniaj¹ jest Jan Kochanowski, gdy w rzeczywistoci u³o¿y³ j¹ Bernard Rostkowski. Znajduje siê ona w Nowo wydanym Kancyonale Pruskim pod numerem
243 (w rozdziale O sprawach stworzenia na wiosnê i w lato).
¯eby jednak Gerssowi oddaæ sprawiedliwoæ, warto wskazaæ, ¿e kiedy korzysta³ z fraz kancyona³owych, niekiedy oznajmia³, ¿e przywo³uje strofy
z Nowo wydanego Kancyona³u Pruskiego. Powiastkê ucieszn¹ O lekarzu zêbów w Mieruniskach rozpoczyna od napomknienia wprost o ródle, z którego
czerpa³:
Toæ w kancjonale naszym piêknie napisano,
Aby lud nasz ju¿ w m³odoci pilnie nauczano.
Wiemy bowiem, ¿e nauka skarb i klejnot drogi,
Któr¹ nigdy nam nie wydrze nieprzyjaciel srogi.
Nauczony z ksi¹¿êtami tu i tam zasiada,
Ale który nic nie umie, temu wszêdzie biada,
Taki cz³owiek w rozmaite wierzy zabobony,
Gdy¿ rozumu talent drogi jest nieoceniony4.

Chodzi tu o Pieñ ¿aczków po kolêdzie chodz¹cych, oznaczon¹ w Nowo
wydanym Kancyonale Pruskim numerem 271. Gerss sparafrazowa³ trzy jej
pierwsze strofy, które g³osz¹ pochwa³ê owiaty i zdobywania wiedzy w duchu
chrzecijañsko-ewangelickim:
Kto da dziatkom swym w nauce wychowanie,
To lepiej ni¿by zbiera³ skarby na nie.
Bo skarby drogie ³atwie cz³owiek straci,
Ale nauki ¿aden nie potraci.
Nauka kleynot, nauka skarb drogi,
Tego nie wydrze nieprzyjaciel srogi;
Nie spali ogieñ, nie zabierze woda:
Nad wszystkim innem panuje przygoda.
Uczony cz³owiek z Ksi¹¿êty zasiada:
Kto nic nie umie, temu wszêdy biada.
St¹d my to bacz¹c, zwyciêstwem siê cieszmy,
Pañskiej bojani i m¹droci strze¿my!

4 M. Gerss: O lekarzu zêbów w Mieruniszkach. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki
1873, s. 116118.
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Gerss kiedy indziej bez podawania ród³a (co by³o zbyteczne w stosunku do
czytelników mazurskich) cytatem z Pieni ¿aczków reklamowa³ Gazetê Leck¹:
Czytaniem stawaj¹ siê ludzie mêdrszymi. Nauka klejnot, nauka skarb drogi5.
Wróæmy do polemiki Gerssa, który gani¹c Quassa, jakby w gniewie zapomina, ¿e kancjona³ mazurski by³ dla ich u¿ytkowników, a zw³aszcza rodzimych
wierszopisów  skarbnic¹ jêzyka poetyckiego; czerpali z niego bez odczuwania
potrzeby zaznaczania tej  z ich punktu widzenia  oczywistej czynnoci. Charakterystycznym znakiem zwi¹zków poematów Mazurów z Nowo wydanym
Kancyona³em Pruskim by³o oko³otekstowe powiadomienie. Wskazywano odpowiednim incipitem melodiê konkretnego utworu z tego piewnika, na jak¹ dan¹
pieñ nale¿y wykonywaæ.
Sembrzycki broni³ swego wspó³pracownika, zamo¿nego gospodarza i wójta, mê¿a ze wszech miar i pod ka¿dym wzglêdem zacnego, czcigodnego i poczciwego, wyjaniaj¹c, ¿e mazurski rymopis uzna³, i¿ przytoczenie poezji Kochanowskiego by³o stosowne pod wzglêdem kompozycyjnym6.
Ale ju¿ nie broni³ Quassa argumentem o powszechnej znajomoci wród
Mazurów pieni z Nowo wydanego Kancyona³u (by³ on zbyt oczywisty?), co
sprawi³o, ¿e redaktorska adnotacja o po¿yczce literackiej uznana zosta³a za
zbêdn¹.
Sembrzycki pos¹dzenie Marcina Gerssa o kradzie¿ wykorzysta³ przeciwko niemu samemu. Redaktor z Tyl¿y zauwa¿y³, ¿e Gerss swoje opowiastki
publikowane obficie w Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim przejmuje z literatury niemieckiej lub kr¹¿¹cych anegdot, a tylko lokalizuje je w miejscowociach mazurskich. Postêpowanie Gerssa Sembrzycki uj¹³ obrazowo:
Jest to tak, jak gdybym figurê z wosku, która jest w³asnoci¹ s¹siada, przerobi³ na
inn¹ figurê; wtedy kszta³t tylko figury siê zmieni³, wosk pozosta³ ten sam i nale¿y
zawsze s¹siadowi, czego powinienem nie przemilczeæ, aby ludzie nie myleli, ¿e to
mój wosk7.

Ostatecznie Sembrzycki upomina siê o to, aby Gerss za ka¿dym razem,
kiedy pisze utwór w jêzyku polskim na zasadzie przekszta³cenia, przeróbki,
parafrazy tekstu niemieckiego, dodawa³ do tytu³u: u³o¿y³ pod³ug niemieckiego; takiej strategii uprawiania pimiennictwa Sembrzycki nie uwa¿a³ za kradzie¿ literack¹ i oszukañstwo, ale okreli³ skutek powy¿szego postêpowania: ¿e
niejeden Mazur po przeczytaniu opowiastek z Kalendarza Królewsko-Pruskiego
5 M. Gerss: Dokoñczenie. S³owa do czytelników. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki
1880, s. 157158.
6 J. K. Zembrzycki: Odpowied panu Gerssowi na ciê¿kie zarzuty w numerze 3ym Gazet
Leckiej. Mazur Wschodnio-Pruski 1885, nr 4.
7 Ibidem.

Gerssa przeróbki niektóre (z problemów autorstwa...

59

Ewangelickiego ju¿ zawsze bêdzie myla³ o tym, ¿e ich akcja rozegra³a siê
w jego krainie; czytelnicy kalendarza leckiego wiêcie wierzyli, ¿e wszystko,
co w nim wydrukowane, to nie s¹ ¿adne bajki, lecz czysta prawda.
Jak mo¿na siê przekonaæ, Gerss czêsto, ale nie w ka¿dym wypadku, formu³kê pod³ug niemieckiego umieszcza³. Dopiero w przysz³ych badaniach komparatystycznych bêdzie mo¿liwe okrelenie stopnia oryginalnoci i wtórnoci
Gerssowych poematów.
Opiniê Sembrzyckiego o genezie opowiastek trzeba nieco skorygowaæ, bo
redaktor z Leca przetwarza³ tak¿e polskie teksty, nadaj¹c im koloryt mazurski,
czego przyk³adem jest Lichy zysk8. Jest to przeróbka krótkiego opowiadania Kto
wygra³ zak³ad?9
Lichy zysk
U³o¿y³ M. Gerss w Lecu
1. Chwali³ siê Jan przed Berkiem ¿ydem, Szmu³k¹ zwanym,
¯e jest w zrêcznoci wielkiéy mê¿em zawo³anym;
¯e czarn¹ czêæ pazura no¿em uci¹æ umie,
A palca nie poruszy, ¿e siê ka¿dy zdumie.
2. I wezwa³ ¿yda Szmu³kê, by siê z nim za³o¿y³,
I w zak³ad po talaru ka¿dy z nich po³o¿y³.
Gdy wygram, wezmê zak³ad. To nie ¿adne czary,
Lecz gdybym nie wykona³, twoje dwa talary. 
3. Z radoci¹ to us³ysza³ Berek po¿¹dliwy
I jak u ¿ydów bywa, grosza bardzo chciwy.
Nie wygraæ, cz³owiek dumny! tak pomyli³ w sobie,
A tak, bez wszego trudu, zak³ad ten zarobiê!
4. Owiadczy³, ¿e przystanie. I siê ugodzili,
I na stó³ po talaru oba policzyli.
I podniós³ ¿ydek palec. Jan ci¹³ z ca³éj si³y;
Lecz kawa³ palca uci¹³. Taki cios nie mi³y.
5. Jan rzecze: Do kaduka! Toto sfa³szowa³em!
Ay way! za krzyczy Berek.  J e d n a k j a w y g r a ³ e m .
Jak to przys³owie mówi: Mienia³ nasz pan stryjek,
A¿ na ostatku dosta³ za siekierkê kijek!

Podobieñstwo opowiastki Chociszewskiego i Gerssa jest oczywiste, jeden
i drugi tekst opiera siê bowiem na identycznej anegdocie. Przyczyny daleko
id¹cej zbie¿noci miêdzy dwiema miniaturami narracyjnymi wynikaj¹ albo z
8
9

M. Gerss: Lichy zysk. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1879, s. 8283.
Tekst znajduje siê w ksi¹¿eczce dla ludu Weso³y Figlarz zawieraj¹cy ucieszne i ciekawe powiastki, weso³e opowiadania, dowcipy, ¿arty, figle itd. Dla rozweselenia i uczciwej zabawy, które zebra³
Józef Chociszewski (Poznañ 1884, s. 3335). Gerss korzysta³ z wczeniejszej publikacji tego tekstu.
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tego, ¿e obaj autorzy  pisz¹cy przecie¿ du¿o i czêsto dla ludu  korzystali
z tego samego pierwowzoru (prototekstu), albo raczej to Gerss sparafrazowa³
opracowanie Chociszewskiego. Opowiadam siê za drug¹ mo¿liwoci¹, zw³aszcza ¿e kontynuatorem tego sposobu czerpania z dorobku pisarsko-wydawniczego
(m.in. Chociszewskiego) by³ pilny uczeñ ojca mazurskiej literatury ludowej
(w³anie Gerssa) Micha³ Kajka10.
Napisana wierszem anegdota Lichy zysk odwzorowuje zasadnicz¹ osnowê
miniatury epickiej Kto wygra³ zak³ad? Jest ni¹ g³upi zak³ad, odpowiedni dla
bywalców karczmy, spryciarzy szukaj¹cych okazji do zrobienia czego dla hecy
lub ³atwego zysku (w licznych opowiastkach Gerssa wystêpuj¹ negatywni bohaterowie, rozmaitego autoramentu oszuci, huzarzy, pankowie, wêdrowni naci¹gacze, fa³szywi lekarze itp.). Postacie z tej opowiastki s¹ siebie warci. Jedn¹
z nich jest ¿yd (w wersji podanej przez Chociszewskiego [dalej: Ch] nazywa siê
Mosiek Abram, a u Gerssa [dalej: G] Berek Szmu³ka), za drug¹ parobczak,
parobek (u Ch Wojtek), w zrêcznoci wielkiéy m¹¿ zawo³any (u G Jan).
Opis stereotypu ogromnej chciwoci i chêci zysku ¿ydowskiego spo³eczeñstwa
w miniaturze proz¹ zajmuje jedn¹ czwart¹ ca³ego tekstu:
By³ pewien ¿yd, bardzo chciwy na pieni¹dze, na których widok a¿ mu serce drga³o
z radoci. Nic to dziwnego, bo wiêksza czêæ ¿ydów jeszcze dot¹d, równie jak ju¿
ich przodkowie na puszczy [na pustyni  przyp. Z. Ch.], czci z³otego cielca, jako
swego bó¿ka, i nie pyta siê: czy to grzech, lub nie, jeno przemyliwa nad tem,
gdzieby kogo okpiæ i grosz wy³udziæ. Otó¿ i ten starozakonny by³ znany na ca³¹
okolicê z wielkiego ³akomstwa na pieni¹dz i niech by³o co chcia³o, a choæby
i zdrowia sobie nadwerê¿yæ, on musia³ parê z³otych zarobiæ i zgarn¹æ do kieszeni.
 Ale tylko pos³uchajcie, jak go Pan Bóg ukara³ za tê chciwoæ nienasycon¹11.

W mazurskiej narracji skrótowo charakteryzuje siê ¿yda jako po¿¹dliwego / I jak u ¿ydów bywa, grosza bardzo chciwego bez stopniowego wprowadzenia w przebieg akcji, a wreszcie bez informacji, ¿e ¿yd ¿ywi³ w¹tpliwoci
i obawia³ siê o skutki zak³adu. Narrator w przeróbce obywa siê bez wstêpu,
z miejsca przystêpuje do opowiadania anegdoty. Przechwalaj¹cy siê Jan proponuje ¿ydowi umowê. Jeli parobek utnie mu ostrym no¿em paznokieæ bez
szkody (u Ch najd³u¿szy, u G czarna czêæ pazura), otrzyma za to talara.
Jeli jednak ¿yd zostanie skaleczony, to on dostanie tê nagrodê. Opis kulminacyjnego zdarzenia to fragmenty najbardziej podobne:

10

Z. Chojnowski: Od tekstu do tekstu (charakterystyka wybranych parafraz polskich utworów
w twórczoci Micha³a Kajki). [W:] Folklor i pogranicza. Pod red. A. Staniszewskiego i B. Tarnowskiej. Olsztyn 1998, s. 100109.
11 Kto wygra³ zak³ad?, s. 33.
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Ch: [ ] parobek dobywa swego no¿a  ¿yd wyci¹ga palec, u którego by³ najd³u¿szy paznokieæ.  Jak siê wiêc nie zamierzy Wojtek, jak nie palnie no¿em, odpad³
paznokieæ i pó³ palca odpad³o.  I przegra³ zak³ad, boæ nie o palec chodzi³o, jeno
o paznokieæ, a pó³ palca odci¹æ ka¿dy potrafi, choæ nie tyle w tem bieg³y, co ów
parobek. ¯yd a¿ na jaki ³okieæ podskoczy³ z bólu w górê, zakrzykn¹³ okrutnie,
ale chwyci³ za talara, co le¿a³ na stole, wo³aj¹c: a j w a j , j a w y g r a ³ e m
z a k ³ a d 12.
G: I podniós³ ¿ydek palec. Jan ci¹³ z ca³éj si³y;
Lecz kawa³ palca uci¹³. Taki cios nie mi³y.
Jan rzecze: Do kaduka! Toto sfa³szowa³em!13 
Ay way! za krzyczy Berek. J e d n a k j a w y g r a ³ e m.

Zauwa¿my, ¿e sporód kulturowych zewnêtrznych wyró¿ników ¿ydowskoci, które obejmowa³y strój (ko¿uch barani, cha³at, czapkê z lisiego futra), zarost
(brodê i pejsy) oraz jêzyk (hebrajski, jidysz), do obydwu wariantów przedosta³
siê typowy zwrot i wykrzyknienie Aj waj! (jedynie u Chociszewskiego mowa
jeszcze o pejsach, za tylko u Gerssa o czarnej czêci pazura, wskazuj¹cej
na obecne w stereotypie niechlujstwo ¿yda i niehigieniczny tryb ¿ycia)14.
Obydwa teksty, mimo zbie¿noci i rozbie¿noci jêzykowo-literackich, ³¹czy
bez w¹tpienia wspólna im funkcja, polegaj¹ca na bezkrytycznym powielaniu
stereotypu ¿yda jako przedstawiciela grupy spo³ecznej nadzwyczaj chciwej
i niedba³ej o w³asne zdrowie w imiê ³atwych i szybkich zysków.
Antysemickie ostrze w wersji Chociszewskiego pozornie stêpia nieco porównanie zachowania ¿yda do sytuacji pewnego jenera³a, który co prawda
bitwê wygra³, ale do swego króla napisa³: wygra³em bitwê, ale jeli jedno takie
zwyciêstwo odniosê, sam jeden powrócê do stolicy15. Gerss wymieni³ tê puentê
na zupe³nie inn¹. Jako mi³onik przys³ów chêtnie w³¹cza³ je do swoich narracji.
Sens nagannego postêpku Berka znalaz³ w jednym ze swoich ulubionych,
odnosz¹cych siê do niem¹drego handlowania czy te¿ pozbawionej rozs¹dku
12
13

Ibidem, s. 34.
sfa³szowaæ, tu: nie trafiæ.
14 Bibliografia na temat stereotypu ¯yda jest doæ obfita, zob. m.in. Z. Benedyktowicz:
Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu (zw³aszcza rozdzia³: Stereotyp etniczny i fenomen
obcego w kulturze ludowej. Obcy wewn¹trz grupy). Kraków 2000, s. 177192; J. Mieczkowski: Kszta³towanie siê negatywnego stereotypu ¯yda w Polsce powojennej. [W:] Mity i stereotypy
w kulturze, literaturze i jêzyku. Pod red. M. Koz³owskiej i E. Tierling. Szczecin 1993, s. 281289;
A. Ca³a: Wizerunek ¯yda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa 1992; tej¿e: Stereotyp ¯yda
i Niemca  trwa³oæ i zmiany. [W:] Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne
i kulturowe. Pod red. M. Kofty i A. Jasiñskiej-Kani. Warszawa 2001, s. 249261; M. Brzezina:
Polszczyzna ¯ydów. WarszawaKraków 1986; S. Grodzka: Stereotyp ¯yda i Cygana w przys³owiach polskich. Prace Jêzykoznawcze 2001, z. 3, s. 3946.
15 Kto wygra³ zak³ad?, s. 35.
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wymiany towarowej: Mienia³ nasz pan stryjek, / A¿ na ostatku dosta³ za siekierkê kijek!. Mazurski pisarz i tu pos³u¿y³ siê przekszta³ceniem przys³owia,
które w najzwiêlejszej postaci brzmi: da³ siekierkê, wzi¹³ kijek16. Na nagannoæ procederu wskazuje bliskoznaczne przys³owie: Kto siê mienia, ten nic nie
ma17.
Gerss opublikowa³ dziesi¹tki utworów bez podania informacji, sk¹d zaczerpn¹³ pomys³ lub na jakim tekcie opar³ swój w³asny. Jako krytyk tych,
którzy przekszta³cali, przyswajali lub naladowali cudze wzory, jest wart przys³owia: przygania³ kocio³ garnkowi.
Summary
The article focuses on the imitations of Polish literary texts. The authors of those imitations
were Masurian writers from East Prussia in the nineteenth century. The local press discussed the
question of boundaries between creative processing of someone elses work and plagiarism. The
Masurians paraphrased texts that were close to them in regard to customs and religion. The tale
Lichy zysk (Poor profit) by Martin Gerss was written in this way. This text is a transformation of
a short story by Józef Chociszewski Kto wygra³ zak³ad? (Who won the bet?). Both works perpetuate the stereotype of a Jew as an individual who is sloppy and extremely greedy for profit. Gerss
text compared to the original is more concise. The Masurian tale contains elements of the local
reality.

16 Ksiêga przys³ów, przypowieci i wyra¿eñ przys³owiowych polskich. Zebra³ i oprac. S. Adalberg. Warszawa 18841894, s. 496.
17 Ibidem, s. 304.
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The Role of Confixes in the Contemporary German Word Formation
The aim of this article is to demonstrate the role of confixes in modern German
word formation. The lively debates concerning these word forming formants
underestimates their role in word formation with foreign elements and offers even more
evidence that word formation with confixes often fills the semantic gaps in the
contemporary German language. It cannot be expressed in such a precise way when only
native word forming elements are used. Foreign confixes are very productive. They can
be combined with native word forming affixes and with elements of compounds into new
semantic units. They constitute a particular variety of word formation with foreign
elements and, therefore, should be thoroughly investigated and thus their role should be
emphasizes on a regular basis.
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Einleitung
Das Thema der Fremdwortbildung, auch Lehnwortbildung genannt, gehört
zu den neuesten Forschungsbereichen der modernen deutschen Wortbildungslehre.
Die bislang zu den nicht-nativen Wortbildungselementen des Deutschen
vorliegenden Publikationen [ ] bieten noch kein abgerundetes Bild, aber die
Erforschung dieses lange Zeit vernachlässigten Bereichs der germanistischen
Wortbildungsforschung macht gegenwärtig Fortschritte (Müller 2009: 3). Der
Terminus Konfix, den Schmidt (1987) in die deutsche Wortbildung einführte
und der von einigen Sprachwissenschaftlern sowohl als indigenes als auch
exogenes und von den anderen wieder lediglich als exogenes Wortbildungsphänomen betrachtet wird, ist zum festen Bestandteil der aktuellen Fremdwortbildungsforschung geworden.
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Die Konfixe als Morpheme sind seit über zwanzig Jahren im Blickfeld der
sprachwissenschaftlichen Forschungen. Es ist eine immerhin umstrittene
Einheit. Immer noch gibt es Punkte, die klärungs- und bearbeitungsbedürftig
sind. Bislang gibt es eigentlich keine solide einheitliche Grenzziehung zwischen
den echten Konfixen und den benachbarten Morphemen  vor allem den Affixen
 sowie keine eindeutige Definition dieses Phänomens. Dies ist aber eigentlich
nicht verwunderlich, denn keine Einigkeit besteht nach wie vor hinsichtlich der
Benennung des Forschungsgegenstands nicht-native Wortbildungselemente des
Deutschen, für die die konkurrierenden Termini Fremdwortbildung und
Lehnwortbildung in Gebrauch sind (Müller 2009: 4).
Moderne Konfixdiskussion
Die Fremdwortbildung bzw. Lehnwortbildung ist zum selbständigen
Forschungsgegenstand geworden und setzt sich intensiv mit den Fragen und
Problemen der morphologischen Analyse fremder Wortbildungen im Deutschen
auseinander. Jede neue Auffassung scheint immer die richtige zu sein, aber
gleich danach erscheinen Zweifel, Fragen, die diskutiert werden. Früher war die
Welt der Wortbildung geordnet und überschaubar, die Linguisten konnten die
zentralen Wortbildungseinheiten exakt und klar definieren. Unordnung auf
diesem Gebiet hat das Interesse der Linguisten an dem Fremden in der
Wortbildung gestiftet (vgl. Donalies 2009: 39). Solche Querlieger, die quer
zum bis dahin Geordneten liegen (ebenda), sind auf dem Gebiet der
Wortbildung unsere Konfixe. Anhand der bestehenden Auffassungen der
Wortbildungseinheit `Konfix` kann man bei der Konfixdefinierung zwei Wege
gehen. Der eine Weg berücksichtigt die lexikalisch-begriffliche Bedeutung bei
der Abgrenzung der Konfixe von den anderen Wortbildungseinheiten, d.h.
Affixen (vgl. Seiffert 2008: 97, 2009: 21f.; Feine/Habermann 2005: 90; Feine
2009: 318), und der andere lässt dieses Kriterium außer Acht und klassifiziert
Konfixe als eine Untergruppe der Affixe (vgl. Müller 2000: 122ff.; Fliess 2009:
352). Ich wähle den dritten Weg, den Elke Donalies vorgeschlagen hat (vgl.
1999: 206, Donalies 2005: 21ff.) und den ich als Mittelweg betrachte, und ziehe
bei der Abgrenzung des Konfixes von den Affixen die lexikalisch-begriffliche
Bedeutung nicht in Betracht, aber somit rechne ich die Konfixe auch nicht zu
den Affixen. Die lexikalische Bedeutung finde ich dennoch wichtig, aber
lediglich für die exakte Definierung des Phänomens `Konfix` und die Festlegung
seiner Position in der modernen deutschen Wortbildung, jedoch nicht als
Abgrenzungskriterium zwischen Konfixen und Affixen.
Die Konfixe haben lexikalische Bedeutung, was wichtig für ihre Beschreibung
ist. Sie informieren [uns einerseits] durch ihre lexikalische Bedeutung über
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bestimmte Eigenschaften, Inhaltsstoffe, Zwecke usw. der bezeichneten Produkte,
andererseits geben sie in den meisten Fällen dem Namen ein gewisses Flair von
fachsprachlicher Seriosität (Ronnebereger-Sibold 2009: 141), z.B. therm, med,
flex, tex in Produktnamen: Thermodur, Blend-a-med, Wellaflex, Goretex,
Medinight-Hustensaft (ebenda). Es ist aber wirklich ein unzureichendes
Kriterium, um die Konfixe von den Affixen abzugrenzen, weil auch viele Affixe
über ein semantisches Bedeutungsmerkmal verfügen (vgl. Donalies 2009b: 55),
wie z.B. solche, die movieren oder negieren: -in, miss-, ent-. Das ist ein
schlagkräftiger Beweis dafür, dass das semantische Abgrenzungskriterium der
Konfixe von den Affixen, das vor allen von Seiffert (vgl. 2008: 97) als
hinreichendes Kriterium anerkannt wurde, scheitern muss. Das Scheitern dieses
Kriteriums unterstreichen darüber hinaus die Forschungen von Silke Fließ
(2009: 360).
Konfixdefinition
Die Schwierigkeit der Konfixauffassung beruht darauf, dass einige Konfixe
existieren, die alle festgelegten Eigenschaften dieser Kategorie aufweisen,
andere dagegen nur ein Minimum der Eigenschaften zum Vorschein bringen
(Michel 2009: 99). Es ist eben problematisch, dass man nicht exakt jede
bestimmte Einheit einfach in Bezug auf alle für die bestimmte Kategorie
zutreffenden Merkmale, in unserem Falle die Konfixkategorie, definieren kann.
Viele Einheiten weichen von dem Muster ab und damit kämpft man in der
Fremdwortbildungsforschung und versucht die goldene Mitte zu finden.
Angesichts der langen Diskussion bezüglich der Konfixdefinierung sollte man
vielleicht doch noch einmal über die Idee der Prototypentheorie nachdenken, die
von Seiffert (2008: 103), Michel (2009: 123f.) und Feine (2009: 318)
vorgeschlagen wurde, und dem Gedanken von Michel (2009: 133) folgen: Die
unprototypischen Belege markieren [ ] die Grenze zu benachbarten Einheiten.
Die starren Charakteristika, Definitionen, Abgrenzungskriterien bringen die
Diskussion über das Konfix nicht weiter, aber dessen ungeachtet tauchen hier
immer wieder neue Zweifel auf, die die exakte Definierung noch mehr
unrealistisch machen, z.B. eine große Menge der Entlehnungen aus dem
Englischen. Eisenberg (2011: 315) verbannt sie definitiv aus der Gruppe der
Konfixkandidaten, die anderen Forscher sind aber diesbezüglich nicht so
restriktiv und begrüßen die nächsten englischen Einheiten in der Klasse der
Konfixe, auch wenn sie nur einige wenige konfixtypische Eigenschaften
besitzen. Ronneberger-Sibold, die das Problem der Konfixe in den Markennamen
erörtert, vertritt dieselbe Auffassung wie Kircher (2009): Englische, insbesondere
amerikanische Markennamen sind transparenter als deutsche, und für einen
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Verbraucher, der selbst über sich bestimmen will, sind Pseudolatinismen, die er
nicht (voll) durchschaut, kein geeignetes sprachliches Mittel in Markennamen
(Ronneberger-Sibold 2009: 188) Dies ist ein Beweis dafür, dass man es sich
genau überlegen sollte, ob man wirklich mit Eisenbergs Verbannung der
englischen Konfixkandidaten einverstanden ist.
Meine Konfixauffassung liegt der Konfixdefinition von Donalies am nächsten.
Ich definiere Konfixe nach Donalies (2000: 157) als produktive, gebundene,
unmittelbar oder mittelbar basisfähige, mitunter darüber hinaus auch
kompositionsgliedfähige Einheiten der deutschen Wortbildung. Unter unmittelbar
basisfähig versteht Donalies (ebenda: 155) solche Einheiten wie ident- und
therm-/-therm, die mit den anerkannten Wortbildungsaffixen kombinierbar sind,
z.B. Identität, thermisch, womit Eisenberg (2011: 311) nicht übereinstimmt.
Mittelbar basisfähige Einheiten sind für Donalies (2000: 155) beispielsweise
geo-, nekro-, öko-. Sie sind nicht direkt mit Affixen kombinierbar, können aber
mit anderen Konfixen ein unmittelbar basisfähiges Konfix bilden, wie geolog-,
logopäd-, pädagog-. Donalies ist nicht für das Segmentieren der Konfixe,
sondern spricht von den komplexen Konfixen, wie z.B. geolog-, an die die
Wortbildungssuffixe angehängt werden können. Auch ich betrachte Konfixe als
nicht wort- aber basisfähige Einheiten, die zwar nicht frei vorkommen, aber eine
morphologische Basis für die expliziten Derivate bilden können, wie z.B. Identität,
thermisch. Konfixe sind aber auch kompositionsfähig, z.B. Thermobehälter,
Thermojacke, Ökobilanz, Geopolitik. Im Folgenden präsentiere ich die interessante
Konfixauffassung von Eisenberg, der die Gruppe der Konfixe lediglich auf die
Einheiten beschränkt, die Komposita, aber keine Derivate bilden, um zu
beweisen, dass die Konfixfrage immer noch erörtert und heftig diskutiert wird
und auf keinen Fall ein veraltetes Problem darstellt.
Eine große Gruppe von Konfixen tritt nur als Ersteinheit auf, wie
beispielsweise bio-, fanat-, honor- ident-, invest-, rhythm-, simul- in solchen
Wortbildungen wie: biotisch, fanatisch, honorabel, identifizieren, Investfond,
rhythmisch, Simulant. Es gibt weiterhin Konfixe, die als Zweiteinheiten
vorkommen, wie -drom, -lekt, -zid in Hippodrom, Idiolekt, Bakterizid. Nur
wenige Konfixe sind nicht positionsfest, d.h. sie können sowohl als Erst- als
auch als Zweitglieder verwendet werden, z.B. graf-/-graf, phil-/-phil, phob-/-phob,
therm-/-therm in solchen Bildungen wie: Grafik, Autograf, Philologe, bibliophil,
Phobie, tütophob (=tütenaversiv), anglophob, Thermostat, exotherm (vgl.
Schmidt 1987b; Donalies 2005: 22).
Konfixe sind vor allem Einheiten der Lehnwortbildung, d.h. der Wortbildung
mit entlehnten Elementen, so Schmidt (1987a und 1987b). Fleischer (1995: 62)
und Donalies (2005: 23) zählen aber auch einige indigene Einheiten wie stief-,
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schwieger- und zimper- zu den Konfixen, weil sie den Hauptdefinierungskriterien
der Konfixe entsprechen: sie sind gebunden und, wenn auch begrenzt,
basisfähig: stieflich, schwiegerlich, zimperlich. Donalies (ebenda) kommt zu der
Festestellung, dass die Konfixe nicht nur entlehnt werden, sondern einige von
ihnen auch Relikte der Sprachgeschichte sind, wie eben das genannte zimper-,
womit ich übereinstimme. Die indigenen Konfixe sind nicht mehr oder nur
begrenzt produktiv. Die exogenen dagegen nehmen sehr intensiv an den
Wortbildungen des Deutschen teil.
Donalies (ebenda) weist auch darauf hin, dass die Konfixe  wenn auch sehr
selten  durch eine Kürzung gebildet werden. Solch ein Konfix wäre z.B. kulvon Kugelschreiber im expliziten Derivat Kuli (vgl. ebenda). In dem Punkt
stimme ich mit Elke Donalies nicht überein, weil für mich Kuli eine Abkürzung
von Kugelschreiber ist, sowie auch andere ähnliche Beispiele: Moni von Monika
oder Niki von Nikolaj. Wenn man kul-, Mon-, Nik- und andere Abkürzungen
dieser Art zu den Konfixen zählen würde, dann würde sich die Liste der Konfixe
plötzlich stark verbreiten, es würde eine Art Subkategorie innerhalb der Konfixe
entstehen, und man müsste den Konfixbegriff wieder neu und andere Aspekte
berücksichtigend definieren.
Defizite und Zweifel in der Konfixforschung und ihre Lösungsversuche
Trotz der scheinbar eindeutigen Definition des Konfixes, die wir angeführt
haben, kann man feststellen, dass dieses Wortbildungsphänomen immer noch
nicht befriedigend untersucht wurde. Die Defizite auf dem Gebiet betreffen
folgende Punkte:
 nicht klare Herkunft vieler aus fremden Konstituenten bestehenden
Wortbildungen,
 die Gesichtspunkte der Wortbildung mit Konfix, sowohl strukturelle, als
auch morphologisch-semantische und funktionale, sind bislang nicht ausreichend
beschrieben,
 es fehlt an der textlinguistisch-pragmatischen Beschreibung der Verwendung
von Konfixen (vgl. Feine/ Habermann 2005: 90f.).
Feine/ Habermann (ebenda: 92) haben den Versuch unternommen, die
Defizite in der Konfixbeschreibung zu decken, indem sie einen Einblick in die
Strukturvielfalt der Wortbildungen mit Konfix genommen haben. Dies erfolgt an
Beispielen aus Zeitungstexten. Die morphologische Analyse der Konfixe betrifft
nicht nur die Beschreibung und Herkunft der einzelnen Komponenten, sondern
auch die für die Fremd-Wortbildung spezifischen Fugenelemente oder besondere
Schreibung, wie beispielsweise die Bindestrich-Schreibung. Zur Untersuchung
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wird die Konstituente -manie herangezogen, die sich mit unterschiedlichen
Basen verbindet, wie Substantive, verbale Stämme, Fremdwörter, Konfixe und
Eigennamen. Feine/ Habermann (vgl. ebenda) führen verschiedene Struktur- und
Graphienvarianten der Wortbildung mit dem Konfix -manie an. Besonders
auffallend ist dabei die Dublettenvielfalt, die sich dadurch kennzeichnet, dass
die Lexeme mit und ohne Fugenelement, mit oder ohne Bindestrich vorkommen,
z.B.: Event-Manie vs. Eventomanie, Tulpenmanie vs. Tulpen-Manie, Tulpomanie.
Die weitere Analyse beruhte auf der Zuweisung der Wortbildungen mit dem
besprochenen Konfix zu den semantischen Klassen bzw. Funktionsklassen. Dies
ermöglichte, die entsprechenden Wortbildungen mit Konfix in ihren Konkurrenzund Oppositionsbeziehungen zu anderen Wortbildungen mit fremden und
einheimischen Wortbildungskonstituenten zu betrachten. Nach der Zusammenstellung
der Beispiele mit den zur Analyse genommenen Konfixen konnten die Autoren
feststellen, dass solchen Wortbildungen wie Heulitis  Heulerei  Geheule
gemeinsam ist, dass das durch das Basissubstantiv bzw. Basisverb bewirkte
Verhalten in übertriebenem Maße vorhanden ist. Diesen Wortbildungen kann
eine pejorative Bedeutungskomponente zugeschrieben werden, es liegt aber in
den einzelnen Fällen keine Synonymie und/oder Austauschbarkeit in bestimmten
Kontexten vor. Das ist aber wiederum der Beweis dafür, dass die Wortbildungen
mit Konfix in der deutschen Gegenwartssprache häufig bestimmte semantische
Lücken ausfüllen, die durch heimische Wortbildungselemente vielleicht nicht so
präzise ausgedrückt werden können.
Aus den obigen Überlegungen geht hervor, dass die lexikalische Bedeutung
für die Beschreibung des Konfixes sowie seiner Stellung in der Gegenwartssprache des Deutschen wichtig ist. Nach der Erörterung des semantischen
Aspekts der Konfixbeschreibung wird der nächste, d.h. der textlinguistischpragmatische Aspekt untersucht. Dieser bezieht sich auf den Gebrauch von
Wortbildungen mit Konfix in geschriebenen Texten, der Auskunft über den
Verbreitungs- und Bekanntheitsgrad von Neologismen gibt. An zwei Beispielen
wird von Feine/ Habermann (2005: 95) die unterschiedliche Verwendungsweise
der -manie-Bildungen illustriert. Hierzu konnte festgestellt werden, dass die
Einbeziehung der textlinguistisch-pragmatischen Faktoren bei der Analyse der
Konfixbildungen eine Schlüsselrolle hat, denn es wird dadurch bewiesen, dass
ein Großteil der in der Sprache auftretenden Konfixbildungen Ad-hoc-Bildungen sind, die nur aus dem Kontext, z.B. in ironischer Verwendung, als
Hyperbeln zu interpretieren sind. Darüber hinaus kann auch das Auftreten der
Konfixbildungen in verschiedenen Textklassen ein Anzeichen dafür sein, wo
eine Fremd-Wortbildung mit einer bestimmten Wortbildungsfunktion prototypisch vertreten ist und in welche Kommunikationsbereiche sie mit veränderter
Bedeutung Eingang findet (Feine/ Habermann 2005: 95). Weiterhin kann man
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schlussfolgern, dass man  wenn man Bildungen mit einem bestimmten Konfix
untersuchen will  erst einmal das bestimmte Textkorpus auswählen sollte, in
dem diese Bildungen vorkommen können und das die Grundlage für geplante
sprachwissenschaftliche Untersuchungen bilden wird.
Obwohl ich für meine Forschung nicht die Konfixdefinition von Müller
(2000: 122ff.) gewählt habe, will ich doch auf einige Punkte seiner
Konfixanalyse eingehen, denn ich finde sie schlüssig und nutzbringend für die
Präzisierung des Konfixphänomens und die Defizitendeckung auf dem Gebiet
seiner Erforschung. Müllers Ansicht nach ist Folgendes zu bedenken: es soll
nicht pauschal entschieden werden, welche Morphemkategorie und somit
welcher Wortbildungstyp bei der Bestimmung der entsprechenden Einheiten
vorliegt. Er veranschaulicht dies am Beispiel des Morphems bio. Bio ist nicht
nur als Präfix1 (z.B. Bio-Metzger) dokumentiert, sondern auch als gekürzte
Morphemvariante im Rahmen kompositiver Strukturen  etwa Biorhythmus als
Determinativkompositum aus biologischer Rhythmus, bzw. Biostethik als
Kontamination aus Biologie und Ästhetik  sowie als Kurzwort (Bio  Biologie als
Unterrichts- bzw. Studienfach«) (Müller 2000: 125). Jedes Fremdmorphem soll
demnach einzeln analysiert werden, und auf dieser Grundlage sollen die
Morphemkategorie, der es angehört, und der Wortbildungstyp, mit Hilfe dessen das
Morphem bestimmte Lexeme bildet, beschrieben werden. Das ist ein Beispiel
dafür, dass man in der modernen Linguistik nicht pauschal vorgehen darf.
Die nächste Schwierigkeit, der wir bei der Analyse der Fremdmorpheme
begegnen, ist die Tatsache, dass sie immer öfter als wortfähige Morpheme
(Lexeme) gebraucht werden. Im Falle von einigen Fremdmorphemen ist der
Prozess der Lexematisierung, der im indigenen Bereich fehlt, schon lexikographisch dokumentiert, wie. z.B. video, top, mini (vgl. ebenda). Im Falle des
Substantivs Video, das früher lediglich gebunden als Präfix verwendet wurde,
haben wir es mit einem Morphemkategoriewechsel zu tun. Mini wird heutzutage
sowohl als Präfix, z.B. Miniauto, als auch als selbständiges Lexem  Mini
(kurzer Rock)  verwendet (vgl. ebenda). Die Sprache entwickelt sich ständig,
nimmt neue fremde Einheiten auf. Das Problem ihrer Bestimmung und
Klassifizierung ist also nicht temporär. Es werden immer wieder neue exogene
Einheiten im Deutschen erscheinen, die den schon bestehenden oder neu
definierten Klassen zugeordnet werden müssen, und deswegen braucht man
einheitliche Richtlinien zu deren Klassifizierung. Die moderne Sprachwis1 Müller klassifiziert Konfixe als eine Subklasse der Affixe. Nach ihm ist bio- Präfix, weil es
nur initial vorkommt. Konfixe treten sowohl initial als auch terminal auf, z.B. phil ist Konfix (vgl.
Müller: 2000: 122ff.).
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senschaft darf dabei aber nicht pauschal vorgehen, sondern muss jedes Element
einzeln betrachten.
Auch Peter O. Müller betont sehr ausdrücklich, dass es notwendig sei, sich
mit den Problemen der Lehn- bzw. Fremdwortbildung auseinanderzusetzen,
denn die bislang zu den nicht-nativen Wortbildungselementen des Deutschen
vorliegenden Publikationen [ ] bieten noch kein abgerundetes Bild, aber die
Erforschung dieses lange Zeit vernachlässigten Bereichs der germanistischen
Wortbildungsforschung macht gegenwärtig Fortschritte (2009: 3).
Produktivität und Rolle der Konfixe in der modernen Sprache
Die Rolle der Konfixe in der deutschen Gegenwartssprache ist sehr
bedeutend. Produktiv sind heute wirklich nur die exogenen Konfixe. Sie verbinden sich zu neuen Bedeutungseinheiten mit heimischen Wortbildungsaffixen und
Kompositionsgliedern. Exogene Konfixe sind auch wichtig für die internationale
Verständigung. Sie sind sprachübergreifend produktiv. Dieselben Einheiten
werden oft in verschiedenen Sprachen gebraucht, wie z.B. -phob-, was der
internationalen Kommunikation dient. Die Sprachbenutzer müssen nicht nach
den geeigneten Übersetzungsvarianten suchen, sondern das bestimmte Konfix
wird sofort verstanden und unter Anpassung an das jeweilige Sprachsystem in
Ad-hoc-Bildungen verwendet (Trunkwalter 2009: 300).
Julia Trunkwalter (vgl. 2009: 300) findet den Terminus Konfix unerlässlich,
und zwar in lexikographischen Nachschlagewerken, aber auch außerhalb des
sprachwissenschaftlichen Fachkreises hält sie es für notwendig ihn zu verbreiten. Die Fremdwortbildungselemente innerhalb des deutschen Sprachsystems
sind nämlich nicht nur für Sprachwissenschaftler, Personen, deren Arbeitsgerät
die Sprache ist, und Sprachinteressierte relevant, sondern auch für die Deutschlernenden. Sie betont darüber hinaus, dass dringender Forschungsbedarf
besteht, die Fremdmorpheme und ihre Kombinationsmöglichkeiten gründlich zu
analysieren  und dabei findet sie eben den Begriff des Konfixes als unzureichend erforscht (vgl. ebenda: 261). Für die Zukunft sieht sie die Entstehung
eines Lexikons der deutschen Lehnwortbildung, das bereits beim Erlernen der
deutschen Sprache einen Einblick in die Kombinatorik und den grammatischen
Status der Fremdwortbildungselemente ermöglicht, als ein Prioritätsvorhaben
an. Konfixe sind eine Besonderheit der Fremdwortbildung, deswegen soll man
sie gewissenhaft untersuchen und ihre Rolle in der Lehnwortbildung hervorheben.
Während nur wenige indigene Konfixe existieren, sind exogene Konfixe im
gegenwärtigen Deutsch allerdings recht produktiv. Sie nehmen eine bedeutende
Rolle bei der Bildung von Neologismen ein, füllen semantische Nischen und
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sind konstitutiv für Europäismen bzw. Internationalismen (ebenda: 261). Am
Beispiel des analysierten Konfixes -phob- unterstreicht Trunkwalter ein sehr
wichtiges Merkmal der Konfixe, und nämlich: sie sind oftmals übereinzelsprachlich produktiv, da sie aufgrund ihres altgriechisches Ursprungs auch in
eine Reihe weiterer Sprachen entlehnt wurden (ebenda: 296). Die Untersuchung
der -man-Bildungen (z.B. Bibliomanie, biblioman, Bibliomane, Bibliomanin)
von Feine (2009: 317ff.) ist ein Nachweis dafür, dass solche Bildungen in der
Gemeinsprache produktiv geworden sind und sowohl morphologisch als auch
semantisch über eine große Bandbreite von Varianten verfügen. Diese
Entwicklung sollte auch Eingang in die Wörterbücher finden. Der Stabilisierung
des Wortbildungsmusters von -man-Bildungen tragen einige Wörterbücher
bereits Rechnung (Feine 2009: 342).
Am Beispiel des Konfixes drom, dass mit der Zeit zu einem immer
produktiverem Wortbildungselement wurde, zeigt Fliess (2009: 360), wie sich
der Gebrauchkontext dieses Konfixes änderte und wie sich sein Bedeutungsspektrum verbreitete und dadurch sich vom altgriechischen Ausgangslexem
dromos bedeutungsmäßig entfernt. Die exogenen Konfixe erscheinen mithin
nicht nur im Deutschen, sie gewinnen mit der Zeit neue Bedeutungsaspekte,
werden immer produktiver. Drom wurde zunehmend Bestandteil der Benennungen des Wirtschafts- und Werbesektors, der Musik-, Unterhaltungs- und
Veranstaltungsbranche. [ ] Es wird beinahe wahllos als Zweitglied von Firmenund Produktnamen benutzt (ebenda) und verbindet sich beliebig mit Einheiten
aus dem Bereich der Kultur, Wissenschaft, Natur und Technik. Fliess vergleicht
diesen Sachverhalt mit dem Status des Suffixes -(o)thek, über das Gabriele
Hoppe (vgl. 2000: 49) forscht, und nennt diesen Prozess nach ihr Banalisierung
(vgl. Fliess 2009: 360, 368), womit eine wesentliche Bedeutungsverallgemeinerung zusammenhängt. Angesichts dessen werden semantische Abgrenzungskriterien zwischen Konfixen und Affixen ungültig. Viele Präfixe und Suffixe
[haben doch] eine weitaus stärkere Eigensemantik, vgl. anti-, dis-, hyper-, -oid
[ ], als diese vollkommen bedeutungsleeren Fremdwortbildungselemente
(ebenda: 360). Die von Fliess aufgelisteten Bildungen mit dem Konfix drom, vor
allem diejenigen mit drom als Zweitglied, sind Eigennamen und zeichnen sich
durch einen sehr geringen Lexikalisierungsgrad aus, was ausdrucksseitig in
phonetischen, graphischen sowie morphologischen Strukturvarianten und
inhaltsseitig in zahlreichen Homonymien resultiert (2009: 368).
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Schreibweise der Konfixe und ihre Präsenz im Wörterbuch
Den Konfixbegriff begleiten seit über zwanzig Jahren sprachwissenschaftlicher Forschungen immer wieder Fragen, Diskussionen. Sehr uneinheitlich
ist auch die Schreibweise der Konfixbildungen. Wegen der Okkasionalität
zahlreicher neuer Konfixbildungen herrscht auf dem Gebiet große Unsicherheit
darüber, ob diese zusammen geschrieben werden sollen oder ob die Bindestrichschreibung bevorzugt werden sollte. Es stehen beispielsweise solche
Bildungen nebeneinander wie: Biodiesel  Bio-Diesel, Euro-Region  EuroRegion (vgl. Grimm 2005: 155f.) oder Biofachhandel  Bio-Fachhandel, BioHof  Biohof, Bioreisetipps  Bio-Reisetipps sowie Tulpenmanie  Tulpen-Manie
(vgl. Feine/Habenmann 2005: 92).
Man sollte anhand der Rechtschreibregeln prüfen, ob und unter welcher
Bedingungen Bindestrichschreibungen möglich, tolerierbar oder ausgeschlossen
sind (Grimm 2005: 159). Da Konfixe eine lexikalisch-begriffliche Bedeutung
besitzen, erwartet der [...] Wörterbuchbenutzer auch ihre Lemmatisierung [...]
mit entsprechender Bedeutungsangabe (ebenda: 157). Dies ist jedoch nicht
immer der Fall oder es kommt auch vor, dass die Definition verschwommen und
somit nicht klar, oder sehr knapp und oberflächlich ist, was verursachen kann,
dass der Deutschlernende bestimmte Wörter nicht zuordnen kann. Weiterhin
könnte sich auch die Koexistenz lexikalisierter und okkasioneller Konfixbildungen in den Wörterbüchern niederschlagen, d.h. im Lemma, das das
betreffende Konfix an sich beschreibt, könnten zur Illustration einige markante
okkasionelle Bildungen stehen. Die lexikalisierten Bildungen sollten dann als
selbständige Lemmata erscheinen (ebenda: 159). Damit hängt auch das
Problem der Polysemie der Konfixe zusammen. Im Wörterbuch sollte sich
darüber hinaus die Anmerkung befinden, dass das entsprechende Konfix ein
polysemes Bedeutungsspektrum aufweist. Das nächste Problem stellen auch die
gleich wie die Konfixe Bio-, Euro- und Öko- lautenden Kurzwörter, denen der
Status freier Morpheme zuerkannt werden muss und die in den meisten
Wörterbüchern nicht exakt genug beschrieben werden (ebenda: 157).
Wie heißen die Bildungen mit Konfix?
Den Konfixbildungen begegnet man heutzutage wegen ihrer formalen Kürze
und ihrer Semantik immer häufiger. Sie haben die Fähigkeit zur Reihenbildung.
Wie heißen aber diese Bildungen mit Konfix? Wie werden sie innerhalb der
Fremdwortbildung definiert, wo ihre Produktivität besonders deutlich zum
Vorschein kommt. Auch hierzu bestehen verschiedene, oft auseinander gehende
Auffassungen, woran wir uns eigentlich im Falle der Einheit «Konfix´ schon
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längst gewöhnt haben. Donalies (2000: 144, 2005: 22), deren Konfixdefinition
mich am meisten anspricht, spricht über Konfixkomposita und Konfixderivate.
Seiffert (2008: 99ff.) betont auch die Fähigkeit des Konfixes mit Affixen,
Konfixen und freien Lexem kombinieren zu können. Sie bilden ihr nach Basis
für Derivate und Erst- und Zweitglieder der Komposita (vgl. ebenda: 103).
Ebenso für Müller (2000: 128f.) bilden Konfixe Kombinationen mit Präfixen
und Suffixen. Aber es besteht auch die Auffassung, dass Konfixe lediglich
Konfixkomposita bilden (vgl. Eisenberg 2011: 309). Ist diese These stichhaltig
von Eisenberg begründet und kann sie überzeugen?
a) Eisenbergs Konfixkomposita
Unabänderlich ist die Tatsache, dass einfache Komposita zwei Stämme
enthalten. Neu ist lediglich, dass erste Bestandteile eine spezielle Kompositionsstammform enthalten können, die selbst nicht wortfähig ist und auch keinen
wortfähigen Stamm enthält. Damit lassen sich viele fremde Komposita erfassen,
aber keineswegs alle. Es gibt Ausdrücke, die man mit guten Gründen als
Komposita bezeichnen möchte, die jedoch im Erstglied oder im Zweitglied oder
in beiden keinen Stamm enthalten (Eisenberg 2011: 309). Somit bezeichnet
Eisenberg (ebenda) die Bildungen des Typs Bibliograph, biblioman als
Konfixkomposita, in denen das Erstglied ein Konfix und das Zweitglied ein
Stamm ist. Das Umgekehrte ist auch möglich, z.B. in Technogramm ist das
Erstglied techn ein Stamm, der suffigiert werden kann, z.B. technisch oder
Technik. Das Zweitglied gramm ist kein Stamm. Eisenberg (ebenda) zählt
gramm ebenso zu den Konfixen. Ein Konfix in Letztposition eines Kompositums führt natürlich zu einem wortfähigen Stamm (ebenda). Dementsprechend
ist Programm als ein substantivischer Stamm flektierbar und Basis für
Ableitungen: Programms, programmieren (ebenda: 310). Der dritte Typ des
Konfixkompositums enthält Konfixe im Erst- und Zweitglied, z.B. Bibliothek.
Dieses Wort hat keinen Stamm als morphologischen Bestandteil, ist selbst aber
einer. Es fällt deshalb im Sprachgebrauch nicht weiter auf. Eisenberg (2011:
310) erläutert damit die Einheit Konfix als morphologische Einheit, die als
Erstglied eines Kompositums mit Fugenelement oder als Zweitglied eines
Kompositums auftritt und kein Stamm ist. Konfixbildungen sind keine
Seltenheit, deswegen muss auch der Wortbildungstyp als etabliert und
produktiv angesehen werden (ebenda). Eisenberg betont, dass die Komposition
diejenige Wortbildungsart ist, die am Rand der Morphologie steht, da es hier
viele Erscheinungen gibt, die morphologisch schwer zu fassen sind. Ähnlich ist
es eben auch mit dem Konfixkompositum, das innerhalb der Fremdwortbildung
beschrieben wird. Das Konfix hat nämlich Stammeigenschaften eigener Art; es
entfaltet sich erst innerhalb von Komposita. Nach Eisenberg (ebenda: 311)
bilden Konfixe keine Derivate und dementsprechend werden solche Einheiten
wie graph (Graphik), log (Logik), naut (nautisch), phon (phonisch), therm
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(thermisch) aus der Gruppe der Konfixe ausgeschlossen, was den bisherigen
Erkenntnissen vieler Sprachwissenschaftler widerspricht, für die diese Einheiten
typische Konfixe sind. Eisenberg nach sind sie gebundene Stämme, die nicht
wortfähig, aber derivationsfähig sind (vgl. ebenda: 310). Im Falle der Konfixkomposita ist noch ein wichtiges Merkmal hervorzuheben, nämlich die Konfixfuge o-. Das Fugenelement -o- ist ein produktives Affix der Fremdwortbildung und
auch eine charakteristische Eigenschaft der Konfixkomposita: agro, bio, neo,
stro, öko, philo, theo. Wenn das Fugenelement o teilweise auf den Bestandteil
eines griechischen Stammes zurückgeht, ist das nicht von Bedeutung (ebenda: 310).
Die Anwesenheit des Fugenelements als eines Bestandteils der Konfixkomposita
lässt Eisenberg die folgende Schlussfolgerung formulieren. Im Wortschatz der
deutschen Gegenwartssprache erscheinen immer mehr Anglizismen, die zu
Konfixkandidaten werden (vgl. Michel 2009: 91ff.). So kommen beispielsweise
das Erstglied home in Home+banking, und das Zweitglied ware in Hard+ware
im Deutschen nur als Bestandteil der Komposita vor. Solche Konfixkandidaten
sind keine Seltenheit im Gegenwartsdeutschen. Eisenberg bezeichnet diese
Tendenz als Zug in die falsche Richtung, denn morphologisch auffällig ist,
dass Komposita mit Anglizismen keine Fugenelemente enthalten (Eisenberg
2011: 314). Zweitens weist die Schreibweise der englischen Komposita 
Getrennt-, Bindestrichschreibung mit dem Integrationsziel Zusammenschreibung
(als fugenlose Komposita)  darauf hin, dass sich ihre Bestandteile ohne
Schwierigkeiten als wortfähige Stämme verselbständigen und somit als morphologisch einfache Anglizismen verwendet werden können (vgl. ebenda).
Die Konfixkomposita gehören überwiegend zu den Latinismen und Gräzismen.
Die Entlehnungen aus dem Englischen haben im Allgemeinen weder die Zeit
noch die Umgebung dafür, Konfixe zu werden. Konfixbildung als produktiven
Prozess gibt es bei Anglizismen nicht (Eisenberg 2011: 315). Somit schließt
Eisenberg vom Bestand der Konfixe alle englischen Entlehnungen aus und
beschränkt die Wortbildungsaktivität der Konfixe lediglich auf Kompositabildungen,
und dies mit dem Fugenelement -o-. Diese Tatsache verursacht, dass vielen
fremden Einheiten der Weg zu der Gruppe der Konfixe verbaut wird.
Eisenberg leistet mit seiner Konfixauffassung einen wichtigen Beitrag zur
Konfixdiskussion. Er stellt das Konfix in einem neuen Licht dar und liefert
somit Gründe für weitere Diskussionen. Ich schließe mich der Diskussion an.
Meines Erachtens hat Eisenberg teilweise Recht, indem er feststellt, dass es im
Falle der Anglizismen keine Konfixbildung als produktiven Prozess gibt, oder
noch nicht gibt. Aber andererseits darf man nicht pauschal über die
Einklassifizierung der bestimmten Einheiten entscheiden. Jede im Deutschen
erscheinende Einheit sollte separat unter verschiedenen semantischen und
morphologischen Aspekten betrachtet werden, und erst dann kann konstatiert
werden, welcher Kategorie sie angehört.
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Resümee
Der von Donalies (2009: 60) vorgeschlagene Abschied von dem Terminus
Konfix, lat. configere  «aneinander heften«, und ihr Vorschlag etwas
Ansprechenderes zu finden, scheint angesichts des Obigen von den modernen
Sprachwissenschaftlern nicht begrüßt zu werden. Das Konfix ist in der Tat ein
besonderes Phänomen der modernen deutschen Sprache, und die ständig neu
erscheinenden Einheiten, auch die aus dem Englischen, bieten den Forschern
Material zu Recherchen und somit zu einer eingehenden Erkenntnis dieses
Sprachphänomens. Wenn es kein Diskussionsmaterial für die Sprachforscher mehr
gäbe, würde es heißen, die Sprache ist in ihrer Entwicklung stehen geblieben.
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Summary
For more than twenty years, the confix has been a topic of great interest for linguists and
it has become an indispensable part of current research devoted to word formation with foreign
elements. However, there are still contentious issues related to the problem of confixes that require
more academic research and explanations. Contemporary linguists hold debates concerning the
confix, its precise definition, classification and ways of distinguishing it from other word forming
formants. The confix plays a very important role in the contemporary German language. Nowadays, only foreign confixes are productive. They form new units of meaning as a result of being
combined with native word forming affixes and elements of compounds. Foreign confixes are also
important from the point of view of communication, namely, they are productive in many languages. Additionally, the same formants are used in many languages, for example the formant -phob-,
and this phenomenon certainly facilitates international communication. Julia Trunkwalter (cf.
2009: 300) believes that the term confix should be included in lexicons and dictionaries and
considers it necessary to popularize the word outside the scholarly circles, because foreign elements in the German word formation system are of great significance not only for linguists and
non-scholars interested in language, but also for German language learners. The confix-related
research belongs to the area of the newest German word formation scholarship and the steady
influx of new ideas concerning confixes proves that language is constantly evolving, always
demanding active interest from its users.
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Wybrane nazwy jezior z terenu Welskiego Parku
Krajobrazowego i najbliższej okolicy
Some of the names of lakes in the area Welski Landscape Park
and surrounding areas
The present linguistic analysis of thirteen name of lakes in Welski Park Krajobrazowy
on Masuria in Poland shows baltic, german and polish origin of this names.
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Welski Park Krajobrazowy obejmuje obszar środkowego biegu rzeki Wel koło
Lidzbarka Welskiego na wschód od Brodnicy i południowy-wschód od Lubawy.
Obszar Welskiego Parku Krajobrazowego i najbliższej okolicy to teren licznych
jezior i rzek, których nazwy zawierają cechy różnych języków indoeuropejskich.
Można tu wyróżnić tzw. nazwy „staroeuropejskie”1, nazwy (staro)pruskie,
nazwy niemieckie i polskie. Zwłaszcza archaiczne, podobnie jak na pozostałych
terenach Polski, są tu nazwy rzek, por. n. rz. Wel (w zapisie Vela z 1260 r. SG
XIII 197, 688, KM, fluviis Wyel et Wkra 1526 KM, niem. Welle Biolik 1994:141
łączona z pie. rdzeniem *u̯elH-/*u̯lH- m.in. ʻbiec, toczyć sięʼ, por. niem. Welle
ʻfala wodnaʼ EWD III 1958 na pełnym stopniu wokalizmu z samogłoską *-e-; na
stopniu zanikowym wokalizmu mamy lit. Vilnìs, ros. волнˈа ʻfalaʼ Vasmer I 339,
scs. вълати сѧ ʻfalowaćʼ2 BER I 207 < *-l̥ -, z ewentualnym sufiksem na stopniu
Termin używany głównie przez badaczy niemieckich (alteuropäisch), którzy najstarszą warstwę
praindoeuropejskich nazw rzek odnoszą do niezidentyfikowanego etnicznie ludu mówiącego językiem
grupy indoeuropejskiej na terenie dawnej Europy; termin stosowany jest też w serii „Hydronymia
Europaea” (T. I–XX). Red. W. P. Schmid. Stuttgart 1985–2005, w której opisane są hydronimy z terenu
Polski.
2
Od tego może derywat *vъl-ь ʻwilgoć, ciecz, wodaʼ tkwiący w nazwie Wawel, zob. Biolik 1994:
141 < *Vǫ-vъl-ь *ʻwyniosłość nad rozlewiskami, bagnamiʼ.
1
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zanikowym*-n-, końc. *-eH2)3. Nazwa rzeki Wel stała się podstawą dla nazwy
całego parku krajobrazowego.
Inne archaiczne nazwy w tej okolicy to nazwy rzek Drwęca4, Łyna5 czy
Wkra6 i in.
Późno udokumentowane nazwy jezior są we współczesnej hydronimii
polskiej zwykle zależne od nazw rzek7, od nazw miejscowych bądź od nazw
osobowych ‒ zwłaszcza w warstwie najnowszej, por. n. jez. Wulpińskie dziś
obocznie Tomaszkowskie8 ‒ drugi, późny wariant nazwy jeziora pochodzi od
n. m. Tomaszkowo. W grupie jezior większą samodzielność nazewniczą wykazują
zwykle duże obszary wodne, jak np. Jezioro Gopło, Jezioro Miedwie, Oświn
(te dwa ostatnie na Pomorzu Zachodnim, zob. przyp. 7 i 13) itp.
Jednak na terenach mieszanych etnicznie lub na obszarach o ludności,
która stawała się wielojęzyczna i przechodziła na języki pierwotnie jej obce (na
3
Nazwa *Vela miała więc zapewne pierwotnie pełny, a nie zanikowy stopień wokalizmu rdzenia,
a więc *-e- a nie jer dający tzw. ruchome e w tzw. mocnych pozycjach. Mniej pewne łączenie z ps.
przymiotnikiem *velьjь ʻwielkiʼ BSE 693.
4
Od pie. rdzenia *dreu̯-/dru- ʻbiecʼ, zob. J. Udolph: Die Stellung der Gewässernamen Polens
innerhalb der alteuropäischen Hydronymie. Heidelberg 1990, s. 111; suf. imiesłowowy *-ant-/*-enti *-ja, por. podobne formy na terenie Pomorza Zachodniego – J. Duma: Kilka ciekawych nazw terenowych
Pomorza Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc, niem. -anz). [W:] Chrematonimia jako
fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn 2011, s. 161‒168.
5
Od pie. rdzenia H1elH-/*H1olH- ʻbiec szybkoʼ, por. M. Biolik: Hydronimia dorzecza Pregoły
z terenu Polski. Olsztyn 1987, s. 138, suf. na stopniu zanikowym *-n-, końc. *-eH2, por. też polskie
apelatywy z tymi rdzeniami: jeleń i łania (< *H1elH-en- : *H1olH-n-).
6
Od rdzenia *u̯ei̯ -k-/*u̯ei̯ -g- : *u̯ik-/*u̯ig- rozszerzonego o k/g starszego *u̯ei̯ - ʻwyginać się, kręcić,
wić się, płynąćʼ, por. Walde I 223, por. polskie wić się. Zapisy nazwy tej rzeczki zgromadziła M. Biolik
1994: 141 i J. Udolph: Wykara 1303, aquam Wickere, Wickeram 1314‒35, die Wicker, in die Wickere XIV
w., ad fluvium Wikere 1335‒51 i in., Wicker Fl. 1796 (Udolph 311). Byłby to ten sam pie. rdzeń, co
w n. rz. Wkra na pełnym stopniu wokalizmu rdzenia i sufiksu, a więc *u̯ei̯ k-or-eH2. Wokalizm rdzenny
w formach polskich uległ monoftongizacji i skróceniu do *ь, który zanikał w pozycji słabej: Wkra,
a w derywacie Wkierka samogłoska e pochodzi z form niemieckich: Wicker rozszerzonych tylko
deminutywnym suf. *-ъka, zob. Biolik 1994: 141‒2.
7
W starszych przekazach również można obserwować ich zależność od innych nazw, np. od n. rz.
Gwda (Chuda 1260, Kuddam 1311 itp. : pie. *k̑u̯ei̯ d- Udolph 117, 121, por. świt, świecić, kwiat) utworzono
n. jez. pod Debrznem: Quetzk 1336, Qwyeczsko 1433 Babik 129 (*Kvьd-ьsko); od n. rz. Łeba (ad Lebam
1140 HE 2 59, Lyeba 1470–80, na rzece Lieba Udolph 137 : pie. *loib-ā : *leib- : *lib- ʻwilgoć, płynąćʼ
Udolph 138) – n. jez. Łebsko (Lebsco 1252, Lebzco 1260 HE 2 60); por. też np. rzeka Wda (Vda 1239 HE
1 35 od pie. *u̯id- : *u̯ei̯ d- ʻwyginać sięʼ HE 1 36) ‒ jez. Wdzydze (stagno Videncze 1258, Wydencz 1284
HE 1 156 z archaicznym suf. *-e-nt-je, por. J. Duma: Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza
Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc, niem. -anz, zob. przyp. 4), a w naszej okolicy od n. rz.
Drwęca (Drvancha 1230 Biolik 1994: 106 : pie. *dreu̯- ʻbiec, płynąćʼ, suf. *-ant-ja) jez. Drwęckie (se
Drywanczyn 1332 Biolik 1994: 107) itd. Daleko jednak od ustalenia zakresu zależności i samodzielności
nazw jezior od innych form nazewnictwa, gdyż prace nad hydronimią Polski ciągle trwają i nie można
mówić o jakichś pełnych podsumowaniach w skali kraju. Nazwy dużych zbiorników wodnych typu
Jezioro Gopło, Miedwie, Śniardwy i in. nie wykazują dziś nawiązań do nazw rzek czy nazw miejscowości.
8
Nazwa jeziora Wulpińskiego (pod Tomaszkowem i Dorotowem na południe od Olsztyna) w
zapisach zgermanizowanych ma formy pruskie: lacum Wlpyng 1348 (: pie. rdzenia *u̯l-p/kw-, por. pol.
wilk, lit. vil̃kas i lãpė ʻlisʼ (inaczej Fr I 340), łac. lupus; suf. prus. -ing por. analogie Biolik 272‒3), zaś po
wojnie pojawia się nazwa oboczna Jezioro Tomaszkowskie al. Jezioro Wulpińskie, zob. szczegółowo
A. Pospiszylowa: Toponimia południowej Warmii. Nazwy terenowe. Olsztyn 1990, s. 181.
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opisywanym terenie dawnych Prus głównie na język niemiecki) w nazwach jezior
mogły zachować się formy starsze ‒ stąd nawet w nazwach małych obiektów
wodnych można odkryć czasami ślady staropruskiej hydronimii.
Wracając do wyżej zarysowanej tendencji w zakresie hydronimii polskiej
zapytać, dlaczego nazwy rzek mają przeważnie bardziej archaiczną budowę
od nazw jezior? Dlaczego interpretacja nazw rzek jest zazwyczaj trudniejsza,
bardziej kontrowersyjna od interpretacji większości nazw jezior? Wyjaśnienie
tkwi zapewne w dawnej funkcji rzek, ponieważ w przeszłości były one także
drogami lub wyznacznikami szlaków w słabo zaludnionej i lesistej okolicy.
Ich nazwy stawały się swoistymi drogowskazami9. Zmiana nazwy takiego
„drogowskazu” prowadziłaby do mylenia drogi, np. przez kupców prowadzących
dalekosiężny handel. Na początku naszej ery kupcy ci przywozili na wymianę
cenne przedmioty ‒ przeważnie z kręgu kultury śródziemnomorskiej poruszając
się utartymi szlakami ‒ głównie wzdłuż cieków wodnych10. Dlatego nawet
czasami małe rzeki Polski dzisiaj centralnej noszą lub nosiły archaiczne nazwy,
np. Nrowa dziś Utrata (ta późniejsza forma od nazwy karczmy Utrata) czy
Bzura11.
Natomiast jeziora i ich nazwy miały zwykle charakter lokalny, tzn. o niewielkim zasięgu we wspólnocie komunikatywnej, gdyż zajmowały mniejsze
odcinki przestrzeni. W Wielkopolsce małe jeziora, części większych jezior,
a nawet poszczególne tonie rybackie miały swoich właścicieli ‒ były nawet
przekazywane zapisem testamentowym. Ich nazwy dają się zwykle łatwo
zinterpretować na gruncie języka polskiego lub niemieckiego. Natomiast rzeki,
zwłaszcza większe, stawały się często centrum osadnictwa jakiegoś plemienia,
np. Wiślan, Obodrzytów, Czrezpienian, Połabian itp., jednocząc te ludy
gospodarczo i później politycznie, bo nad nimi rozwijały się zwykle główne
ośrodki władzy.
Dla większości nazw jezior Welskiego Parku Krajobrazowego i jego
okolic przeważnie nie mam starszej dokumentacji i dysponuję ich nazwami
współczesnymi, które zgromadzone zostały w tzw. Hydronimii Wisły (HW).
Dokumentacja nazw została  uzupełniona o zapisy historyczne z NMP i KM oraz
z różnych stron internetowych (spis źródeł zamieszczam w przypisach i skrótach).
Nazwy jezior podane są wzdłuż biegu rzeki Wel. Próba ‒ zwykle niejednoznacznej
‒ lingwistycznej interpretacji tych nazw przedstawia się następująco:

9
Często osady zakładane w okolicach źródeł rzek nosiły nazwę rzeki, np. n. m. Wisła, Pilica
i in. od nazw rzek Wisła, Pilica.
10
Por. J. Duma: O pewnej zgodności zachodzącej między występowaniem przedsłowiańskich
nazw w dorzeczu Pilicy i Bzury a przebiegiem szlaków bursztynowych. „Studia Slawistyczne”
1: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Białystok 1999, s. 99‒108.
11
Nrowa od rdzenia pie. *ner-/*nor- ʻnurkować, zanurzać się, dziura, dółʼ, suf. *-w-; Bzura od pie.
*bhr- : bher- ʻniosę, bioręʼ, sufiksy: *-eu̯-r-, zob. J. Duma: Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza
z całym dorzeczem Pilicy. TNW. Warszawa 1999, s. 30‒1, 28.
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1. Rumian (jez.) a. Rumiańskie, Jez.- a. Roman 1303 a. Romna 133812
a. Romanowskie, Jez.-; niem. Rumian-See 1911 TK 25 na zach. od m. Szczupliny
Zapewne pierwotnie pruska nazwa jeziora. Nazwę należy chyba kojarzyć
z n. m. Rumy (w zapisie Rome 1507 HE 1993: 247) w gminie Dźwierzuty, a także
z nazwami rzeki Rominta i Ramia, które od rdzenia ram- tkwiącego w lit. ramùs
ʻcichy, spokojny, łagodnyʼ, rãmas ʻspokójʼ Fr II 695, prus. rãms ʻobyczajny,
skromny, grzecznyʼ Biolik 186, 192 oraz n. rz. lit. Rõmara, Romintė Vanagas 280.
W tym wypadku zagadkowe są formy sufiksalne z rozszerzeniem -n- na różnym
stopniu wokalizmu13.   Można nazwę jeziora łączyć też z lit. raumuõ, -meñs
ʻmuskuł, mięsień, chude [rumiane] mięso muskułuʼ, łot. ruõdmenins ʻwędzone
mięsoʼ Fr II 707, co łączy się dalej z pol. rumiany ʻzaczerwienionyʼ BSE 52714
(o starszej w językach słowiańskich semantyce), stbułg. рѹмѣнъ ʻogieńʼ BER
VI 34315. Możliwe jest też powiązanie z pie. rdzeniem *rou̯- : *reu̯- : *r̥u̯w znaczeniu ʻmiejsce, przestrzeńʼ Walde II 356‒7, tkwiącym też w gockim rûms,
niem. Raum ʻwolne miejsce, przejście, wolna drogaʼ Walde II 356, suf. pie.
*-mo-,   por. też starosaskie rūmian ʻoczyszczaćʼ EWD III 1381‒2 (oraz także
n. m. Rumia16), zapożyczone w kasz. rum ʻprzestrzeń, miejsceʼ Sychta IV 367
i pokrewne polskiemu równy < *(o)ru̯o- Boryś 524‒517. W tym wypadku w nazwie jeziora nastąpiłoby rozszerzenie suf. *-mon- : *-mn-. Do tej formacji nawiązuje też lit. n. rz. Rū́ mė Vanagas 284. Nazwa wtórnie kojarzona mogła być też
z n. os. *Romian, por. Romien SSNO lub lit. n. os. Romãnas LPŽ II 619, Rùminas
LPŽ II 638, co jednak związane jest z innymi nazwami osobowymi, np. ros.
Pюмин. Od nazwy jeziora utworzono nazwę miejscowości Roman 1341, Rumyann
1338 (daty zob. przyp. 10), dziś Rumian. Natomiast od tej nazwy miejscowej
powstała nowsza forma nazwy jeziora Romanowskie XIX w. KM; suf. -owskie (z wtórnym skojarzeniem podstawy z imieniem Roman), zaś forma Jezioro
Rumiańskie od n. m. z suf. -skie.
Formy nazw pochodzą z HW, natomiast daty ze strony internetowej <www.sciaga.pl/
tekst/6904970-dzieje_parafii_i_kosciola_sw_barbary_w_rumianie>. Nie jest to datowanie pewne.
13
Mogło to być prus. *-ein-, jak w n. jez. *Lang-ein- dziś Łęgajńskie (: lit. lángas ʻdziura, dółʼ) lub
*-ĭn-, jak w n. jez. *Asw-in-s (: lit. ašvà ʻkobyłaʼ, por. też łac. equus ʻkońʼ) i jez. Oświn na Pomorzu
Zachodnim.
14
Z dawnego pie. *rou̯dh-men- ʻjasnoczerwony, zaczerwienionyʼ; por. też pokrewne ruda : rdza :
rydz.
15
Wyraz miał zatem w lit. zmienione (ukonkretnione) znaczenie ‒ w tym wypadku wtórne do
znaczenia w pol. rumiany, co wynika z etymologii *rudh-men- : rudy, rdza itp. zob. też przyp. 13.
16
Zob. Nazwy miast Pomorza Gdańskiego. Red. H. Górnowicz i Z. Brocki. Gdańsk 1978, s. 122‒3.
Możliwość taka wskazana została przez recenzenta, prof. Edwarda Brezę.
17
Jeśli ta paralela jest prawidłowa, można pogodzić obie formy przez rekonstrukcję obocznych
form pie. rdzenia jako *(H1)oru̯- : *H1reu̯-. Dla gr. ευ͗ρύς ʻszerokiʼ (Walde II 357) też podobna oboczność
zachodzi przy redukcji rdzenia do stopnia zanikowego. BER VI postać prasłowiańską rekonstruuje jako
*arves-zachowaną w derywacie rówieśnik. Wynika z niego, że dawne *(H1)oru̯- zostało rozszerzone w
rówieśnik sufiksem *-os- : *-es- a później *-ьn-ikъ.
12
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Nazwa rzeczki Rumienica KM, HW 235 w przekazach: Ramnite też powstała
od nazwy jeziora prus. suf. *-it-, por. Biolik 281, zamienionym później przez
słowiański suf. -ica.
2. Zarybinek (jez.) a. Rybińskie, Jez. ‒ HW 235; niem. Rieben See a. Rybin
HW 235, Zaribinnek-See 1911 TK 25 ‒ Od nazwy małej osady na południowym
brzegu Zarybinek (Zarybinko 1867, Zaribinnek 1911 TK 25)18, to zaś od
n. m. Rybno (w zapisach: Rybyn 1335, Rybin XIV w., Rieben 1400, Ribyn
XV w., Reybenn 1570 itd.) z prefiksem za- i sufiksem -ek. Starsze, niemieckie
nazwy jeziora nawiązują do zapisów dużej wsi Rybno. Od tej nazwy wsi powstał
także wariant Jezioro Rybińskie, suf. -skie.
3. Grabacz (jez.) HW 235 ‒ Zapewne nazwa jeziora przeniesiona z n. m.
Grabacz 1911 TK 25, wcześniej młyn Grabac 1646, Grabacz 1676 NMP III 322,
który zapewne od n. os. młynarza *Grabacz, por. Grabek SSNO (: grabacz ʻsak,
sieć, sidłaʼ SW).
4. Tarczyńskie, Jez.- a. Tarczyny (jez.) a. Welskie, Jez. ‒ HW 235; niem.
Werry-See 1911 TK 25 ‒ Od n. m. Tarczyny z suf. -skie. Nazwa miejscowości
niem. Tarczyn 1911 TK 25 pochodzi zapewne od n. os. Tarcza lub Tarczyn SSNO
(: tarcz, tarcza SW); suf. -in lub w liczbie mnogiej z końcówką -y (tzw. nazwa
rodowa). Bez modyfikacji słowotwórczej nazwę przeniesiono z miejscowości na
jezioro Tarczyny. Natomiast wariant Jezioro Welskie powstał od n. rzeki Wel (zob.
przypis 2 i 3); suf. -skie. Nazwa niem. Werry-See nawiązuje do n. m. Wery niem.
Werry 1911 TK 25 ta zaś może od n. os. Wera SNW X 157 w pl. z końcówką -y.
Mniej pewne łączenie z pie. rdzeniem *u̯er- m.in. ʻwilgoć, woda, deszczʼ por.
Walde I 268.
5. Gronówka (jez.) a. Gronówko (jez.) HW 235; niem. Gronowo-See 1911
TK 25 ‒ Od n. m. Gronowo (w zapisach : Grunau ok. 1400, Gronowo 1646 NMP
III 392); suf. -ka. Zapis Gronówka sugeruje, że mogła to być pierwotnie nazwa
strugi (rodzaj żeński jest nietypowy dla nazwy jeziora). Drugi wariant z suf.
-ko. Nazwa miejscowości, pierwotnie niemiecka od grün ʻzielonaʼ i Aue ʻłąkaʼ,
została adaptowana do języka polskiego przez podstawę skojarzoną z wyrazem
grono i suf. -owo.
6. Grądy (jez.) a. Grądzkie, Jez.- a. Rzeczechowskie, Jez.- a. Turczyńskie,
Jez.- HW 235 ‒ Od n. m. Grądy (a ta w zapisach: Grondisch ok. 1400, Grądy
18
Datacje ze strony internetowej mogą budzić wątpliwości, co do źródeł i poprawności, zob.:
<www.jezioro.com.pl/miasta/miejscowosc.html?id=138>.
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1737 NMP III 359, Grondy XVIII w.)19. Niemieckie formy  nazwy miejscowości
sugerują jej pochodzenie od gw. holenderskie grond, niem. grund m.in. ʻgłęboka
dolina, wąwózʼ (por. EWD I 614, por. też pol. grunt z niem. BSE 182), z niem. suf.
-isch. Mogła być to pierwotnie nazwa doliny i jeziora. Nazwa skojarzona została
z pol. grąd ʻmiejsce wzniosłe i suche pośród łąk błotnistych; ląd, ostrów między
wodąʼ SW w pl. z końcówką -y. Współczesny termin grąd ʻwielogatunkowy
las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy
drobnolistnej i szerokolistnej, klonu, jawora i świerkuʼ jako termin specjalistyczny
wykształcił się później i nie mógł stanowić podstawy dla stworzenia nazwy
miejscowej. Wariant Jezioro Grądzkie od n. m. Grąd; suf. *-skie z uproszczeniem
*-dʼskie na -dzkie. Oboczną nazwę Jezioro Rzeczechowskie ‒ wobec braku nazwy
miejscowej ‒ wywodzić trzeba od n. os. *Rzeczech, por. Rzeczko SSNO ‒ może za
pośrednictwem jakiejś nazwy zagrody; suf. -ow-skie. Nazwa Jezioro Turczyńskie
to zapewne błędny odczyt Jeziora Tarczyńskiego zob. wyżej, bądź też jakieś
skojarzenie z n. os. lub etniczną Turczyn SSNO; suf. -skie.
7. Zakrocz (jez.) HW 235; niem. Zakrocz-See 1911 TK 25 ‒ Zapewne od n.
os. *Zakrocz : zakroczyć RospondSE 444 : kroczyć, przekroczyć ʻiść, przejśćʼ, por.
nazwę miasta Zakroczym : n. os. Zakroczym SSNO (: kroczyć).  
8. Wąpiersk (jez.) HW 235 to zapewne oboczna nazwa Jeziora Jeleń (zob.
niżej) ‒ Od n. m. Wąpiersk (w zapisach: Wampertsch, Wamperschke 1410, 1411,
Wompiersk 141120), a ta złożona z pefiksu *vǫ- ʻmiędzyʼ i dawnego *pьrǫ,
*perti ʻidę, pręʼ rozszerzonego suf. *-ьskъ, co powoduje wokalizację rdzennej
samogłoski jerowej w e, por. co do budowy z prefiksalnym *vǫ- np. n. m. Wąsosz i
sufiksem *-ьskъ n. m. Wąchock (< *Vǫ-xod-ьskъ RospondSE 416‒7 w znaczeniu
ʻprzejścieʼ). Nazwa miejscowa, oznaczająca kiedyś miejsce przejścia między
jeziorami, bagnami, została przeniesiona na nazwę jeziora zapewne od strony
miejscowości ‒ czyli na południe od niej.  
9. Jeleń (jez.) HW 236 obocznie Wąpiersk; niem. Jellen-See 1911 TK
25 ‒ Nazwa jeziora zapewne pochodzi od n. m. Jeleń, niem. Jellen 1911 TK 25
(w zapisach: Gellen 1400 NMP IV 164, Jelyenye 1526, Jelienie 1570 NMP IV
164). Nazwa miejscowości od ap. jeleń lub n. os. Jeleń SSNO w XIV w. w pluralis
z końc. -e. Była to zapewne tzw. nazwa rodowa równa n. os. w sg. a później w
pl. Mniej prawdopodobne odczytanie jej jako przymiotnika jelenie : jeleń z suf.
*-ьje, co jednak się zdarza21.
Ostatni zapis według strony internetowej <www.jezioro.com.pl/miasta/miejscowosc.html?=47>.
Według strony: <pl.wikipedia.org/wiki/Wąpiersk>.
21
Por. część jez. Wdzydze – Jelenie w monografii E. Brezy: Toponimia powiatu kościerskiego.
Gdańsk 1974, s. 203.
19
20
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10. Lidzbarskie, Jez.- HW 236; niem. ‒ Od n. m. Lidzbark (w zapisach:
Lautenburg 1320‒1331 RospondSE 187, Lautenburg, Luterberg, Litteberg,
Lutinberg, Lecbarg 1400, Litteberg alias Ludberg 1466, Liudbark, przy Liczbarku
1570 i in. NMP VI 105‒6, założony przez Ottona von Luttenberg; suf. -skie.  
11. Wielkie Piaseczno (jez.) HW 236, Piaseczno Mp 100 ‒ I cz. od wielkie; II
cz. od n. m. Piaseczno, a to od piasek, suf. -no.
12. Wielkie Leźno (jez.) a. Wielkie Łężno (jez.) HW 236 ‒ Od n. m. Wielkie
Leźno i Małe Leźno Mp 100 (w zapisach: Lesen Gr. und Kl. 1400, Groszen Lezen
1410, Grose Lesnau, Cleine Lesin 1414, Lezno Wielkie, Lezno małe 1666 NMP  
VI 90‒1), co od leźć, por. też łazić, łaz z możliwymi adideacjami do las, suf. -no.
13. Kiełpińskie, Jez.- HW 236 ‒ Od n. m. Kiełpiny Mp 100, suf. -skie. N. m.
w zapisach: Kolpiner 1387, Kulpink 1437, Kiełpiny 1641, wsi Kielpina, Kielpin
1664 NMP IV 443 zapewne przejęta z nazwy jeziora, a to od zaginionego wyrazu
*kl̥ pь ʻłabędźʼ SłSE II 146‒7, suf. -ino (w n. m. wtórna pluralizacja).
14. Hartowickie, Jez.- HW 236, lacum Zcertowicz, Czertofcz 1338 NMP III
467‒8 ‒ Starsze zapisy od czart ʻdiabełʼ, suf. złożony -owiec sugeruje derywację
uniwerbizującą z nazwy dwuczłonowej *Czartowe Jezioro suf. -ec. Nowsza
forma Jezioro Hartowiec powstała od n. m. Hartowiec Mp 100, suf. *-skie
z uproszczeniem *-cskie na -ckie. Nazwa miejscowości w zapisach: Czertowicz
(1324-49) 1371, Czartoffcz 1371, Hartowiec 1535 itd. NMP III 467-8 została
przeniesiona z formy nazwy jeziora *Czartowiec z późniejszą zmianą Czart- na
Hard- pod wpływem skojarzenia z niem. hard ʻtwardy, ostryʼ NMP III 468.
Przedstawiony wykaz czternastu nazw jezior (z wariantami) nie jest wykazem
kompletnym. Nie ma też kompletnej dokumentacji tych nazw, gdyż zapisy form
podawane z Internetu nie zostały przeze mnie źródłowo zweryfikowane. Dlatego
należy do nich podchodzić bardzo ostrożnie. Na kompletowanie nazewnictwa tego
obszaru i jego dokładniejszą analizę potrzeba więcej czasu ‒ by przestudiować
stare źródła i mapy, zestawić to z materiałem hydronimicznym innych części
Warmii i Mazur.
Wśród nazw miejscowych i jeziornych uderza łatwość przenikania się
nazewnictwa pruskiego z późniejszym niemieckim i polskim. Jest ona szczególnie
wyraźna w n. jez. Grądy oraz w opisanej przez Marię Biolik nazwie jeziora
Brzeźno (jez.) a. Brzezińskie, Jez.- HW 235; niem. Birkelink 1354 a. Brehsner
See 1663, Bergling See 1926 NMP I 393 a.  Brehmer Sehe HW 235 ‒ Od niem.
Birke ʻbrzozaʼ rozszerzonego suf. *-l-ing. Biolik 1994:100 uważa pierwsze zapisy
za tłumaczone na niemiecki z pruskiego berse ʻbrzozaʼ Fr I 40-1, też n. miesiąca
beržẽlis ʻkwiecieńʼ Fr I 41. Ostatecznie M. Biolik rekonstruuje wyjściową
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nazwę jako pruską *Berzelings ʻjezioro, nad którym rosną brzózkiʼ. Zapis
Brehsner See sugeruje, że nazwa była tłumaczona na język polski jako
*Brzeźno z dodanym niem. suf. -er, por. od skróconej n. jeziora n. m. Brzeźno
Mazurskie w zapisach: Brysin 1397, Brisen 1419, Birckling 1480, Bergling ‒
Brzeźno 1879 i in. NMP I 393. Przy rozróżnieniu form niemieckich od pruskich
i polskich pomaga satemowy rozwój pie. *g̑ (w niem. mamy tu kontynuant
kentumowy k, w językach słowiańskich kontynuant satemowy z, w litewskim
ž)22. Takie przenikanie się wariantów świadczyłoby o wielojęzyczności ludności
zamieszkującej te okolice w wiekach średnich i o łatwości tłumaczenia nazw
z jednego języka na drugi.
Tak wielkiej zdolności adaptacyjnej nie wykazują nazwy rzek, choć i tam ‒
zwłaszcza wśród mniejszych obiektów ‒ dochodzi do wielu niespodziewanych
zmian fonetycznych. Wspomniana wyżej nazwa rzeczki Nrowa (Utrata) ma
późniejsze zapisy Norowa, Mrowa, Vhrowa, Rnowa, Rżewa, Rzewa i in.23
W artykule przedstawiłem wyrywkowo tylko niektóre nazwy jezior oraz
wskazałem na ich powiązania z nazwami rzek, miejscowości oraz, rzedziej,
z nazwami osobowymi. Większość z przedstawionych hydronimów powinna być
jeszcze lepiej udokumentowana i zinterpretowana, co zapewne jest zadaniem dla
zespołu badaczy.
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Inne skróty
bułg.
gr.
gw.
jez.
kasz.
lit.
łac.
n.
n. os.

‒ bułgarskie
‒ greckie
‒ gwarowe
‒ jezioro
‒ kaszubskie
‒ litewskie
‒ łacińskie
‒ nazwa
‒ nazwa osobowa

niem.
pol.
pie.
prus.
ps.
ros.
rz.
scs.
suf.

‒ niemieckie
‒ polskie
‒ praindoeuropejskie
‒ pruskie
‒ prasłowiańskie
‒ rosyjskie
‒ rzeka
‒ staro-cerkiewno-słowiańskie
‒ sufiks

Summary
This paper presents an etymological analysis of certain names in Welski Park Krajobrazowy.
In the names of the lakes you can see the impact of the language of the Prussian tribes, German and
Polish. Also shown of dependencies between the names of rivers, names of the places and names
of lakes.  
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U¿ycie form praesens historicum
w wybranych latopisach bia³orusko-litewskich
The usage of praesens historicum forms in selected Belorussian
 Lithuanian chronicles
The subject of the article is the analysis of the usage of praesens historicum
forms relating to past tense forms in two Belorussian – Lithuanian chronicles from
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Latopisy bia³orusko-litewskie zajmuj¹ istotne miejsce w pimiennictwie
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (WKL). Wywodz¹ siê ze staroruskiej tradycji
latopisarskiej Rusi pó³nocno-wschodniej oraz Kijowskiej, przede wszystkim
Powieci minionych lat i Latopisu halicko-wo³yñskiego. Ów zabytek sta³ siê
bezporednim ród³em, do którego odwo³ywali siê XVI-wieczni bia³oruscy kronikarze1.
Latopisarstwo w WKL ulega³o stopniowej ewolucji od formy tradycyjnych
dorocznych zapisów w kierunku form narracyjnych. W zakresie jêzyka i treci
zauwa¿alne by³y zmiany maj¹ce na celu umocnienie zwi¹zku latopisów z terytorium, na którym powstawa³y. W zabytkach pojawia³y siê miejscowe elementy
jêzykowe, aczkolwiek przywi¹zanie do tradycji cerkiewno-s³owiañskiej (zw³aszcza w I redakcji) by³o jeszcze silne. Poszerzenie tematyki o miejscowe (czyli
rozgrywaj¹ce siê na obszarze WKL) wydarzenia mia³o sprzyjaæ wyra¿eniu idei
zjednoczenia ziem i umacniania niezale¿noci od Ksiêstwa Moskiewskiego2.
1
2

Â. À. ×àìÿðûöêi: Áåëàðóñêiÿ ëåòàïicû i õðîíiêi. Ì³íñê 1997, s. 9.
Ibidem.
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Obecnie znane s¹ 22 zachodnioruskie latopisy. Zgodnie z ogólnie przyjêt¹
klasyfikacj¹ wszystkie mo¿na podzieliæ na nale¿¹ce do tzw. krótkiej (reprezentowanej przez Latopis wielkich ksi¹¿¹t litewskich), poszerzonej (Kronika Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego i ¯mudzkiego) oraz pe³nej redakcji (Kronika Bychowca)3.
Jako materia³ badawczy dla niniejszego artyku³u pos³u¿y³y dwa bia³orusko-litewskie latopisy opublikowane w XXXV tomie Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ðóññêèõ
ëåòîïèñåé pod redakcj¹ N. N. U³aszczyka4. S¹ to: nale¿¹ca do I redakcji Kronika Supraska oraz Kodeks Poznañski (Raczyñskich), reprezentuj¹cy II redakcjê.
Oba zabytki znacznie ró¿ni¹ siê pod wzglêdem jêzykowym. Spisana
w 1519 r. Kronika Supraska wykazuje jeszcze silny zwi¹zek z jêzykiem starocerkiewno-s³owiañskim, natomiast póniejszy Latopis Raczyñskich (zredagowany nie wczeniej ni¿ w pierwszej po³owie lat 50. XVI w.5) jest niemal ca³kowicie pozbawiony cerkiewizmów. Zabytek jest nasycony elementami ¿ywego
jêzyka bia³oruskiego, jakim pos³ugiwano siê na terenie WKL.
Wspóln¹ dla obu kronik czêci¹ jest Latopis wielkich ksi¹¿¹t litewskich.
Zamieszczona w I redakcji latopisów czêæ ogólnoruska, przedstawiaj¹ca dzieje
Rusi Kijowskiej, zosta³a w II redakcji pominiêta. Jej miejsce zajê³a Kronika
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i ¯mudzkiego. Na koñcu Kodeksu Poznañskiego
znajduje siê tzw. Õðîíè÷êà zawieraj¹ca krótkie, niemal dokumentalne zapisy
dotycz¹ce wydarzeñ XIV  pierwszej po³owy XVI w. Promoskiewsk¹ ideê politycznej i historycznej jednoci wszystkich wschodnios³owiañskich ziem, wyra¿on¹ w I redakcji latopisów, zamieni³a idea prolitewska. Temu mia³a s³u¿yæ
m.in. zamieszczona na pocz¹tku II redakcji Kronika Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i ¯mudzkiego, przedstawiaj¹ca legendarn¹ opowieæ o pochodzeniu litewskich ksi¹¿¹t i feuda³ów od rzymskiego patrycjusza Palemona.
Analiza jêzyka obu zabytków pozwoli³a ujawniæ pewn¹ stylistyczn¹ specyfikê w³aciw¹ latopisom. Wród szerokiego arsena³u rodków gramatycznych
stosowanych w narracji historycznej, jednym z najbardziej wyrazistych by³o
praesens historicum, czas teraniejszy (przysz³y prosty) pe³ni¹cy wtórn¹ funkcjê
czasu przesz³ego6. By³ to zabieg stylistyczny stosowany w staroruskich kronikach i ¿ywotach wiêtych w celu o¿ywienia i aktualizacji minionych wydarzeñ7,
3 Â. À. ×àìÿðûöê³: Áåëàðóñê³ÿ ëåòàï³ñû ÿê ïîìí³ê³ ë³òàðàòóðû. Óçí³êíåííå ³ ë³òàðàòóðíàÿ ã³ñòîðûÿ ïåðøûõ çâîäà¢. Ì³íñê 1969, s. 1617.
4 Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé. Red. Í. Í. Óëàùèê. T. XXXV. Ìîñêâà 1980, s. 3667
i 145172.
5 Ibidem, s. 161.
6 W rosyjskiej terminologii jêzykoznawczej dla okrelenia tego zjawiska funkcjonuj¹ równie¿
nazwy: íàñòîÿùåå èñòîðè÷åñêîå, íàñòîÿùåå ïîâåñòâîâàòåëüíîå, íàñòîÿùåå ðàññêàçà,
íàñòîÿùåå æèâîïèñíîå, íàñòîÿùåå îïèñàòåëüíîå. Por. np.: Ä. Ý. Ðîçåíòàëü, Ì. À. Òåëåíêîâà:
Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê ëèíãâèñòè÷åñêèõ òåðìèíîâ. Èçä. 2-å. Ìîñêâà 1976; Î. Ñ. Àõìàíîâà:
Ñëîâàðü ëèíãâèñòè÷åñêèõ òåðìèíîâ. Ìîñêâà 1966.
7 Ò. Ï. Ðîãîæíèêîâà: Ñòèëèñòèêà ôîðì praesens historicum â æèòèéíûõ òåêñòàõ
«Ìàêàðèåâñêîãî öèêëà», s. 73  <http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0088594.pdf>.
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bowiem formy czasu teraniejszego (przysz³ego dokonanego) oprócz swojej
podstawowej funkcji mia³y zdolnoæ wyra¿ania dodatkowych znaczeñ modalnych. W latopisach takie formy niezwykle czêsto by³y wykorzystywane do
przedstawienia jednokrotnego zdarzenia w przesz³oci8. Zastosowanie czasu teraniejszego (przysz³ego prostego) dla dok³adniejszego i bardziej szczegó³owego opisu minionych wydarzeñ mia³o przybli¿yæ je odbiorcy9. Gramatyczny konflikt formy i treci nadawa³ opisom dodatkowego napiêcia i budowa³ emocje.
W podobnym wypadku istotn¹ rolê odgrywa³a sytuacja i kontekst oraz po³¹czenie w kontekcie ró¿nych form czasowych, poniewa¿ to na ich podstawie mo¿na
by³o zlokalizowaæ w czasie przedstawiane wydarzenia.
W analizowanych zabytkach formy praesens historicum przeplataj¹ siê
w jednym zdaniu (lub s¹siaduj¹cych) z liczniejszymi formami czasu przesz³ego.
Taki oszczêdny sposób u¿ycia czasu teraniejszego (przysz³ego prostego) jeszcze bardziej podkrela jego funkcjê ekspresywn¹10, por.:
È ïðèøåä îñòîïèøà Òôåðü, a êíÿçü Ìèõàèëî çàòâîðèñÿ â ãîðîäå, è ñòîÿëü
êíÿçü âåëèêûè â ãîðîäà â Òôåðè 5 íåäåëü è âñè ïðèäåëû Òüôåðüñêûè
è ïîâîåâàøà. Êíÿçü æå Ìèõàèëî òôåðüñêûè âèäè çíåìîæåíèå ãðàäà è ëþäèè
ìíîæåñòâî âî ïîëîíû âåäîìû, ïîñûëàåòü âëàäûêó ñâîåãî Åïèôàíèÿ è áîÿð
ñâîèõ, ìîëåíèå îò ìèðó. È êíÿçü âåëèêûè Äìèòðåè Èâàíîâè÷ü íå âîñõîòè
âèäåòè ðàçîðåíèå ãðàäà, åìüëåòü ìèðü ãëóáîêü è ñî êíÿçåìü Ìèõàèëîìü
Àëåêñàíäðîâè÷îì òôåðúñüêûìü (S.11, 47), È îí, íàðåäèâúñÿ â îäíîè æîíêû
ïîðòû, äà çà äðîãîþ âûøåëü, äà èñïóñòèòñÿ èç ãîðîäà, óòå÷åòü âî Íåìüöè,
y Ïðóñè. Ñóùþ æå åìó â Íèìöàõ â Ìàðèíå ãîðîä± â ìèñòðà, è ïðè±õàøà
ê íåìó ìíîãè êíÿçè è áîÿðå ëèòîâúñêûè (96v), È ïîòêàëèñÿ c íèì çà Ìîçûðåì
íà ðåöå Îêóíåâúöû, è âäàðûëèñÿ â ïîëêè ìåæû ñîáîþ, è â÷ûíèëè áîè âåëüìè
âåëèêèè îò ïîðàíÿ îëè æ äî âå÷îðà, è ïîìîæåòü áîã âåëèêîìó êíÿçþ
Òðîíÿòå è êíÿçåì ðóñêèì: öàðà Êóðäûñà è âñå âîèñêî íàãîëîâî ïîáèëè, ëåäâå
ñàì öàð y ìàëîè äðóæûíå âòåê. (R., 233), È êíÿçü Ëåâ óñëûøàë, øòî êíÿçÿ
Âîëîäûìåðà ëèòâà óáèëà è ãîðîä Âîëîäûìåð óçÿëè, è îí íå ñì±ë ïðîòèâ åãî
ñòàòè, è ïîáåæûòü äî êíÿçÿ Ðîìàíà, äî çÿòÿ ñâîåãî, êî Áðàíñêó (R., 242).

Jak widaæ, w póniejszym Latopisie Raczyñskich formy praesens historicum
wystêpuj¹ na tle praeteritum wykszta³conego z dawnego perfectum. W starszej
Kronice Supraskiej czas teraniejszy (lub znacznie czêciej przysz³y prosty)
wspó³istnieje przewa¿nie z aorystem, chocia¿ i tu stosunkowo czêsto spotykane
s¹ formy perfectum. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ przy opisie wydarzeñ zosta³a
8

À. Ì. Áóëûêà, À. ². Æóðà¢ñê³, ². ². Êðàìêî: Ã³ñòàðû÷íà ìàðôàëîã³ÿ áåëàðóñêàé ìîâû.
Ì³íñê 1979, s. 251.
9 P. B¹k: Gramatyka jêzyka polskiego. Zarys popularny. Warszawa 1984, s. 349351.
10 H. Kurkowska, S. Skorupko: Stylistyka polska. Zarys. Warszawa 2001, s. 41.
11 W artykule zosta³y zastosowane skróty: S.  Kronika Supraska, R.  Latopis Raczyñskich.
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zachowana chronologia, wszystkie czynnoci s¹ oparte na zwi¹zku przyczynowo-skutkowym. Niekiedy ca³e zdania konstruowane s¹ wy³¹cznie w oparciu
o czasowniki w formie praesens historicum, por. np.:
È êíÿçü âåëèêûè Êåñòóòåè ê Ãîðîäíó èè ê ñûíó ñâîåìó, òóòî íàèäåòü è æåíó
ñâîþ è ïîøëåòü åè êî Áåðåñòèþ, íàäèÿñÿ íà êíÿçÿ ßíóøà ìàçîâñêîãî, çÿòÿ
ñâîåãî, a ñàìü ïîèäåòü âî Æåìîèòü, a ñûíà, êíÿçÿ âåëèêîãî Âèòîâòà,
îñòàâèòü â Ãîðîäíå (S., 93v), êíÿçü âåëèêèè Âèòîâò ñî âñèìè ñèëàìè
ïîèäåòü ê Ñìîëåíñêó íà êíÿçÿ Ãë±áà Ñâåòîñëàâîâè÷à, è ÿê ïðûèäåòü
ê Ñìîëåíñêó, òàê Ãë±á ïîäàñòñÿ åìó ç ãîðîäîì Ñìîëåíñêèì, è êíÿçü Âèòîâò
äàñòü Ñìîëåíñê êíÿçþ Âàñèëüþ Áîðûñîâè÷ó, a êíÿçþ Ãë±áó äàñòü ãîðîä
Ïîëîíûè, a ñàì ïîèäåòü y Ëèòâó. Òîå æ çèìû êíÿçü âåëèêèè Âèòîâò
ïîøëåòü êíÿçÿ Ñåìåíà Ëûíêãîâè÷à ç ìíîãèì âîèñêîì ñìîëåíñêèì íà êíÿçÿ
Îëüãà ðåçàíñêîãî (R., 260).

W obu zabytkach praesens historicum powiadczony jest we fragmentach
narracyjnych; nieliczne przyk³ady pojawiaj¹ siê w ogólnoruskiej czêci Kroniki
Supraskiej; nie ma ich zupe³nie w Õðîíè÷öå na koñcu Latopisu Raczyñskich.
Pochodzenie praesens historicum nie zosta³o dotychczas dok³adnie zbadane.
Istniej¹ przypuszczenia, wed³ug których podobne formy wykszta³ci³y siê z aorystu, w którym nast¹pi³o wyrównanie koñcówek do czasu teraniejszego. W konsekwencji dla wyra¿enia jednokrotnej czynnoci w przesz³oci na miejscu aorystu, który by³ kategori¹ regresywn¹, rozwija³y siê formy czasu teraniejszego
(przysz³ego prostego) z wtórnym znaczeniem czasu przesz³ego12. W polskim
jêzykoznawstwie równie¿ funkcjonuje teoria uto¿samiaj¹ca formy czasu teraniejszego (przysz³ego prostego) w znaczeniu praesens historicum z aorystem13.
Wiêkszoæ przytaczanych w literaturze przyk³adów odnosi siê do form 3. sg.,
zbie¿nych z formami aorystu tej samej liczby. Równie¿ liczne cytaty z obu
analizowanych zabytków zdaj¹ siê powiadczaæ tê teoriê, por.:
Óâ±äàëü ñèëó ðàòíûõ, èäå ïðîòèâó êíÿçþ Àëêñàíäðó, è ñïîâåäà åìó åäèíó
ðàäîñòüíûìà î÷èìà, äà è ñêàæåòü èìü ñòàíû îáð±òå áî èõ (S., 29),
È ïðèäå åìó âåñüòü, øòî æü èäåòü íà íåãî öàðü Òàêüòàìûøü èñ Ñèíåè
îðäû, îíü æå ïîèäå ïðîòèâó åìó (S., 50v), È îí, íàðåäèâúñÿ â îäíîè æîíêû
ïîðòû, äà çà äðîãîþ âûøåëü, äà èñïóñòèòñÿ èç ãîðîäà, óòå÷åòü âî Íåìüöè,
y Ïðóñè (S., 96v), A Êãèíúáóíò, ïàíóþ÷û íà Æîìîèòè è óìåð, a ñûíà ñâîåãî
Ìîíòâèëà çîñòàâèòü íà êíÿçüñòâå Æîìîèòñêîì (R., 228), È âåëèêèè áîè
è ñ±÷ó ìåæû ñîáîþ ì±ëè, è ïîìîæåòü áîã âåëèêîìó êíÿçþ Ìèíêãàèëó, è ïîáèë
ìóæåè ïîëî÷àí íàãîëîâó, è ãîðîä èõ çúæîã íà èìÿ Ãîðîäåö, è ãîðîä Ïîëòýñê
âîçìåòü, è çîñòàë âåëèêèì êíÿçåì ïîëîöêèì (R., 230).
12
13

À. Ì. Áóëûêà, À. ². Æóðà¢ñê³, ². ². Êðàìêî: op. cit., s. 251.
Z. Stieber: Zarys gramatyki porównawczej jêzyków s³owiañskich. Warszawa 1989, s. 230.
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W kontekcie powy¿szej teorii wywodz¹cej formy praesens historicum
z aorystu nie mo¿na wyjaniæ stosunkowo licznych przyk³adów 3. pl. czasu
teraniejszego (przysz³ego) wystêpuj¹cych w obu zabytkach. Nie mo¿na te¿
tu mówiæ o przypadku czy te¿ b³êdzie wynik³ym przy przepisywaniu latopisów,
gdy¿ podobnych przyk³adów jest w obu zabytkach zbyt du¿o, por.:
âî Áðÿñëîâëè ïðèäå êî Øâèòðèãàèëó íà ïîìî÷ ìåùåð ëèôÿíñêè ñî âñåþ ñâîåþ
ñèëîþ. È ïîèäóòü îò Áðÿñëîâëÿ ïî Çàâåëúñêîè çåìëè ïî Çàâåëèþ ê Âèëêîìèðüþ
(S., 76v), Ñèìü æå ñòàðåèøèíàìü îðäèíñêèì ñëûøàâøèìü, ÿêî ñëàâíûè
ãîñïîäàðü áëèçü åñòü, âî ïðåæüäåðå÷åíîìü ãðàäå Êèåâè, è ïðèäîøà ñàìè,
è ïîêëîíèñÿøà åìó, ñëàâíîìó îñïîäàðó âåëèêîìó êíÿçþ Âèòîâòó, è äàðû
ìíîãè ïðèíåñîøà, è ïðîñÿòü y íåãî öàðà (S., 82), A äîêîí÷àþòü ìåæè ñåáå
êíÿçü Êåñòóòåè âåëèêè è âåëèêè êíÿçü Îëãèðä, øòî áðàòèè âñåè ïîñëóøíó
áûòè êíÿçÿ âåëèêîãî Îëãèðäà, èëè êîòîðûè âîëîñòè, òî ñîá± ðîçüäåëèëè,
a òî ñîá± äîêîí÷àþòü  ÷òî ïðèäîáóäóòü, ãðàä ëè èëè âîëîñòè, äà òî
äåëèòè íàïîëû (S., 89), È êíÿçü âåëèêèè ßãàèëî ïîñëåòü ðàòü ñâîþ âñþ
ëèòîâñêóþ è ðóñêóþ ñî áðàòîìü ñâîèìü, êíÿçåì Ñêðèãàèëåìü, è ê Ïîëîöüêó
è îñòóïÿòü ãîðîä (S., 91), A êàê ïðèñòóïèëè êî Òðîêîìü êíÿçü âåëèêûè
ßãàèëî, è Òðîêû äàäóòñÿ åìó (S., 93), È êàêü íåøîøåäøìüñÿ ïîëüêîìü çà òðè
èëè çà ÷åòûðû ñòðåëåíèÿ, ïðèæåíóòü êíÿçè è áîÿðå îò êíÿçÿ âåëèêîãî
ßãàèëà äî êíÿçÿ âåëèêîãî ðàòè Êåñòóòååâè (S., 94), È îíè ïîñëàëè êî êíÿçþ
Ñêèðèãàèëó, è êíÿçü Ñêèðèãàèëî òàêîæü ïðàâäó äàë âåëèêîìó êíÿçþ Âèòîâòó,
êàêü è îíû. Êíÿçü âåëèêè Âèòîâò ïî±õàëü ê âåëèêîìó êíÿçþ ßãàèëó
è ê åãî ðàòè, a ïîëêîâå ñòîÿòü, ìåæè ñîáîþ íå ïî÷èíàþòü íè÷åãî (S., 95),
È êíåæå÷û Ðûíêãîëòó íå ìàëî ë±ò íà Íîâåãîðîäöû è íà èíøûõ ãîðîäåõ
ðóñêèõ, è â÷ûíÿòü çìîâó ìåæû ñîáîþ êíÿçè ðóñêèå, ïî÷àòè âàëüêó ïðîòèâ
âåëèêîãî êíÿçÿ Ðûíêãîëúòà (R., 233), â ìàëîè äðóæûíå Ñòàíèñëàâëü
êèåâúñêèè è ç Ðîìàíîì áðàíñêèì óòåêóòü äî Áðàíñêà, a êíÿçü âåëèêèè
Êãèäèìèí îñòóïèòü Á±ëúãîðîä (R., 243), È êíÿçü âåëèêèè ßêãåèëî ïîøëåòü
âîèñêî ëèòîâñêîå è ðóñêîå ç áðàòîì ñâîèì Ñêèðãàèëîì ê Ïîëîöêó,
è îñòóïÿòü ãîðîä Ïîëúòåñê, è ìèñòð íåìåöúêèè ïîøëåòü í±ìúöîâ íà ïîìî÷
äîáûâàòè ãîðîäà Ïîëîöúêà (R., 248), Ïîòîì êíÿçü âåëèêèè Âèòîâò ïîåõàë
ê Äîðîãè÷ûíó, è êíÿçü âåëèêèè Êåñòóòüè, ñîáðàâøû ñèëó ñâîþ, è ñî âñèì
ñâîèì äâîðîì y çáðîÿõ è âæåíóòü y ãîðîä y Âèëíþ (R., 249), Òóò âîèñêî
Êåñòóòåâî ïåðåâåçëèñÿ è ïîèäóòü ê Òðîêàì è îñòóïÿòü Òðîêè (R., 251),
È åùå ñÿ âîèñêà íå ñíÿëè ìåæû ñåáå çà òðû àáî çà ÷îòûðû ñòðåëüáèùà, íà
òûõ ì±ñò ïðûæåíóòü êíÿçè è áîÿðå îò âåëèêîãî êíÿçÿ ßêãåèëà äî êíÿçÿ
âåëèêîãî Êåñòóòÿ (R., 251), È îíè ïîñëàëè äî êíÿçÿ Ñêèðãàèëà, è ïðûåõàë
êíÿçü Ñêèðãàèëî, è ïðûñÿãó äàë êíÿçþ Âèòîâòó, è êíÿçü âåëèêèè Âèòîâò
ïîåõàë äî êíÿçÿ âåëèêîãî ßêãåèëà ê åãî âîèñêó, a ïîëúêè ñòîÿòü, íè÷îãî
ìåæû ñîáîþ íå ïî÷ûíàþòü (R., 251), È ïîèäóòü áðàòüÿ íà íåãî, íàä±þ÷ûñÿ
íà áîãà è íà ñâîþ ñïðàâåäëèâîñòü, è ïîåõàëè áîðçäî êî Ìúñòèñëàâëþ
(R., 255).
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Byæ mo¿e wyjanienia funkcjonowania form praesens historicum nale¿a³oby szukaæ równie¿ gdzie indziej. Wraz z rozwojem kategorii aspektu nast¹pi³o
rozszczepienie funkcji dawnego czasu teraniejszego utworzonego od czasowników dokonanych, w zwi¹zku z czym móg³ on mieæ ró¿ne znaczenia. Przede
wszystkim by³o to znaczenie czasu przysz³ego prostego. Niekiedy mia³ on wartoæ praesens bezczasowego s³u¿¹cego formu³owaniu uogólnieñ lub praesens
historicum14. Formy dokonanego praesens historicum, zbie¿ne z czasem przysz³ym prostym, mog³y wiêc oznaczaæ równie dobrze czynnoci dokonane
w przesz³oci. Nie wyjania to jednak faktu, i¿ podobn¹ funkcjê w narracji
historycznej mog³y pe³niæ równie¿ formy zbie¿ne z czasem teraniejszym, por.:
Óæå òî ïðîÿâèëîñÿ, øòî îíè íà íàñ ïîëíî ñòàëè c íåìüöè». È êíÿçü âåëèêè
Âèòîâò îòâå÷àåòü îòöþ ñâîåìó, âåëèêîìó êíÿçþ Êåñòóòèþ (S., 91v), Êíÿçü
âåëèêèè Âèòîâò ñåä±ë y Êðåâå çà ñòîðîæîþ y êîìîðå, a æîíúêàì äâåìà
ïðûçâîëåíî áûëî õîäèòè äî êîìîðû; è êíÿãèíþ c íèì ïîñàäèëè,
a ïîëîæûâøû èõ âîí âûõîäÿòü, a ñòîðîæà çàâæäû îêîëî áûëà (R., 252),
È ìèëîñòèâûè áîã íå õîò±ë òîãî òåðï±òè, øòî áðàòþ ñâîþ, êðîâ
õðåñòèÿíñêóþ íå ïî-õðåñòÿíñêèè ìó÷àòü (R., 254), Êíÿçü æå Ìèõàèëî
òôåðüñêûè âèäè çíåìîæåíèå ãðàäà è ëþäèè ìíîæåñòâî âî ïîëîíû âåäîìû,
ïîñûëàåòü âëàäûêó ñâîåãî Åïèôàíèÿ è áîÿð ñâîèõ (S., 47).

Praesens historicum jest niezwykle interesuj¹cym zabiegiem stylistycznym
stosowanym w narracji, produktywnym nie tylko w jêzyku staroruskim, lecz
równie¿ powszechnym we wspó³czesnych jêzykach wschodnios³owiañskich
i polskim. Najczêciej w jednym zdaniu przeplataj¹ siê ró¿ne formy czasowe,
aczkolwiek przytaczane wy¿ej cytaty wiadcz¹, ¿e nie zawsze tak musia³o byæ.
Zabieg stylistyczny, polegaj¹cy na konflikcie formy i treci, mia³ na celu o¿ywienie opowiadania, wprowadzenie dodatkowego napiêcia i emocji15. Narrator
znajduje siê zawsze na innej p³aszczynie czasowej ni¿ przedstawiane przez
niego wydarzenia16. Jednoczenie odbiorca odnosi wra¿enie, i¿ opisywane wydarzenia s¹ relacjonowane na bie¿¹co, przez co staj¹ mu siê one bli¿sze,
w pewnym sensie jest ich uczestnikiem. Czytelnik przenosi siê do tej rzeczywistoci, o której jest mowa w opowiadaniu.
Na poziomie gramatycznym praesens historicum skupi³o funkcje aorystu,
perfectum i imperfectum. U¿ywanie tych form obok siebie sta³o siê powszechnym rodkiem narracji historycznej. Jego pochodzenie nie zosta³o jak dot¹d
dok³adnie zbadane. Istnieje kilka hipotez wyjaniaj¹cych to zjawisko, ¿adna
jednak nie daje wyczerpuj¹cego wyjanienia.
14
15
16

Za: <http://grzegorj.w.interia.pl/gram/pl/czasy01.html>.
Ò. Ï. Ðîãîæíèêîâà: op. cit., s. 73.
À. À. Êàìûíèíà: Ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê. Ìîðôîëîãèÿ: Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ
ñòóäåíòîâ ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ óíèâåðñèòåòîâ. Ìîñêâà 1999, s. 179.
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Summary
Belorussian-Lithuanian chronicles are very important in the literature of the Grand Duchy of
Lithuania. Gradually they were modified from the annual records to the narrative forms, which
made them similar to West-European chronicles.
The analysis of praesens historicum forms in two 16th-century chronicles: Suprasl' chronicle
and Raczynskich chronicle was made in the article. Both texts contain examples of praesens
historicum forms which very often appear just by abundant forms of past tense. The examples of
praesens historicum forms in plural shown in both chronicles deny one of the theory of praesens
historicum originating from the aorist. There are also other theories explaining the origin of
praesens historicum but they don't answer completely this issue.

Ðåçþìå
Áåëîðóññêî-ëèòîâñêèå ëåòîïèñè çàíèìàþò çíà÷èòåëüíîå ìåñòî â ïèñüìåííîñòè Âåëèêîãî
êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî. Ïîäâåðãàëèñü ïîñòåïåííûì èçìåíåíèÿì îò ôîðì åæåãîäíûõ çàïèñåé
ê ïîâåñòâîâàòåëüíîé ôîðìå íàïîäîáèå çàïàäíîåâðîïåéñêèõ õðîíèê.
Â ñòàòüå ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ôîðì èñòîðè÷åñêîãî ïîâåñòâîâàòåëüíîãî âðåìåíè íà
îñíîâàíèè äâóõ ïàìÿòíèêîâ XVI â.: Ñóïðàñëüñêîé Ëåòîïèñè è Ëåòîïèñè Ðà÷èíñêîãî. Îáà
òåêñòà ñîäåðæàò ïðèìåðû ðraesens historicum, êîòîðîå ÷àùå âñåãî ôèêñèðóåòñÿ ðÿäîì
ñ áîëåå ìíîãî÷èñëåííûìè ôîðìàìè ïðîøåäøåãî âðåìåíè. Ïðèìåðû ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà
ðraesens historicum, îáíàðóæåíû â ëåòîïèñÿõ, ïðîòèâîðå÷àò îäíîé èç òåîðèé, îòíîñÿùåé
ïðîèñõîæäåíèå ýòîãî âðåìåíè ê àîðèñòó. Ñóùåñòâóþò è äðóãèå òî÷êè çðåíèÿ, îáúÿñíÿþùèå
âîçíèêíîâåíèå íàñòîÿùåãî èñòîðè÷åñêîãî, îäíàêî íå äàþò îíè ïîëíîãî îòâåòà íà ýòîò
âîïðîñ.
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Semantische Kategorien der Eponyme
französischer Herkunft im Deutschen
Semantic categories of French-origin eponyms
in the German language
The French-origin inflected words in the German language is the subject of this
paper. It focuses on the semantic division of the studied words.
S³owa kluczowe: zapo¿yczenia, wyrazy odimienne, klasyfikacja semantyczna
Key words:
borrowings, inflected words, semantic classification

Die deutsche Sprache hat eine unendliche Zahl von Lehnwörtern aus dem
Französischen aufgenommen (Hirt 1921: 152, vgl. auch Platen 1999: 138). In
fast unübersehbarer Menge haben wir sie seit dem 16. Jahrhundert erhalten, und
noch hört der Strom nicht auf [...] (Hirt 1921: 152).
Im 17. und 18. Jahrhundert war Frankreich in politischer, geistiger und
kultureller Hinsicht das mächtigste Land in Europa, und deshalb drang
französischer Wortschatz auch in die deutsche Sprache ein (vgl. Militz 1991: 48,
Thiele 1993: 67). Nach Tschirch (1969: 245) liegt der Grund in der Vorbildhaftigkeit des kulturellen Hochstandes auf den verschiedensten Lebensgebieten
des damaligen Frankreich, die ganz Europa in ihren Bann schlägt. Nübling et al.
(2006: 133134) bestätigen, dass eine Welle französischer Entlehnungen die
sog. Alamodezeit1 beschert (vgl. auch Riehl 2009: 203).
Von den Auseinandersetzungen Karls V. (151956) mit Franz I. bis zu den
Revolutionskriegen (17921815), schreibt Tschirch (1969: 245246), war
Deutschland für 300 Jahre das Schlachtfeld Europas. Kein Wunder, dass die dt.
Fürsten die Heeresorganisation der siegreichen Großmacht nachahmen und
1

In Deutschland orientierte man sich im 17. Jahrhundert in dem modisch-gesellschaftlichen u.
kulturellen Leben in übertriebener Form bes. am französischen Vorbild (D.).
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zugleich ihre militäristischen Ausdrücke übernehmen (ebenda, S. 246). Bei
Legros (1997) lesen wir:
[...] die von Richelieu angeworbenen Söldnerheere des Dreißigjährigen Kriegs,
später die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten, noch später die französischen
Revolutionsemigranten bescherten der deutschen Alltagssprache eine Unzahl von
Wörtern, die wir aus unserem Wortschatz nicht mehr wegdenken könnten (Legros
1997: 1112).

Die Übernahmen des 17. und 18. Jahrhunderts sind aber bereits die zweite
Welle französischer Entlehnungen. Der erste Schub wurde bereits im Mittelalter
ausgelöst. Die betreffenden Wörter erscheinen heute nicht mehr als Fremdwörter, sondern als Lehnwörter, d.h., sie sind weitgehend eingedeutscht (Militz
1991: 49, vgl. auch Birkhan (1985: 252)).
Von Polenz (1999: 192) stellt fest, dass in der spätfeudal-großbürgerlichen
Oberschicht in Deutschland und Österreich französische Wörter, Redewendungen und ganze Situationsregister der standesgemäßen Konversation bis zum
Ersten Weltkrieg noch in Gebrauch waren; in erster Linie für Dinge der Kleidungsmode, der Wohn- und Speisekultur sowie des feinen Benehmens, aber ebenso
um vertraulich miteinander zu sprechen, damit es das Hauspersonal nicht
verstand. Der Einfluss der französischen Sprache nimmt im 19. Jh. wegen des
stärkeren angelsächsischen Einflusses auf das deutsche Wortgut ab (Tomczek
(1976: 58). Zu französischen Entlehnungen im Deutschen vgl. auch Best (2001:
264), Braun (1986: 341).
Bei dem Thema Lehnwörter aus dem Französischen interessieren uns
insbesondere Eponyme. Sie sind Appellativa, die von Eigennamen abstammen
(vgl. D³ugosz-Kurczabowa 2005: 128, Kopaliñski 2006: 5). Nach Bishkenova
(2000: 27) wurden die meisten deonymischen Wörter aufgrund von fremden
onomastischen Einheiten gebildet. Die Entlehnung von fremden Eigennamen
gehört zu den normalen synchronen Prozessen der Entwicklung jeglicher
lebenden Sprache. Die fremdsprachigen Eigennamen, die auf bestimmte Weise
in der deutschen Sprachgesellschaft bekannt geworden sind, werden in diesem
Zusammenhang assoziiert ins deutsche übernommen und deonymisiert (ebenda).
Das Untersuchungskorpus der Autorin zeigt, dass bei der Deonymisierung im
Deutschen mehrere Sprachen zu Entlehnungsquellen geworden sind, u.a. Französich
(13,8%) (ebenda, S. 28).
In diesem Beitrag wird das Ziel verfolgt, Gattungsbezeichnungen im
Deutschen, die sich von französischen Eigennamen herleiten, semantisch
aufzuteilen. Das Forschungsmaterial wurde dem Lexikon von Köster (2003)
entnommen. Die abgekürzten Erklärungen der Begriffe stammen, wenn sie
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unentbehrlich sind, auch aus diesem Lexikon, überdies aus Duden. Deutsches
Universalwörterbuch AZ (weiter im Text (D.)). In Klammern neben den
Eponymen wurden  bei weniger bekannten Termini und wenn nicht weiter
erklärt  die entsprechenden französischen Eigennamen angegeben.
Die von uns exzerpierten Lexeme wurden den folgenden Kategorien zugewiesen:
1. Archäologie
1. Kulturstufen: Abbevillien n. (¬ Abbeville) die Kulturstufe der älteren
Altsteinzeit, Acheuléen n. (¬ Saint-Acheul) dem Abbevillien folgende Stufe
der Altsteinzeit, Aurignacien n. (¬ Aurignac) Kulturperiode der Altsteinzeit,
Azilien n. (¬ Le Mas dAzil) Stufe der Mittelsteinzeit, Campignien n. (¬ Campigny) Kulturstufe der Mittelsteinzeit, Chelléen n. (¬ Chelles) Kulturstufe
der Altsteinzeit, Gravettien n. (¬ La Gravette) Kulturstufe der jüngeren
Altsteinzeit, Levalloisien n. (¬ Levallois-Perret) Kulturstufe der Altsteinzeit,
Magdalénien n. (¬ La Madeleine) Kulturstufe der jüngsten Altsteinzeit,
Micoquien n. (¬ La Micoque) Kulturfolge der mittleren Altsteinzeit,
Moustérien n. (¬ Le Moustier) Kulturstufe der älteren Altsteinzeit, Solutréen n.
(¬ Solutré-Pouilly) Kulturstufe der jüngeren Altsteinzeit, Tardenoisien n. (¬ La
Fère-en-Tardenois) Mittelsteinzeitliche Kulturstufe.
2. Sonstiges: Cromagnonrasse f. (¬ Cro-Magnon) Menschenrasse der
jüngeren Altsteinzeit.
2. Ausstattung der Wohnung
1. Teppiche: Arazzo m. (¬ Aras) gewirkter Bildteppich, Aubusson m.
(¬ Aubusson) Teppich, Gobelin m. (¬ Gobelin) Wandteppich.
2. Möbel: Boullearbeiten Pl. (¬ Boulle) Möbeleinlegearbeiten aus Silber,
Messing, Schildplatt und Elfenbein, Gueridon m. (¬ Guéridon) Tisch,
Récamiere f. (¬ Récamier) Liegesofa.
3. Sonstige Gegenstände: Bourdalou(e) n. (¬ Bourdaloue) eine Vase2,
Chantillyporzellan n. (¬ Chantilly), Sèvresporzellan n. (? Sèvres).
3. Bauwesen
Eiffelturm m., Mansarde f. (¬ Mansart) Zimmer im Dachgeschoss,
Monierbauweise f. (¬ Monier) Bauweise mit Stahlbeton, Moniereisen n.
Stahlstab für den Stahlbetonbau, Polonceauträger m. (¬ Polonceau) Dachbinderkonstruktion für größere Spannweiten.

2

Der Name Bourdalou(e) wird nach Köster (2003: 23) übertragen in vier verschiedenen Bedeutungen gebraucht. In diesem Beitrag wurde dieses Wort noch dem Kreis Textilien zugeordnet.
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4. Botanik
1. Pflanzen: Aubrietie f. (¬ Aubriet), Begonie f. (¬ Bégon), Bignonie f.
(¬ Bignon), Bougainvillea f. (¬ L.-A. Comte de Bougainville), Bouvardie f.
(¬ Bouvard), Gaillardia f. (¬ Gaillard), Gaultheria f. (¬ Gaultier), Hortensie f.
(¬ Hortense), Limousineiche f. (¬ Limousin), Pereskia f. (¬ Peirese),
Magnolie f. (¬ Magnol), Montbretie f. (¬ A.F.E. Coquebert de Montbret),
Robinie f. (¬ Robin), Sarrazenie f. (¬ Sarrazin).
2. Obst- und Blumensorten: Alexander Lucas f. Birnensorte, Brignole f.
(¬ Brignoles) Pflaumensorte, Kalvill m./Kalville f. (¬ Calleville)Apfel mit
zahlreichen Sorten, Luise f. (in der Fügung Gute Luise) Birnensorte,
Marschall-Niel-Rose f. Rosensorte, Rambur m. (¬ Rambures) Winterapfel,
Reneklode f. (¬ Claude) Pflaumensorte, Trévoux (kein Artikel angegeben)
(¬ Trévoux) Birnensorte.
3. Sonstiges: Santonin n. (¬ Saintonge) früher als Mittel gegen Spulwürmer dienende, bittere Substanz einer Wermutpflanze.
5. Chemie
1. Legierungen3: Alfenid n. (¬ Halphen), dArcets Metall n. (¬ dArcet).
2. Giftige Stoffe: Nikotin n. (¬ Nicot) giftiger Stoff in der Tabakpflanze
(D.), Pelletierin n. (¬ Pelletier) giftiges Alkaloid im Granatapfelbaum.
3. Farbstoffe: Miloriblau n. (¬ Milori), Vidalschwarz n. (¬ Vidal).
4. Sonstiges: Baumégrad m. (¬ Baumé) veraltete Maßeinheit des
spezifischen Gewichts von Flüssigkeiten, boucherisieren (¬ Boucherie) den
Saft frisch geschlagener (...) Baumstämme durch eine Imprägnierflüssigkeit
verdrängen, Gallium n. (¬ Gallia) Element, grignardieren Synthesen
organischer Stoffe bilden, Lechatelierit m. (¬ Le Chatelier) Kieselglas,
Leclanché-Element n. (¬ Leclanché) Galvanisches Element in bestimmten
Batterien, pasteurisieren (¬ Pasteur) besonders Milch durch erhitzen und
dadurch bewirkte Abtötung von Bakterien haltbarer machen.
6. Druckindustrie
Didotantiqua f. Antiquadruckschrift, Didotsystem n. (¬ Didot) typographisches Maßsystem, Etienne f. (¬ Etienne) Antiquadruckschrift, Garamond f.
(¬ Garamond) Antiquadruckschrift, Garmond f. (¬ Garamond) Schriftgrad,
Gillotage f. (¬ Gillot) Strichätzverfahren4, Guillemet n. (¬ Guillaume)
Anführungszeichen, Parisienne f. (¬ Paris) Schrift.

3

(D.).

4

Legierung  Mischung verschiedener Metalle, die durch Zusammenschmelzung entstanden ist
Strichätzung  nach einer Strichzeichnung hergestellte Druckplatte (D.).

Semantische Kategorien der Eponyme französischer Herkunft im Deutschen

101

7. Gastronomie
1. Alkoholische Getränke: Armagnac m. (¬ Armagnac) Weinbrand,
Beaujolais m. (¬ Beaujolais) roter Wein, Beaune m. (¬ Beaune) Wein,
Benediktiner m. (¬ Benedikt) Likör, Bordeaux m. (¬ Bordeaux) Wein,
Burgunder m. (¬ Burgund) Wein, Calvados m. (¬ Calvados) Apfelbranntwein, Chablis m. (¬ Chablis) Weißwein, Chambertin m. (¬ GevreyChambertin) Rotwein, Champagner m. (¬ Champagne) Schaumwein,
Chartreuse m. (¬ Grande-Chartreuse) Kräuterlikör, Cognac m. (¬ Cognac),
Cordial Médoc m. (¬ Médoc) Likör, Gigondas m. (¬ Gigondas) Wein,
Haut-Sauternes m. (¬ Sauternes) Wein, Hermitage m. (¬ Tain-LHermitage)
Wein, Pernod m. (¬ Pernod) Anislikör, Médoc m. Rotwein, Sauternes m.
Weißwein.
2. Essen: Béarnaisesoße f. (¬ Béarn), Béchamelsoße f. (¬ L. de Béchamel),
Brie m. (¬ Brie) Käse, Camembert m. (¬ Camembert) Käse, Cantal m.
(¬ Cantal) Käse, Chartreuse f. Gericht, Châteaubriand n. (¬ R.V. de
Châteaubriand) Filetsteak, Gervais m. (¬ Gervais) Rahmkäse, Lyoner f.
(¬ Lyon) Brühwurst, Napoleon (kein Artikel bei Köster angegeben) Blätterteiggebäck, Potage Parmentier f. (¬ Parmentier) Kartoffelsuppe Parmentier,
Praline f. (¬ Plessis-Praslin), Robertsauce f. (¬ Robert), Roquefort m.
(¬ Roquefort-sur-Soulzon) Schafsmilchkäse, Savarin m. (¬ J.A. BrillatSavarin) Hefekuchen, Trappistenkäse m. (¬ La Trappe).
3. Gewürze: Cayennepfeffer m.
8. Geografie
Bai f. (¬ La Baie) Meeresbucht.
9. Geologie
1. Mineralien: Autunit m. (¬ Autun), Bauxit m. (¬ Le Baux-de-Provence),
Biotit m. (¬ Biot), Boulangerit m. (¬ Boulanger), Carnotit m., (¬ Carnot),
Cordierit m. (¬ Gordier), Daubréeit m. (¬ Daubrée), Dolomit m. (¬ D. de
Gratet de Dolomieu), Dufrenit m. (¬ Petit-Dufrénoy), Garnierit m. (¬ Garnier),
Gaylussit m. (¬ Gay-Lussac), Gerhardtit m., Gonnardit m.(¬ Gerhardt),
Grünerit m. (¬ Gruner), Huréaulith m. (¬ Huréaux), Laumontit m. (¬ Gillet de
Laumont), Liebenerit m. (¬ Liebener), Lievrit m. (¬ Lelièvre), Mallardit m.
(¬ Mallard), Menilit m. (¬ Menilmontant), Montmorillonit m. (¬ Montmorillon), Nontronit m. (¬ Nontron), Picotit m. (¬ P. Picot de la Peyrose),
Pisanit m. (¬ Pisani), Proustit m. (¬ Proust), Senarmontit m. (¬ H. Hureau de
Sénarmont), Wurtzit m. (¬ Wurtz).
2. Gesteine: Kersantit m. (¬ Kersanton), Lherzolith m. (¬ Lac de Lherz).
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10. Industrie
Héroultofen m. (¬ Toussaint Héroult) Ofen zur Stahlerzeugung, Troostit m.
(¬ Troost) bei Wärmebehandlung des Stahls entstandener Perlit5.
11. Kunst
1. Malerei: Eglomisé n. (¬ Glomi) Hinterglasmalerei, eglomisieren Verb
verbunden mit der Hinterglasmalerei..
2. Kunststile: Louis-treize (kein Artikel angegeben) (¬ Louis) Übergang
von der Renaissance zum Barock, Louis-quatorze (kein Artikel angegeben) die
französische Klassik, Louis-quinze (kein Artikel angegeben) Rokokostil,
Louis-seize (kein Artikel angegeben) Frühklassizismus.
3. Sonstiges: Galléglas n. (¬ Gallé), Henri-deux-Stil m. Stilperiode der
Renaissance, Ingrespapier n. (¬ Ingres) Papier für Kohle- und Kreidezeichnungen, Limosiner Email n. in Limoges hergestellte Emailarbeiten,
Silhouette f. (¬ de Silhouette) Scherenschnitt.
12. Literatur
1. Literarische Begriffe: Alexandriner m. Reimvers, Goncourtpreis m.
(¬ de Goncourt) Literaturpreis, Voltairianer m. Anhänger des französischen
Schriftstellers und Philosophen Voltaire.
2. Literarische Figuren: Figaro m. scherzhhaft für den Herrenfriseur,
Harpagon m. Geizhals, Seladon m. schmachtender Liebhaber, Tartüff m.
Heuchler. Nach Borejszo (2007: 35) wurden Eigennamen literarischer
Herkunft zum Namen von Menschentypen, wofür bestimmte Eigenschaften
typisch sind.
Zu anderen Eponymen, die aus Namen, Vornamen oder Gegenständen aus
der Literatur stammen, gehören: Chauvinismus m. (¬ Chauvin) 1. übersteigerter Patriotismus, 2. arrogante Einstellung gegenüber den Frauen, Fedora
m. (¬ Fédora) Herrenhut, Flamberg m. (¬ Floberge) Schwert, Gueridon m.
(¬ Guéridon) Tisch, Ikarier m. (¬ Icarie) Anhänger des utopischen Sozialisten und Kommunisten É. Cabet, pantagruelisch (¬ Pantagruel) derbkomisch, molièresk in der Art des französischen Komödiendichters Molière,
Sadismus m. (¬ de Sade) Freude am Quälen anderer.
13. Medizin
Borrelie f. (¬ Borrel) Bakteriengattung, Calmettverfahren n. (¬ Calmette)
Schutzimpfung, Couéismus m. (¬ Coué) Entspannung durch Autosuggestion,
Dupuytrensche Kontraktur f. (¬ Dupuytren) Zwangskrümmung der Finger,
5

Gefüge des Stahls aus Ferrit u. Zementit (D.).
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Guérinfraktur f. (Guérin) Knochenbruch (D.), Littreitis f. (¬ Littre) eine
Entzündung, Nélaton-Katheter6 n. (¬ Nélaton), Métraskatheter n. (¬ Métras),
Tourette-Syndrom n. (¬ Tourette).
14. Militärwesen
1. Gewehr: Bajonett n. (¬ Bayonne) Stoß- und Stichwaffe, Chassepotgewehr n. (¬ Chassepot), Flobertgewehr n. (¬ Flobert).
2. Sonstiges: Boulangismus m. (¬ Boulanger) französischer Revanchismus
nach der Niederlage, Maginotlinie f. (¬ Maginot) Befestigungssystem.
15. Mode
Henriquatre m. (¬ Henri) Spitzbart verbunden mit einem an den Enden
gezwirnten Schnurrbart, Menjoubärtchen n. (¬ Menjou) Oberlippenbart,
Tituskopf m. (¬ Titus) Damenfrisur.
16. Musik/Tanz
Carmagnole f. (¬ Carmagnola) Revolutionslied, Kreutzersonate f.
(¬ Kreutzer), Ondes Martenot Pl. (¬ Martenot) Musikinstrument, Parisienne f.
Lied, Perigourdine f. (¬ Périgord) Tanz, Marseillaise f. (¬ Marseille)
Nationalhymne, Rigaudon m. (¬ Rigaud) Tanz, Sarrusophon n. (¬ Sarrus)
Blasinstrument, Vaudeville n. (¬ Vire) ursprünglich ein Gassenhauer, Volksund Trinklied; eingeschobenes, dann auch selbständiges burleskes oder satirisches
Singspiel.
17. Numismatik
Henridor m. Goldmünze, Napoleondor m. Münze aus Gold, Louisdor
(kein Artikel bei Köster angegeben) Goldmünze.
18. Ökonomie
Colbertismus m. (¬ Colbert) Merkantilismus7.
19. Optik
Dollond m. (¬ Dollond) Fernrohr.
20. Personenbezeichnungen/Charaktereigenschaften
Bourdalou(e) m. (¬ Bourdaloue) ein ausgezeichneter Prediger,
Flüsterlotte f. (Kurzform von Charlotte) Frau, die sehr leise spricht, Gandin m.
(¬ Boulevard de Gand) Modegeck, Gaskonade f. (¬ Gascogne) Prahlerei,
6
7

Röhrchen zur Einführung in Körperorgane (D.).
Wirtschaftspolitik (D.).
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Harpagon m. Geizhals, Napoleonide m. Abkömmling der Familie Napoleons I.,
Seladon m. (¬ Céladon) schmachtender Liebhaber, Tartüff m. (¬ Tartuffe)
Heuchler.
21. Physik
1. Einheiten: Ampere n. (¬ Ampère) Einheit der Stromstärke, Becquerel n.
(¬ Bequerel) Maßeinheit für die Aktivität ionisierender Strahlung (D.),
Coulomb n. (¬ Coulomb) Maßeinheit für die Elektrizitätsmenge, Curie n.
Maßeinheit der Radioaktivität, Pascal n. Einheit des Druckes oder der
mechanischen Spannung, Poise n. (¬ Pouiseuille) Maßeinheit für die Viskosität von Flüssigkeiten und Gasen, Reaumur n. Maßeinheit der Temperatur.
2. Sonstiges: Corioliskraft f. (¬ Coriolis) Trägheitskraft, Focault-Pendel
n. (¬ Foucault), Fresnellinse f. (¬ Fresnell), Peltier-Effekt m. (¬ Pelltier)
thermoelektrischer Effekt, Pitotrohr n. (¬ Pitot).
22. Politik/Geschichte
Babouvismus m. (¬ Babeuf) Lehre des französischen sozialistischen
Revolutionärs F. N. Babeuf, Blanquismus m. (¬ Blanqui) revolutionäre
sozialistische Bewegung, Dauphin m. (¬ Dauphiné) Titel der ehemaligen
französischen Thronfolger, Girondist m. (¬ Gironde) Anhänger des
gemäßigten Flügels der Republikaner, Hébertisten Pl. (¬ Hébert) Gruppe des
Nationalkonvents, Ikarier m. (¬ Icarie) Anhänger des utopischen Sozialisten
und Kommunisten É. Cabet, Jacquerie f. (¬ Jacques) Bauernaufstand,
Jakobiner m. Anhänger des politischen Klubs der Französischen Revolution,
Lepenist m. Anhänger des Rechtsradikalen J.-M. Le Pen, Orleanist m.
Anhänger des Französischen Fürstenhauses Orléans und Gegner des
Königsgeschlechts der Bourbonen, Poujadismus m. (¬ Poujade) politische
Bewegung, Poujadist m. Anhänger davon, Quai dOrsay m. (¬ Orsay)
Außenministerium.
23. Recht
Bertillonage f. (¬ Bertillon) früheres Verfahren, rückfällige Verbrecher zu
identifizieren, Pitaval m. (¬ Pitaval) Sammlung berühmter Rechtsfälle und
Kriminalgeschichten.
24. Religion
1. Orden: Kartäuser Pl. (¬ Grande Chartreuse), Prämonstratenser Pl.
(¬ Prémontré), Trappisten Pl. (¬ La Trappe), Vinzentinerinnen Pl. (¬ Vincent),
Zisterzienser Pl. (¬ Cistercium).
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2. Kongregationen: Feuillanten Pl. (¬ Feuillants), Marianisten Pl. (¬ Maria),
Maristen Pl., Vinzentiner Pl.
3. Sonstiges: Albigenser m. (¬ Albi) Angehöriger einer Sekte, Gallikanismus m. (¬ Gallia) Staatskirchentum, Kalvinismus m. Glaube, Kartause f.
Kartäuserkloster, Kluniazenser Pl. (¬ Cluny) klösterliche Reformbewegung,
Labadisten Pl. (¬ Labadie) Glaubensgemeinschaft, Taizé-Gebet n., Waldenser
Pl. (¬ Waldes) eine religiöse Erneuerungsbewegung.
25. Sex
Lorette f. (¬ Lorette) Prostituierte, Pariser m. Kondom, Louis m.
Zuhälter8.
26. Sprache
Gallizismus m. für das Französische charakteristische sprachliche Erscheinung in einer nichtfranzösischen Sprache (D.), Parisismus m. Ausdruck der
Pariser Umgangssprache.
27. Technik
1. Fahrzeuge: Draisine f. (¬ Drais) Schienenfahrzeug, Limousine f.
(¬ Limousin) Personenwagen.
1.1. Automarken: Bugatti m. (¬ Bugatti), Citroen m. (¬ Citroen), Peugeot
m. (¬ Peugeot), Renault m. (¬ Renault).
2. Luftfahrzeuge: Blériot f. (¬ Blériot) Flugzeugmarke, Charliére f.
(¬ Charles) Luftballon, Montgolfiere f. (¬ Mongolfiere) Heißluftballon.
3. Flugkörper: Ariane f. (¬ Ariane) zivile Satellitenrakete, Cassini-Projekt
n. (¬ Cassini) Raumsonde.
4. Sonstiges: Baud n. (¬ Baudot) Einheit der Datenübertragungsgeschwindigkeit, Guillotine f. (¬ Guillotin) Enthauptungsmaschine,
Lavaldüse f. (¬ Laval), Louisette f. Guillotine, Michelin m. (¬ Michelin)
Gummireifen, Monierzange f. (¬ Monier), Raschelmaschine f. (nach der
Schauspielerin Rachel Félix) Textilmaschine.
28. Textilien/Schmuck
1. Bekleidung
1.1. Bekleidungsstücke: Carmagnole f. (¬ Carmagnola) Jacke, Fedora m.
(¬ Fédora) Hut, Gibus m. (¬ Gibus) Zylinder, Jacke f., Leotard n.
(¬ Léotard) Trikot, Rockelor m. (¬ Roquelaure) Regen- und Reisemantel.
8

Zuhälterei  Ausbeutung von Prostituierten od. Strichjungen meist durch eine männliche
Person, die ihre Vermittlung u. ihren Schutz gegen eine Teilhabe an ihren Einkünften übernimmt
(D.).
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1.2. Teile und/oder Elemente der Bekleidung: Bourdalou(e) n. (¬ Bourdaloue) ein Hutband mit Schnalle, Dantonkragen m.
2. Gewebenamen/Stoffbezeichnungen: Alençonspitze f. (¬ Alençon),
Barège m. (¬ Barèges), Bourdalou(e)m., Chardonnetseide f. (¬ Chardonnet),
Cretonne m. (¬ Creton), Denim m. od. n. (¬ Nîmes), Dowlas n. (¬ Daoulas),
Éolienne f. (¬ Éolienne), Georgette m. (¬ Georgette), Harras m. ( ¬ Arras),
Jacquardgewebe n. (¬ Jacquard), Kambrik m. (¬ Cambrai), Lawn n. (¬ Laon),
Levantine f. (¬ Levante), Marly m. (¬ Marly-le-Roi), Orleans m. (¬ Orléans),
Parisienne f., Rasch m. (¬ Arras), Raschelware f., Richelieustickerei f., Tüll m.,
Valenciennesspitze f., Vichy m.
3. Schmuck/Zubehör: Fontange f. (¬ Fontanges) Haartracht, Lavallière f.
(¬ Lavallière) Schleifenkrawatte, Pompadour m. (¬ Pompadour) Stoffbeutel,
Zubehör zur weiblichen Kleidung, Strass m. (¬ Stras) Imitation.
29. Theater
Gilles m. (¬ Gille) Typenfigur des französischen Theaters, GrandGuignol n. (¬ Le Grand-Guignol) naturalistisches Schauer- und
Horrortheaterstück.
30. Tiere
1. Pferde: Boulonnais n. (¬ Boulogne) Kaltblutpferd, Limousinpferd n.,
Percheron m. (¬ Perche) Kaltblutpferd.
2. Sonstiges: Briard m. (¬ Brie) Schäferhund, Davidshirsch m. (¬ David),
Faverolleshuhn n. (¬ Faverolles), Grévyzebra n. (¬ Grévy), Limousin(rind) n.,
Rambouilletschaf n. (¬ Rambouillet), Rouenente f. (¬ Rouen) Mastentenrasse.
31. Veranstaltungen
Catherinetten Pl. Näherinnen der Pariser Haute Couture, die am Namenstag
ihrer Schutzpatronin ein Fest mit Umzug veranstalten, Le-Mans-Start m. (¬ Le
Mans) Startart bei Autorennen, Montgolfiade f. Parade von Heißluftballonen,
Olifant m. (wegen des Namens des elfenbeinernen Hifthorn Rolands in der
Karlssage) Jagd- und Signalhorn.
32. Wissenschaft
Buridans Esel m. (¬ Buridan) ein Begriff von einem scholastischen
Philosophen und Physiker, Fourierismus m. (¬ Fourier) utopische Lehre,
hermitesch (¬ Hermite) Begriffe aus der Mathematik kennzeichnend,
Kartesianismus m. (Cartesius) Philosophie, Lamarckismus m. (¬ Lamarck)
Hypothese eines Naturforschers, Laplaceoperator m. (¬ Laplace) Rechenvorschrift bei Differentialgleichungen, Ramisten Pl. (¬ Ramus) Anhänger der
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Lehre des französischen Humanisten und Philosophen P. Ramus, Ramismus m.
die Lehre dieses Philosophen, Saint-Simonismus m. (¬ Saint-Simon) sozialistische Theorie, Sorbonne f. (¬ de Sorbon).
Sonstiges
Braillenschrift f. (¬ Braille), Daguerreotypie f. (¬ Daguerre) fotographisches Verfahren, Daumont f. (¬ dAumont) Gespann, Gallomanie f.
(¬ Gallium) übertriebene Nachahmung des französischen Wesens, Gallophilie f.
Vorliebe für alles Französische, Gallophobie f. Widerwille gegen alles
Französische, Guinierverfahren n. (¬ Guinier) Verfahren zur Untersuchung
der Röntgenfeinstruktur von Kristallpulvern, Makuba m. (¬ Macouba)
Schnupftabak, Sadismus m. (¬ de Sade) Freude am Quälen anderer, Roland
m. Figur eines Ritters auf den Marktplätzen vieler Städte, Troygewicht n.
(¬ Troyes) Massemaß für Edelmetalle, Juwelen, Arzneien in Großbritannien und
in den USA, Vigoureuxdruck m. (¬ Vigoureux) Verfahren des Textildrucks.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Bereich Archäologie zahlreiche
Kulturstufen französische Namen besitzen (13 Lexeme). In der Kategorie
Ausstattung der Wohnung überwiegen die Namen von Teppichen und
Möbelstücken. In der Botanik ließen sich zwei Hauptgruppen unterscheiden:
Pflanzen und Sorten. In der Chemie können die exzerpierten Eponyme drei
Gruppen zugeteilt werden: Legierungen, giftige Stoffe und Farbstoffe. Im
Bereich Druckindustrie fallen drei Namen der Antiquadruckschriften auf.
Zahlreiche Eponyme gehören zu dem Komplex Gastronomie. Hier sind zwei
Gruppen auffallend: alkoholische Getränke (18 Lexeme), wo die Namen von
Wein und Likör vorherrschen, und Essen (16 Lexeme), wo die Namen von
Käsesorten dominieren. In der Geologie ließen sich zwei Gruppen feststellen:
Mineralien (27 Lexeme) und Gesteine. In der Kunst konnten die Eponyme
zwei Gruppen zugeordnet werden: Malerei und Kunststile. Die Kategorie
Literatur ist durch 14 Lexeme vertreten. Auffallend sind hier zwei Gruppen:
literarische Begriffe und literarische Figuren. Im Militärwesen fallen die
Namen der Gewehre auf. Im Themenkreis Physik kommen vor allem die
Namen von Einheiten vor (7 Lexeme). Durch 17 Lexeme wird der Bereich
Religion repräsentiert, wo zwei Gruppen, Orden und Kongregationen
unterschieden wurden. 18 Lexeme zählt der Komplex Technik mit drei
Gruppen: Fahrzeuge, darunter Automarken, Luftfahrzeuge und Flugkörper. 35
Lexeme gehören zum Bereich Textilien/Schmuck, wo zwischen der
Bekleidung (Bekleidungsstücke und Teile und/oder Elemente der Bekleidung),
den Gewebenamen/Stoffbezeichnungen (23 Lexeme) und dem Schmuck/
Zubehör unterschieden wurde.
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Spärlich repräsentiert durch Eponyme sind die Bereiche: Industrie, Mode,
Numismatik, Sex (je 3 Lexeme), Recht, Sprache, Theater (je 2 Lexeme) und
Geografie, Ökonomie, Optik (je 1 Lexem).
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass unter den von uns aufgestellten
Wörtern onymischer Herkunft Substantive überwiegen. In unserem
Forschungsmaterial kommen nur wenige Verben und Adjektive vor. Zu den
Verben zählen: buocherisieren den Saft frisch geschlagener Baumstämme durch
eine Imprägnierflüssigkeit verdrängen, chaptalisieren Weinmost vor der Gärung
zuckern, eglomisieren Verb verbunden mit der Hinterglasmalerei, grignardieren
Synthesen organischer Stoffe bilden und pasteurisieren, zu den Adjektiven:
artesisch  in der Wendung artesische Brunnen, grolieresk in der Art eines
Renaissance-Bucheinbandes, hermitesch Begriffe aus der Mathematik
kennzeichnend, pantagruelisch derb-komisch und molièresk in der Art des
französischen Komödiendichters Molière (vgl. Gottschald 1982: 73).
Manche Eigennamen sind besonders produktiv. Aus dem Vornamen Louis
entstanden sieben Gattungsbezeichnungen: Louis m., Louisdor (kein Artikel bei
Köster angegeben), Louis-treize, Louis-quatorze, Louis-quinze, Louis-seize
(keine Artikel angegeben) und Louisette f. Das Toponym Paris steckt in fünf
Appellativa: Pariser m., Parisienne f. (mit drei Bedeutungen) und Parisismus m.
Vier Gattungsnamen enthalten den Namen der französischen Region Limousin:
Limouisine f., Limousineiche f., Limouisinpferd n. und Limousin(rind) n. Je drei
Lexeme stützen sich auf den Eigennamen Napoleon (Napoleon (kein Artikel),
Napoleondor m., Napoleonide m.) und Monier (Monierbauweise f., Moniereisen
n., Monierzange f.).
Abkürzungen
bes.
dt.
od.
u.






besonders
deutsch
oder
und
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Summary
The French-origin inflected words in the German language is the subject of this paper. It
focuses on the semantic division of the words extracted from the publication by Rudolf Köster
entitled: Eigennamen in deutschen Wortschatz. Ein Lexikon. The collected lexemes were assigned
to 33 thematic subjects, including archeology, botany, chemistry, gastronomy, geology, physics,
religion, etc.
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na przyk³adzie wybranych tekstów medialnych
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Wynalezienie pisma El¿bieta Laskowska uwa¿a za pocz¹tek drugiego z czterech etapów historii komunikowania siê ludzi1. Jak stwierdza, Nowoci¹ drugiego etapu [...] jest mo¿liwoæ utrwalenia przekazu jêzykowego i przesy³ania go na
odleg³oæ (Laskowska 2010, s. 261). Od tej pory teksty pisane nieustannie towarzysz¹ cz³owiekowi, choæ uleg³y one ewolucji  jak to zosta³o okrelone w tytule
monografii Christiana Vandendorpea (2008)  Od papirusu do hipertekstu.
Naturaln¹ konsekwencj¹ tych przemian jest fakt, i¿ pojêcie tekstu jest nieustannie redefiniowane. W niemieckim Metzler Lexikon Sprache wobec mnogoci definicji wprowadzono dystynkcjê na wê¿sze i szersze definicje tekstu, które
ró¿ni¹ siê tym, ¿e ich autorzy w³¹czaj¹ do nich lub wy³¹czaj¹ z nich inne
systemy semiotyczne, które obok jêzyka jako systemu znaków wchodz¹ w struktury tekstu, np. gestykulacja i mimika albo symbole, wzory i ryciny (Glück
2000, s. 728; cyt. za: Klemm 2000, s. 22).

1 Za pierwszy etap tej historii autorka uwa¿a czasy, gdy cz³owiek porozumiewa³ siê za pomoc¹ jêzyka mówionego, za dwa póniejsze etapy wi¹¿¹ siê, jej zdaniem, kolejno z wynalezieniem
radia i telewizji oraz z powstaniem Internetu (por. Laskowska 2010, s. 261262).
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Dla potrzeb tego artyku³u zosta³o przyjête wê¿sze rozumienie tekstu, ograniczaj¹ce siê do znaków systemu jêzykowego. Dodatkowo omawianie funkcji wizualnej z oczywistych przyczyn wymaga zawê¿enia zakresu tego pojêcia do formy pisemnej.
G³ównym celem artyku³u jest analiza funkcjonalna jednostek tekstualnych
pod wzglêdem strukturalnym. Do najpopularniejszych klasyfikacji funkcji tekstu
nale¿y koncepcja Klausa Brinkera. Wyró¿nia on piêæ ró¿nych funkcji tekstu:
informacyjn¹, apelatywn¹, obligacyjn¹, kontaktow¹ oraz deklaratywn¹ (Brinker
2009, s. 50; por. tak¿e Brinker 2010, s. 98). Nale¿y podkreliæ, i¿ niezbêdnym
warunkiem pe³nienia przez tekst ka¿dej z tych funkcji, jak równie¿ funkcji wymienianych w wiêkszoci innych klasyfikacji, jest mo¿liwoæ zaistnienia aktu
komunikacyjnego. Tekst pe³ni funkcjê np. informacyjn¹ wy³¹cznie wtedy, gdy
celem nadawcy jest przekazanie za jego pomoc¹ informacji oraz gdy odbiorca
ma mo¿liwoæ odbioru tej informacji.
Prowadzi to do spostrze¿enia, i¿ funkcji tekstu nale¿y dopatrywaæ siê g³ównie z perspektywy nadawcy, poniewa¿ to on jest autorem (lub porednikiem)
okrelonej jednostki tekstualnej. Odrêbn¹ kwesti¹ pozostaje fakt, i¿ funkcja tekstu z perspektywy odbiorcy zale¿y od wielu czynników, pocz¹wszy od tego, czy
odbiorca zdecyduje siê na jego odbiór. Na perspektywê odbiorcy sk³adaj¹ siê
liczne elementy pozatekstowe i w zwi¹zku z tym wydaje siê ona zbyt subiektywna, aby od niej uzale¿niaæ funkcje tekstu. Nale¿a³oby bowiem za³o¿yæ, ¿e dany
tekst mo¿e mieæ dla ka¿dego odbiorcy inn¹ funkcjê, a ponadto mo¿e on mieæ
funkcjê lub jej nie mieæ w zale¿noci np. od tego, czy jest napisany w znanym dla
odbiorcy jêzyku. O ile z perspektywy odbiorcy mo¿na mówiæ o funkcji rzeczywistej, jak¹ tekst ma dla danego odbiorcy, funkcjê tekstu z perspektywy nadawcy
mo¿na okreliæ jako potencjaln¹, a wiêc tak¹, jak¹ nadawca zak³ada. Analiza
funkcjonalna podjêta w tym artykule bêdzie dotyczy³a funkcji potencjalnych.
Tekst, którego prymarn¹ funkcj¹ potencjaln¹ jest funkcja wizualna to tekst,
który paradoksalnie nie jest przeznaczony do czytania. Aby zilustrowaæ to zjawisko, warto odnieæ siê do pracy Marka Hansena i Bena Rubina Listening Post,
wystawionej w londyñskim Science Museum. Jak zauwa¿a Konrad Chmielewski, praca ta
w sugestywny sposób pokazuje w jaki sposób internauci prowadz¹c rozmowy
w pokojach czatowych i pos³uguj¹c siê jedynie tekstem tworz¹ sferê wizualn¹ zaporedniczonej komunikacji przez Internet, która jest wykorzystana we wspomnianej pracy. Na ma³ych pod³u¿nych ciek³okrystalicznych ekranach ukazuj¹ siê pojedyncze s³owa, fragmenty zdañ lub ca³e zdania. Pobierane s¹ one z Internetu (chaty,
grupy dyskusyjne etc.). S³owa pojawiaj¹ siê w krótkich interwa³ach czasowych i s¹
czytane od razu, jak tylko siê pojawiaj¹, przez syntetyzator g³osu (Chmielewski
2009, s. 309310).
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Zdaniem Chmielewskiego uwidacznia to fakt, i¿ tekst mo¿e byæ wykorzystywany do tworzenia obrazów i filmów (por. Chmielewski 2009, s. 310).
Mimo i¿ wspomniana praca jest tylko obiektem artystycznym, równie¿
wspó³czesne media dostarczaj¹ licznych przyk³adów jednostek, które pod wzglêdem strukturalnym mo¿na okreliæ jako tekst (poniewa¿ s¹ zbudowane ze znaków systemu jêzykowego), a których potencjalna funkcja tekstowa jest w¹tpliwa2. S¹ to jednostki, których odbiór jest na ró¿ne sposoby celowo utrudniany
lub zak³ócany przez nadawcê.
Jednym z przyk³adów takich jednostek s¹ ok³adki czasopism dla kobiet.

Nietrudno zauwa¿yæ, i¿ ok³adki takie, jak ta na powy¿szym przyk³adzie
(http://www.burdamedia.pl/gazeta1.php?g=dr) pe³ni¹ funkcjê przede wszystkim
reklamow¹. Marek Cieszkowski wprost okrela podobn¹ ok³adkê jako tekst
2

Dla ostatecznego rozstrzygniêcia posiadania lub nieposiadania przez te jednostki funkcji
tekstualnej nale¿a³oby zmierzyæ ich zrozumia³oæ. Jedn¹ z metod takiego pomiaru jest metoda,
o której wspomina Tomasz Goban-Klas. Jej podstawê stanowi¹ badania zapamiêtywania przekazów, na przyk³ad prowadzone w dniu po nadaniu audycji lub publikacji prasowej. Ustala siê wówczas odsetek osób, które na tyle zwróci³y uwagê na przekaz, ¿e zapamiêta³y jego zasadnicze elementy (Goban-Klas 2009, s. 191).
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reklamowy, sk³adaj¹cy siê z kilku mikrotekstów (por. Cieszkowski 2009,
s. 313). O ile ca³a ok³adka (któr¹ mo¿na traktowaæ jako tekst kultury) wyranie
pe³ni funkcjê apelatywn¹, funkcja mikrotekstów nie jest taka oczywista.
Poniewa¿ mikroteksty, z których ka¿dy odnosi siê do którego artyku³u zawartego w danym numerze s¹ zwykle zró¿nicowane pod wzglêdem typu, wielkoci i koloru czcionki, ³¹cznoæ miêdzy (nimi) jest przerwana, zmontowane teksty-obrazy rozbijaj¹ ogl¹d na nastêpuj¹ce po sobie sekwencje (Cieszkowski
2009, s. 313). Taki uk³ad ok³adki mo¿na uznaæ za przyk³ad mozaikowoci prasy.
Jak twierdzi Marshall McLuhan, gazeta, od pocz¹tków swego istnienia, d¹¿y³a
nie ku formie ksi¹¿kowej, a ku formie mozaikowej i anga¿uj¹cej odbiorcê
(McLuhan 2004, s. 278). Jego zdaniem do wytworzenia tej mozaikowej formy
przyczyni³o siê wynalezienie m.in. telefonu, radia i telewizji, które rozpowszechni³y sposób podawania informacji w postaci zbioru niespójnych i niepowi¹zanych ze sob¹ elementów (McLuhan 2004, s. 281). Jak zauwa¿a Mike Sandbothe3:
Cech¹ [...] nielinearnego sposobu nieskrêpowanej recepcji znaków s¹ formy postrzegania, które znamy z recepcji obrazów (Sandbothe 2001, s. 219). Jego zdaniem przy postrzeganiu obrazu nic nie nak³ania odbiorcy do pod¹¿ania za linearnym ci¹giem schematów konstrukcji mylowej, jak przy lekturze ksi¹¿ki.
Wrêcz przeciwnie, elementy obrazu pozwalaj¹ na wiele sposobów nielinearnego
odbioru i konstrukcji obrazu jako ca³oci (por. Sandbothe 2001, s. 219).
Nie mo¿na wykluczyæ, i¿ funkcj¹ rzeczywist¹ mikrotekstów wystêpuj¹cych
na wspomnianych ju¿ ok³adkach czasopism w przypadku niektórych odbiorców
bêdzie funkcja informacyjna, gdy¿ np. bêd¹ oni poszukiwali artyku³u na konkretny temat i od jego obecnoci bêdzie zale¿a³a ich decyzja o zakupie czasopisma. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, i¿ prymarn¹ funkcj¹ potencjaln¹ mikrotekstów nie jest ¿adna z funkcji tekstowych, np. wymienianych przez Brinkera. S¹
one w pierwszej kolejnoci elementami graficznymi, które maj¹ wspó³tworzyæ
ok³adkê zwykle wraz z centralnie umieszczon¹ fotografi¹ postaci. Gdyby zamiarem nadawcy by³o nadanie im np. funkcji informacyjnej lub apelatywnej, zapewne zadba³by on o wiêksz¹ czytelnoæ napisów, chocia¿by poprzez ujednolicenie typów i kolorów czcionek, jak równie¿ zapewnienie jednolitego t³a.
Sposób umieszczania mikrotekstów, jaki ma miejsce na tego typu ok³adkach,
znacznie zak³óca odbiór ich treci.
Jednak, jak zauwa¿a Paul Virilio, Problem obiektywizacji obrazu wystêpuje [...] ju¿ nie tyle w stosunku do jakiego nonika  powierzchni papieru lub
celuloidu, to znaczy w stosunku do materialnej przestrzeni odniesienia, ale raczej w stosunku do czasu, do tego czasu ekspozycji, który pozwala widzieæ, albo
który ju¿ nie pozwala zobaczyæ (Virilio 2001, s. 4142). Do kategorii jednostek
3 Spostrze¿enia Sandbothea dotycz¹ wprawdzie hipertekstów, jednak mo¿na odnieæ je równie¿ do omawianych w artykule ok³adek czasopism, które s¹ innym przyk³adem jednostek nielinearnych.
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o w¹tpliwej tekstualnoci funkcjonalnej, w przypadku których czas (albo precyzyjniej prêdkoæ) ekspozycji obrazów odgrywa istotn¹ rolê, nale¿¹ m.in. napisy
wywietlane czêsto na paskach tekstowych w telewizyjnych programach informacyjnych. (http://www.youtube.com/watch?v=n604XW4hjEc).

Ich treæ stanowi skrót najwa¿niejszych wydarzeñ, o których jest mowa
w ca³ym programie. Równie¿ tutaj nie mo¿na wykluczyæ, ¿e dla pewnej grupy
odbiorców teksty te pe³ni¹ funkcjê tekstow¹ (informacyjn¹). Mog¹ one byæ przydatne np. dla odbiorcy, który dopiero zacz¹³ ogl¹daæ dany program informacyjny
i dziêki nim mo¿e siê szybko zorientowaæ, o czym by³a mowa wczeniej. Jednak
w przypadku odbiorcy, który ogl¹da³ program od pocz¹tku, funkcja informacyjna nie wystêpuje, poniewa¿ treæ tych tekstów nie zawiera ¿adnej nowej informacji. Niezale¿nie od perspektywy odbiorcy, nadawca zapewne zdaje sobie
sprawê, i¿ wspó³wystêpowanie pasków tekstowych z przekazem ustnym, a niekiedy równie¿ relacj¹ video, w nieunikniony sposób zmusza odbiorcê do dokonania selekcji ze wzglêdu na ograniczon¹ podzielnoæ uwagi. Poniewa¿ dwiêk
i obraz jest zwykle uznawany za bardziej atrakcyjny rodek przekazu, nale¿y siê
spodziewaæ, i¿ wiêkszoæ odbiorców ogl¹daj¹cych program w ca³oci skupi
swoj¹ uwagê w³anie na tym przekazie, jednoczenie przynajmniej czêciowo
ignoruj¹c przekaz tekstowy.
Pojawia siê w tym miejscu pytanie o celowoæ wywietlania pasków tekstowych. W¹tpliwe jest, aby ich wystêpowanie by³o podyktowane wy³¹cznie chêci¹
spe³nienia oczekiwañ odbiorców, którzy nie ogl¹dali programu od pocz¹tku,
zw³aszcza ¿e równie¿ im nadawca utrudnia czytanie treci tekstów na paskach.
Czynnikiem zak³ócaj¹cym odbiór jest w tym wypadku prêdkoæ, z jak¹ te teksty
s¹ wywietlane. Virilio mówi w tym kontekcie o krachu widzialnoci, na którym
skorzystaæ mog³aby jedynie ekonomiczna i polityczna dezinformacja, do czego
dochodzi, gdy analogowoæ przekazuje swe uprawnienia cyfrowoci, a niedawna
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kompresja danych umo¿liwia przyspieszenie, czyli redukcjê naszego stosunku
do rzeczywistoci (Virilio 2006, s. 106).
Trudno nie dostrzec analogii pomiêdzy tym zjawiskiem a fenomenem bomby informacyjnej, któremu wiele uwagi powiêca w swoich rozwa¿aniach Paul
Virilio. Jego zdaniem dla wspó³czesnych mediów prêdkoæ staje siê wielkoci¹
podobn¹ do informacji  przekazywane treci s¹ wtórne wobec prêdkoci, z jak¹
mog¹ byæ przekazywane (Virilio 1978, s. 22; cyt. za: Cieszkowski 2009,
s. 311). W innym za miejscu stwierdza, nawi¹zuj¹c do znanej formu³y Marshalla McLuhana, i¿ Przekazem nie jest przekanik, lecz wy³¹cznie jego prêdkoæ,
poniewa¿ graniczna prêdkoæ fal bêd¹cych nonikiem przekazów i obrazów jest
sam¹ informacj¹, bez wzglêdu na sw¹ treæ (Virilio 2006, s. 132). W rezultacie
pasek tekstowy staje siê jedynie elementem graficznym, pozwalaj¹cym lepiej
zagospodarowaæ przestrzeñ na ekranie.
Podobn¹ rolê odgrywa prêdkoæ w przypadku napisów wywietlanych po
filmach (http://www.youtube.com/watch?v=oOcjmMTFH0k).

W napisach tych wymieniane s¹ przede wszystkim osoby uczestnicz¹ce
w produkcji danego filmu. Ze wzglêdu na znaczn¹ prêdkoæ wywietlania ich
odbiór jest nawet bardziej utrudniony ni¿ w przypadku napisów na pasku tekstowym. W odró¿nieniu od nich, tekst widoczny w tym samym momencie zajmuje
nie jedn¹ linijkê, ale czêsto wiêkszoæ powierzchni ekranu. Ponadto dochodzi do
rozproszenia uwagi odbiorcy przez okolicznoci, w których tekst ten jest wywietlany. Jest to moment po zakoñczeniu filmu, gdy uwaga odbiorcy zwykle
nie jest ju¿ tak skoncentrowana na odbiorze. Jeszcze jednym czynnikiem zak³ócaj¹cym odbiór jest niski poziom atrakcyjnoci informacji zawartych w tekcie
dla przeciêtnego odbiorcy. Jest zauwa¿a Virilio, NIC SIÊ NIE WYDARZA,
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WSZYSTKO SIÊ DZIEJE. Elektroniczna optyka staje siê wyszukiwark¹ zglobalizowanych dzi przewidywañ (Virilio 2006, s. 32).
Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ nadawca nie d¹¿y do nadania tekstowi potencjalnej funkcji informacyjnej. Widaæ to szczególnie w przypadku filmów obcojêzycznych t³umaczonych na jêzyk polski, w których napisy koñcowe zwykle
pozostaj¹ w jêzyku orygina³u. Sprawia to, i¿ odbiorca wprawdzie ma mo¿liwoæ
przeczytaæ nazwiska poszczególnych osób, jednak mo¿e mieæ problem ze zrozumieniem, jakie funkcje pe³ni³y one przy produkcji. Niew¹tpliwie stanowi to
dodatkowy czynnik zak³ócaj¹cy odbiór. Zastanawiaj¹c siê nad funkcj¹ napisów
koñcowych, mo¿na uznaæ, i¿ (oprócz funkcji prawnej zwi¹zanej z przestrzeganiem praw autorskich osób zaanga¿owanych w produkcjê) s³u¿¹ one do graficznego oznaczenia koñca filmu. Zgodnie z kinematograficzn¹ konwencj¹ ich pojawienie siê na ekranie nastêpuje niemal zawsze bezporednio po emisji filmu.
Omówione kategorie to tylko przyk³ady doæ powszechnych w mediach
jednostek tekstowych pod wzglêdem strukturalnym, ale o w¹tpliwej tekstualnoci funkcjonalnej. Wraz z rozwojem mediów, tekst sta³ siê atrakcyjnym elementem wizualnym na równi z obrazem. Dowiadczaj¹c na co dzieñ mnogoci przekazów, odbiorca jest w stanie zaakceptowaæ sytuacjê, gdy widzi tekst, którego
nie jest w stanie przeczytaæ, a nawet wiadomie zrezygnowaæ z czytania tekstu,
jeli posiadana wiedza o wiecie pozwala mu s¹dziæ, ¿e jest to tekst o niskiej
informacyjnoci lub atrakcyjnoci.
Oprócz tradycyjnych funkcji tekstowych, teksty mog¹ pe³niæ równie¿ funkcjê wizualn¹. Dziêki bogactwu typów, wielkoci i kolorów czcionek mog¹ one
pe³niæ funkcjê ozdobn¹. Niezale¿nie od kroju czcionki, teksty bywaj¹ wykorzystywane do lepszego zagospodarowania powierzchni ekranu lub  zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ konwencj¹  do sygnalizowania np. koñca filmu, mimo i¿ obrazy zapewne równie dobrze sprawdzi³yby siê w tej roli. Powszechne rozmywanie
siê granicy pomiêdzy tekstem i obrazem jest widoczne nie tylko w licznych
przypadkach przejmowania przez obraz funkcji tekstu, ale równie¿  co zosta³o
wykazane w tym artykule  w sytuacjach, gdy tekst pe³ni funkcje zarezerwowane
dot¹d dla obrazów.
ród³a przyk³adów
<http://www.burdamedia.pl/gazeta1.php?g=dr> dostêp: 28.01.2012.
<http://www.youtube.com/watch?v=n604XW4hjEc> dostêp: 28.01.2012.
<http://www.youtube.com/watch?v=oOcjmMTFH0k> dostêp: 28.01.2012.
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Summary
Nowadays one can observe the gradual blurring of the earlier hardly encroachable boundary
between the text and the image. Besides the apparent phenomenon of adopting the text function by
the image, there is also the phenomenon of adopting the image function (i. e. the visual function)
by the text. Thanks to the development of the media, the texts have acquired some features that
earlier were reserved only for the images. It is justified to state that sometimes the text loses its
distinctiveness among other graphical elements to such an extent that it turns into one of them and
having a different form (as it consists of the signs of the language system) but an similar function.
The subject of this article is the visual function of the text. It has been characterised on the basis of
analysis of sample text units in the media.

Zusammenfassung
Heutzutage wird die bisher nahezu unantastbare Grenze zwischen dem Text und dem Bild
allmählich flüssig. Außer dem allgemein wahrnehmbaren Phänomen der Übernahme der Textfunktion von dem Bild, kann man auch von der Übernahme der Bildfunktion, d. h. der visuellen
Funktion, von dem Text sprechen. Die Medienentwicklung hat die Texte mitgebracht, die
hauptsächlich zur visuellen Rezeption bestimmt sind, die früher ausschließlich für Bildkommunikate vorbehalten war. Man kann die Behauptung wagen, dass der Text manchmal im Hintergrund
anderer graphischen Elemente seine Eigentümlichkeit insoweit verliert, dass er zu einem von ihnen
wird. So ist er zwar unterschiedlich hinsichtlich der Form (weil er aus Zeichen des Sprachsystems
besteht), aber analog in der funktionellen Hinsicht. Das Thema des vorliegenden Beitrags ist die
visuelle Textfunktion. Sie wird in Anlehnung an die Analyse ausgewählter medialen Texteinheiten
charakterisiert.
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Co czyni¹ wypowiedzi pe³ni¹ce funkcjê sprawcz¹?
What do the causative utterances do?
The starting point is Austins remark that causation pertains not only to the listeners
physical actions but also to their reaction in the sphere of emotions and intellect. Performativity is a dimension that can be used to characterize any speech act, regardless of the
latters formal shape. The article contains a proposal of describing the performativity in
various types of illocution.
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1. Wspó³czesne odczytania Austinowskiej kategorii performatywnoci
Na pierwszy rzut oka tytu³ mojego artyku³u uderza brakiem logiki. Na pytanie co czyni¹ wypowiedzi odpowiada zawarta w tym pytaniu charakterystyka
klasy wskazywanych wypowiedzi. Co czyni¹ zatem te wypowiedzi?  pe³ni¹
funkcjê sprawcz¹. Jeli jednak pytanie to zrozumiemy inaczej  jako pytanie
o charakter wywo³anego efektu lub jako pytanie o specyfikê, etapy procesu
czynienia  przestanie byæ ono przyk³adem b³êdu logicznego petitio principii.
Do napisania niniejszego artyku³u zainspirowa³o mnie wyst¹pienie Jacka
Wachowskiego Performatywnoæ w wiecie performansów wys³uchane na konferencji Performatywne wymiary kultury zorganizowanej przez Wydzia³ Humanistyczny AGH w Krakowie wiosn¹ 2011 r. Jacek Wachowski jest teatrologiem,
a w³aciwie (jak najprawdopodobniej chcia³by o sobie powiedzieæ) performatykiem, czyli przedstawicielem i propagatorem performatyki (performance studies), która wed³ug niego jest jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych siê dziedzin
humanistyki (por. Wachowski 2011, s. 102111). Tezy zawarte w referacie Performatywnoæ w wiecie performansów odnalaz³am w najnowszej ksi¹¿ce
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Wachowskiego zatytu³owanej Performans, wydanej jako podrêcznik akademicki
przez wydawnictwo s³owo/obraz terytoria. Dla autora podrêcznika performatywnoæ jest wa¿na ze wzglêdu na przynale¿noæ tego pojêcia do kanonu pojêæ
zwi¹zanych z performansem. Dla mnie  za spraw¹ badacza performansu
 ponownie sta³o siê interesuj¹co niedookrelone powszechnie znane pojêcie
funkcji sprawczej.
Jacek Wachowski nie wykorzystuje wyra¿enia funkcja sprawcza w charakterze terminu. Pisze o sprawczych funkcjach jêzyka1:
Dziêki tradycji lingwistyczno-teoretycznej w centrum zainteresowania badaczy
znalaz³y siê zwi¹zki mówienia i dzia³ania. Pozwoli³y one na scharakteryzowanie
sprawczych funkcji jêzyka (Wachowski 2011, s. 41),

a nie funkcji sprawczej, traktuj¹c to okrelenie jako rodzaj charakterystyki performatywnoci. Wachowski tym bardziej nie wspomina o tradycji wykorzystywania wyra¿enia funkcja sprawcza jako okrelenia jednej z funkcji wypowiedzi,
tradycji, której pocz¹tek wyznacza artyku³ Renaty Grzegorczykowej Funkcje
jêzyka i tekstu w wietle teorii aktów mowy opublikowany w 1991 r. w czwartym
tomie serii Jêzyk a kultura zatytu³owanym Funkcje jêzyka i wypowiedzi:
Zauwa¿enie przez Austina (1962) dwóch typów wypowiedzi, które w niejednakowy sposób s¹ kwalifikowane prawdziwociowo (konstatacje typu: Pada deszcz
podlegaj¹ kwalifikacji v/f, natomiast tzw. wypowiedzi performatywne typu: Przepraszam, Obiecujê, nie podlegaj¹ przeczeniu) prowadzi do potrzeby wyró¿nienia
sprawczej (stanowi¹cej) funkcji wypowiedzi [podkrelenie  D.K.F.]. Wypowied
performatywna nie jest tylko komunikatem (przekazem informacji) o pewnym stanie rzeczy, ale jest przez fakt wypowiedzenia stworzeniem pewnego nowego stanu
rzeczy. Mówi¹c o typach funkcji wypowiedzi, trzeba wydzieliæ tego typu klasê
(Grzegorczykowa 1991, s. 1718).

Choæ Grzegorczykowa, postuluj¹c wyró¿nienie sprawczej funkcji wypowiedzi,
odwo³uje siê do pierwszego etapu rozwa¿añ Austina (powo³uje siê bowiem na test
falsyfikacji), samym wyró¿nieniem funkcji sprawczej wychodzi poza ten etap.
1 U¿ywa tak¿e wyra¿enia moc sprawcza (Wypowiadane s³owa charakteryzuj¹ siê moc¹
sprawcz¹. Wynika ona zarówno z tego, ¿e s³owa wyposa¿one s¹ w emocje, dziêki czemu s¹ zdolne
do tworzenia napiêæ, których nie dostarcza ¿adna inna forma komunikacji  nie wy³¹czaj¹c pisma
 jak i z tego, ¿e s³u¿¹ do nazywania rzeczy, stanów i osób, a wiêc mog¹ zmieniaæ ich status
spo³eczny, prawny, ekonomiczny czy religijny  Wachowski 2011, s. 17), pisze te¿ o charakterze
sprawczym zyskiwanym przez s³owa (Austina interesowa³y zarówno same formu³y s³owne wyposa¿one w taki potencja³, jak te mechanizmy, które powoduj¹, ¿e s³owa w pewnych okolicznociach zyskuj¹ charakter sprawczy i okazuj¹ siê du¿o skuteczniejszym instrumentem dzia³ania ni¿
same czyny  Wachowski 2011, s. 18) oraz o sprawczym charakterze aktów illokucyjnych (Wachowski 2011, s. 19).

Co czyni¹ wypowiedzi pe³ni¹ce funkcjê sprawcz¹?

121

Tak¿e Wachowski wykorzystuje Austinowsk¹ myl lingwistyczno-filozoficzn¹  traktuj¹c j¹ (obok nurtu badañ kulturowo-spo³ecznych) jako osnowê
splotu dyskursu performatywnego (por. Wachowski 2011, s. 16). Wspomina
te¿ kontynuatorów i krytyków Austina. Jednak zaproponowany przez Wachowskiego sposób odczytania Austina nie stanowi o wartoci ksi¹¿ki Performans.
Wrêcz nie sposób zgodziæ siê z niektórymi konstatacjami Wachowskiego, np.
z przypisaniem Austinowi (i nie tylko jemu)
w¹skiego (Austinowskiego) rozumienia performatywnoci, które akcentuje jej czysto fizykalny wymiar [wed³ug Wachowskiego  D.K.F.] (zarówno Austinowi, jak
te¿ Searleowi oraz wiêkszoci ich kontynuatorów chodzi³o o materialne efekty
dzia³ania). Performatywnoæ mo¿e siê jednak wyra¿aæ nie tylko w sferze zjawisk
rozpoznawalnych zmys³owo (materialnych), ale te¿ emocjonalnych i mentalnych
(które w dalszej kolejnoci mog¹  ale nie musz¹  prowadziæ do czynów (Wachowski 2011, s. 122).

Mo¿na pomin¹æ to, ¿e sformu³owania czysto fizykalny wymiar, materialne efekty dzia³añ, sfera zjawisk rozpoznawalnych zmys³owo ze wzglêdu na
traktowanie ich w cytowanym fragmencie jako wyra¿eñ synonimicznych staj¹
siê niejednoznaczne  bo przecie¿ pewne stany mentalne, które zachodz¹
w odbiorcy, mog¹ siê rysowaæ na jego twarzy, mog¹ byæ zatem rozpoznawalne
zmys³owo, nie maj¹ jednak charakteru materialnego2.
2 Sposób odczytania Austina przez Wachowskiego jest zaskakuj¹cy, nie tylko jeli chodzi
o przypisanie Austinowi w¹skiego rozumienia performatywnoci. Po pierwsze, wydaje siê, ¿e Wachowski, w umieszczonym w pierwszym rozdziale ksi¹¿ki Perfomance zatytu³owanym Teoria, omawiaj¹c myl Austinowsk¹ ujêt¹ w opublikowane wyk³ady S³owa i czyny, a konkretnie, omawiaj¹c
drugi etap teorii Austina, przypisuje mu substancjalne rozumienie pojêcia aktu mowy: Spe³nienie
aktu lokucyjnego otwiera³o drogê do bardziej z³o¿onych czynnoci, takich jak zapytywanie lub odpowiadanie na pytania. Austin nazwa³ tê klasê wypowiedzi [podkrelenie  D.K.F.] aktami illokucyjnymi (Wachowski 2011, s. 19). Wachowski, nazywaj¹c akty illokucyjne klas¹ wypowiedzi, wprowadza
za³o¿enie istnienia innej klasy wypowiedzi  aktów lokucyjnych, czyli za³o¿enie roz³¹cznoci aktów
lokucyjnego i illokucyjnego. Tymczasem przecie¿ Austin wyranie traktuje akty lokucyjny, illokucyjny (oraz perlokucyjny) jako akty cz¹stkowe tego samego aktu mówienia: Wykonaæ czynnoæ lokucyjn¹ to w ogólnoci, mo¿emy powiedzieæ, eo ipso wykonaæ tak¿e, jak proponujê to nazwaæ, czynnoæ illokucyjn¹. A wiêc wykonuj¹c czynnoæ lokucyjn¹ bêdziemy równie¿ wykonywaæ takie
czynnoci, jak: zapytywanie [ ], podawanie jakiej informacji, [ ] wydawanie wyroku, [ ] i wiele
innych czynnoci (Austin 1993, s. 644). Austin, pisz¹c o czynnoci »illokucyjnej« stwierdza dalej,
¿e wykonanie tej czynnoci jest równoznaczne wykonaniu czynnoci kryj¹cej siê w powiedzeniu
czego, w przeciwieñstwie do wykonania czynnoci powiedzenia czego (Austin 1993, s. 645).
Po drugie, kontynuuj¹c referowanie koncepcji Austina, Wachowski stwierdza dalej (przywo³uj¹c przy tym numery stron polskiego wydania tekstów Austina), ¿e Podczas gdy akty lokucyjne
tworzy³y znaczenia, illokucyjne pozwala³y oddzia³ywaæ na emocje i myli uczestników komunikacji jêzykowej. Zawiera³y bowiem projekt dzia³ania, swoicie sformu³owan¹ intencjê osi¹gania celu
(Austin, s. 651). [ ] Sprawczy charakter aktów illokucyjnych móg³by nasun¹æ podejrzenie, ¿e s³u¿¹
one bezporedniemu czynieniu i ¿e upodabniaj¹ siê w ten sposób do aktów perlokucyjnych. W rzeczywistoci jednak ró¿nica miêdzy nimi by³a doæ wyrana: illokucja ma zdolnoæ oddzia³ywania
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Jednak nawet je¿eli pominiemy tê niecis³oæ i bêdziemy starali siê zaufaæ
konstatacji Jacka Wachowskiego, jej nietrafnoæ potwierdzi zarówno tekst ród³owy, jak i jego przejrzyste odczytanie przez Bohdana Chwedeñczuka (por.
Chwedeñczuk 1993, np. LII), który ów tekst ród³owy przet³umaczy³ i opatrzy³
wstêpem. Przecie¿ ju¿ w rozprawie filozoficznej Wypowiedzi performatywne
Austin zajmuje siê m.in. fortunnoci¹ i niefortunnoci¹ gratulacji (Gratulujê),
obietnic (Obiecujê), przeprosin (Przepraszam) oraz powitañ (Witam ciê) (por.
Austin 1993, s. 311334), które z pewnoci¹ wywo³uj¹ efekty niemaj¹ce charakteru materialnego. A w póniejszej rozprawie Czynnoci lokucyjne, illokucyjne
i perlokucyjne, w której Austin odst¹pi³ od ostrego oddzielania performatywów
od konstatacji, a ka¿d¹ czynnoæ jêzykow¹ (akt mowy) uzna³ za wspó³wystêpowanie trzech czynnoci: lokucyjnej, illokucyjnej i perlokucyjnej  pisz¹c o ostatniej z tych czynnoci, wprost stwierdzi³, ¿e sprawcze by³yby nie tylko dzia³ania
s³uchaczy (czyli na przyk³ad ich wyraz twarzy), lecz tak¿e skutki w sferze uczuæ
i myli (znakiem których jest lub nie okrelony wyraz twarzy):
Istnieje jeszcze jeden sens (C), w którym wykonanie czynnoci lokucyjnej, a tym
samym czynnoci illokucyjnej, mo¿e byæ równie¿ wykonaniem czynnoci innego
rodzaju. Powiedzenie czego wywo³uje czêsto, a nawet normalnie, w nastêpstwie
pewne skutki w sferze uczuæ, myli lub dzia³añ [podkrelenie  D.K.F.] s³uchaczy,
lub mówi¹cego, b¹d innych osób, a powiedzenie to mo¿e byæ wyg³oszone z przeznaczeniem, intencj¹ lub zamiarem wywo³ania owych skutków (Austin 1993, s. 646).

Efekty dzia³añ mownych z pewnoci¹ nie musz¹ mieæ charakteru materialnego. Przy czym opozycja konstatacjeperformatywy staje siê nieaktualna, bo wed³ug Austina, korzystaj¹c z omówienia zaproponowanego przez Chwedeñczuka,
wszystkie wypowiedzi s¹ pod zasadniczymi wzglêdami takie same, wszystkim
przys³uguj¹ te same wymiary (fortunnoæniefortunnoæ, prawdafa³sz, moc illokucyjna, znaczenie lokucyjne) (Chwedeñczuk 1993, s. LIII).

Nie oznacza to, ¿e pojêcie performatywnoci przesta³o byæ dla Austina wa¿ne. Przeciwnie  wydaje siê, ¿e sta³o siê jeszcze wa¿niejsze  zaczê³o byæ
traktowane jako pewnego rodzaju wymiar w ramach opozycji performatywnoænieperformatywnoæ, który mo¿e byæ wykorzystany do charakterystyki

na emocje, perlokucja za  przywilej stwarzania rzeczywistoci (Austin, s. 666) (Wachowski
2011, s. 19). W tym wypadku w¹tpliwoci wywo³uje przeciwstawienie: illokucja oddzia³uje na
emocje  perlokucja stwarza rzeczywistoæ (i nie oddzia³uje na emocje). Czytaj¹c Austina, na tak¹
charakterystykê nie natrafi³am nie tylko na 666 stronie Mówienia i poznawania (a do tej strony
Mówienia i poznawania wydanego przez PWN odsy³a Jacek Wachowski), lecz w ca³ej ksi¹¿ce
Austina.
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ka¿dego aktu mówienia niezale¿nie od jego w³aciwoci formalnych. Jak mo¿emy przeczytaæ we wstêpie Chwedeñczuka:
wypowiedzi performatywne  to te sporód ogó³u takich samych wypowiedzi,
w przypadku których pomijamy lokucyjne strony czynnoci mowy (na przyk³ad
wymiar zgodnoci z faktami), a zwa¿amy na jej moc illokucyjn¹ (Chwedeñczuk
1993, s. LIII).

Synkretycznie uj¹³ to Levinson wyk³adaj¹cy teoriê aktów mowy w Pragmatics z 1983 r.:
To, co z pocz¹tku jest teori¹ wypowiedzi szczególnych i wyj¹tkowych  performatywów  z czasem przekszta³ca siê w ogóln¹ teoriê obejmuj¹c¹ wszystkie rodzaje
wypowiedzi (Levinson 2010, s. 268).

Co to oznacza? Okazuje siê, ¿e zastanawiaj¹cy siê nad zjawiskiem performatywnoci Austin zauwa¿y³, ¿e moc sprawcz¹ maj¹ nie tylko wypowiedzi
o okrelonych w³aciwociach gramatycznych, lecz w³aciwie ka¿da wypowied
(tak¿e stwierdzenie) mo¿e byæ sposobem emanacji tej mocy, bo ka¿da mo¿e byæ
charakteryzowana za pomoc¹ opozycji fortunnyniefortunny. W Mówieniu i poznawaniu Austin zadawa³ zatem pytanie o moc danej wypowiedzi:
Poza pytaniem  które bardzo usilnie badano w przesz³oci  co znaczy dana
wypowied, istnieje ró¿ne od niego pytanie o to, jaka jest, by tak rzec, moc danej
wypowiedzi. Mo¿emy mieæ zupe³n¹ jasnoæ, co znaczy wypowied Zamknij
drzwi, ale ci¹gle zupe³nie niejasna mo¿e byæ dalsza sprawa, czy mianowicie,
wypowiedziana w pewnym czasie, wypowied ta by³a rozkazem, usiln¹ prob¹, czy
jeszcze czym innym. [ ] potrzebujemy nowej doktryny dotycz¹cej wszystkich
mo¿liwych mocy wypowiedzi [ ] (Austin 1993, s. 333).

Czy Renata Grzegorczykowa, która w ostatecznej propozycji podzia³u typów intencji wypowiedzi oddzieli³a wypowiedzi, których jedynym celem jest
poinformowanie odbiorcy o pewnym stanie rzeczy [ ] od wypowiedzi, które
oprócz tego, lub jedynie, maj¹ inne cele (Grzegorczykowa 1991, s. 2324),
a funkcjê sprawcz¹ umieci³a w grupie funkcji pozainformacyjnych obok funkcji
nak³aniaj¹cej, ekspresywnej i kreatywnej, odczyta³a ostateczn¹ intencj¹ Austina? Grzegorczykowa, charakteryzuj¹c na przyk³ad wa¿n¹ dla niniejszego artyku³u funkcjê sprawcz¹, pisze:
Najdalej od wypowiedzi czysto informacyjnych po³o¿one s¹ wypowiedzi sprawcze, których celem nie jest informowanie kogokolwiek, ale stwarzanie stanów rzeczy. Wyró¿niamy tu 2 grupy: stan stwarzania na mocy wiary, w obrêbie którego
oddziela siê magia ludowa (zamawianie, kl¹twy itp.) od aktów sakralnych (sakramenty,
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rozgrzeszanie, konsekracja itp.) oraz stwarzanie stanów spo³ecznych (na mocy
pewnych konwencji); nale¿¹ tu wszelkie akty performatywne opisane przez Austina
i Searlea (obietnice, przepraszanie, akty prawne itp.). £¹czy tê grupê [4] z poprzedni¹ [3] fakt sprawczoci; wypowied: Obiecujê, nie jest tylko informacj¹, ale i
stwarzaniem zobowi¹zania, dzieli natomiast to, ¿e niezbêdny jest odbiorca, przekaz
treci, podczas gdy w tekstach sakralnych odbiorca nie jest konieczny (chyba ¿e
jako odbiorcê uznaæ si³y nadprzyrodzone). Interpretacja semiotyczna tekstów sakralnych jest szczególnie z³o¿ona (por. uwagi poni¿ej) (Grzegorczykowa 1991, s. 24).

Schemat za: Grzegorczykowa 1991, s. 23.
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Jednak zaproponowana przez ni¹ klasyfikacja z za³o¿enia nie ma charakteru
binarnego:
Wypowiedzi o intencjach nie czysto informacyjnych s¹ bardzo ró¿ne i w tym opisie
nie zosta³y pogrupowane binarnie, binaryzm wymaga³by tworzenia sztucznych podzia³ów i grup typu: grupa pozytywna  zanegowana (Grzegorczykowa 1991, s. 24)

Choæ wykorzystana przez Grzegorczykow¹ forma schematu sugeruje roz³¹cznoæ poszczególnych funkcji wypowiedzi, jêzykoznawczyni traktuje j¹ raczej jako model typów intencji wypowiedzi. W ten sposób nawi¹zuje do holistycznego ujêcia uogólnionej teorii aktów mowy Austina.
2. Moc sprawcza jako wymiar ka¿dego typu illokucji
Wydaje siê jednak, ¿e pomys³ Austina jest jeszcze bardziej uniwersalny.
Mo¿na siê zastanowiæ nad tym, czy moc sprawcz¹, czyli performatywn¹, maj¹
jedynie takie wypowiedzi, jak akty sakralne oraz akty magii ludowej, które
czyni¹ to na mocy wiary, oraz obietnice i akty prawne, przeprosiny, które czyni¹
to na mocy umowy spo³ecznej? A mo¿e ka¿dy typ illokucji ma moc sprawcz¹?
Celem niniejszego artyku³u jest pokazanie, ¿e wszystkie wypowiedzi stwarzaj¹
swoim zaistnieniem okrelon¹ relacjê miedzy nadawc¹ a odbiorc¹, a tak¿e stwarzaj¹ okrelony stan mentalny odbiorcy (oraz oczywicie dzia³anie).
Mam tu na myli nie perlokucjê, ale konsekwencje illokucji (które  do
czego wrócê  byæ mo¿e mo¿na uto¿samiæ z za³o¿eniami, jakie trzeba przyj¹æ,
aby wypowied by³a skuteczna). Jest to zbie¿ne z rozwa¿aniami Austina, który
oddzielaj¹c czynnoæ perlokucyjn¹ od illokucyjnej, pierwotnie wykorzystywa³
charakterystykê wytwarzania nastêpstw przez czynnoæ perlokucyjn¹
dot¹d dowodzi³em, ¿e mo¿emy mieæ nadziejê, i¿ uda siê oddzieliæ czynnoæ illokucyjn¹ od perlokucyjnej jako wytwarzaj¹cej nastêpstwa, oraz ¿e ona sama nie jest
nastêpstwem czynnoci lokucyjnej (Austin 1993, s. 661),

a nastêpnie ten sposób mylenia zmieni³:
Teraz jednak muszê stwierdziæ, ¿e czynnoæ illokucyjna, jako ró¿na od perlokucyjnej, wi¹¿e siê z wytwarzaniem skutków w pewnych okrelonych sensach tego s³owa. (Austin 1993, s. 661).
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I sprecyzowa³, ¿e mówi¹c o skutkach illokucji, ma na myli
trzy sposoby  zapewnianie pojmowania, wchodzenie w ¿ycie i zachêcanie do
odpowiedzi  na jakie czynnoci illokucyjne wi¹¿¹ siê ze skutkami; a wszystkie
one ró¿ni¹ siê od wytwarzania skutków charakterystycznego dla czynnoci perlokucyjnej (Austin 1993, s. 663).

Dalej Austin wprowadza rozró¿nienie miêdzy sk³adaj¹cymi siê na czynnoæ
perlokucyjn¹: osi¹gniêciem perlokucyjnego celu a wytworzeniem perlokucyjnego nastêpstwa (por. Austin 1993, s. 663). Levinson formu³uje tê myl
nastêpuj¹co:
wydaje nam siê naturalne uto¿samienie skutków perlokucyjnych z konsekwencjami
tego, co zosta³o powiedziane, [jednak  D.K.F.] akty illokucyjne równie¿ maj¹
bezporednie i nieod³¹czne konsekwencje [ ], a niektóre illokucje (np. obiecywanie czy wypowiadanie wojny), ³¹cz¹ siê z okrelonymi dzia³aniami, bêd¹cymi ich
skutkiem (Levinson 2010, s. 275).

Performatywnoæ uznana za mo¿liwy wymiar ka¿dego rodzaju wypowiedzi
jest te¿ wymiarem ka¿dego aktu illokucyjnego. Byæ mo¿e o performatywnoci
wypowiedzi mo¿emy mówiæ nie tylko wtedy, gdy nadawca j¹ zak³ada, lecz tak¿e
wtedy, gdy choæ jej nie zak³ada, jest ona konsekwencj¹ aktu illokucyjnego3.
3. Performatywnoæ intencji nak³aniaj¹cej, ekspresywnej i informacyjnej
A zatem, skoro performatywnoæ jest wymiarem ka¿dego typu wypowiedzi,
nale¿y siê zastanowiæ, jak dzia³a w przypadku poszczególnych typów illokucji
(poszczególnych typów intencji)4. Wydaje siê, ¿e w przypadku intencji nak³aniaj¹cej wi¹¿e siê ze stworzeniem5 (przy niemanipulacji) stanu przekonania, ¿e
jest tak, jak nadawca chcia³by, aby odbiorca myla³, ¿e jest, oraz ze stworzeniem stanu przekonania, ¿e nale¿y zrobiæ to, do czego nak³aniaj¹ wypowiedzi
bêd¹ce nonikiem intencji nak³aniaj¹cej, oraz (przy manipulacji) ze stworzeniem okrelonego nastawienia lub poczucia koniecznoci okrelonego dzia³ania, nawet bez rozpoznania powodów zmiany stanu mentalnego czy motywów
naszego dzia³ania. W przypadku intencji ekspresywnej  której nonikiem s¹
3
4

Tu pojawia siê pytanie o podmiot. Czy np. sprawczoæ bez podmiotu jest mo¿liwa?
Zaproponowany opis nie jest z pewnoci¹ opisem pe³nym. Ka¿dy z typów intencji móg³by
byæ przedmiotem analizy osobnego opracowania.
5 S³owo stworzenie nie jest przeze mnie wykorzystywane w znaczeniu aktu Boskiej kreacji.
Stworzenie jest synonimem uczynienia i wywo³ania. Unika przy tym konotacji s³owa wywo³anie
odsy³aj¹cych do zagadnienia wp³ywu i funkcji nak³aniaj¹cej.
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wypowiedzi bêd¹ce wyrazem emanacji woli, s¹dów nadawcy  wi¹¿e siê z konsekwencjami akceptacji jego opinii czy woli, powstaniem okrelonego sposobu
widzenia nadawcy oraz przeniesienia wyra¿anych emocji z nadawcy na odbiorcê. Intencja informacyjna wi¹¿e siê za ze stworzeniem przekonania odbiorcy co do pewnoci prawdziwoci tego stwierdzenia oraz nastawienia emocjonalnego do przedmiotu wypowiedzi bêd¹cej nonikiem tej intencji i do
nadawcy tej wypowiedzi.
Myl tê chcia³abym zilustrowaæ przyk³adami. Nie jest to proste ze wzglêdu
na charakter illokucji  intencja, nie nale¿¹c do wymiaru lokucji, musi byæ
przecie¿ przekazana za pomoc¹ formy, która w tym wymiarze powstaje. Ilustruj¹c poszczególne intencje, bêdê zatem oprócz wypowiedzi podawa³a tak¿e intencjê weñ wpisan¹. Dodatkow¹ trudnoci¹ w przypadku intencji nak³aniaj¹cej jest
oddzielenie manipulacji od niemanipulacji. Dla unikniêcia wywodu na ten temat
odsy³am do artyku³u Manipulacyjna funkcja gier jêzykowych w reklamie komercyjnej (Kêpa-Figura 2010), w którym przypomniane zosta³y sposoby widzenia
relacji miêdzy perswazj¹ a manipulacj¹. W artykule tym uznano tak¿e, ¿e kryterium odró¿niaj¹cym perswazjê i manipulacjê jest podmiotowy lub przedmiotowy
sposób traktowania odbiorcy przez nadawcê  w przypadku manipulacji odbiorca
traktowany jest jako przedmiot oddzia³ywania, nie ma mo¿liwoci wyboru.
Intencjê informacyjn¹ Chcia³bym, aby wiedzia³, ¿e  mog¹ realizowaæ na
przyk³ad wypowiedzi Jestem studentk¹, Ju¿ wiosna, Mleko zakwasza organizm.
Aby wypowied by³a skuteczna, to znaczy, aby informacja zosta³a uznana przez
odbiorcê za prawdziw¹, musz¹ zostaæ stworzone okrelone przekonania odbiorcy: po pierwsze, co do pewnoci tej informacji (¿e jest studentk¹, ¿e jest
wiosna, ¿e mleko zakwasza organizm); oraz po drugie  co jest z tym zwi¹zane
 co do kompetencji mówi¹cego. I te za³o¿enia s¹ przyjmowane dziêki wyborowi okrelonej, twierdz¹cej formy wypowiedzi. Wydaje siê, ¿e przekonania te
nale¿¹ do presupozycji pragmatycznych wi¹zanych z wypowiedziami, które
maj¹ pe³niæ funkcjê informacyjn¹. Mo¿na zatem mówiæ o performatywnoci
wypowiedzi s³u¿¹cych informowaniu. Aby by³y one skuteczne, musz¹ sprawiaæ
wra¿enie, ¿e przekazuj¹ prawdê.
Intencja ekspresywna mo¿e byæ realizowana przez wypowiedzi bardzo ró¿nego rodzaju, zarówno takie, które o istnieniu emocji informuj¹ (np. Cieszê siê, ¿e
jestem studentk¹, Martwiê siê, ¿e pijesz mleko), jak i takie, które ocenê rzeczywistoci zawieraj¹ w sferze presupozycji semantycznych i pragmatycznych (np. Nareszcie wiosna!). Z intencj¹ ekspresywn¹ zwi¹zane s¹ takie konsekwencje, jak:
akceptacja jego opinii czy woli, powstanie okrelonego sposobu widzenia nadawcy (np. jako osoby zadowolonej z X, osoby dobrze ¿ycz¹cej odbiorcy itd.) oraz
przeniesienie wyra¿anych emocji z nadawcy na odbiorcê. Konsekwencje te
maj¹ de facto performatywny charakter i s¹ wpisane w sferê presupozycji pragmatycznych wypowiedzi maj¹cych pe³niæ funkcjê ekspresywn¹.
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W przypadku intencji nak³aniaj¹cej nale¿y odró¿niæ jej dzia³anie, gdy mamy
do czynienia z manipulacj¹ i gdy mamy do czynienia z niemanipulacj¹. Podanie
przyk³adów nie jest jednak ³atwe, gdy uzmys³owimy sobie, ¿e ostatecznym kryterium odró¿niaj¹cym manipulacjê od niemanipulacji jest sytuacja odbiorcy, to
znaczy to, czy ma on mo¿liwoæ wyboru. Przyk³adem wypowiedzi nak³aniaj¹cej
oddzia³uj¹cej na odbiorcê, którego mo¿liwoæ wyboru jest w ró¿ny sposób ograniczana s¹:
(1)
(2)
(3)

Ka¿dy, w kim jest jeszcze choæ trochê ¿ycia, musi czuæ, ¿e wiosna ju¿
przysz³a;
Przyjd dzisiaj  zapraszam wy³¹cznie przyjació³;
Jak bêdziesz pi³ mleko, to ja ze zmartwienia rozchorujê siê.

Przyk³adem wypowiedzi nak³aniaj¹cej, która oddzia³uje na odbiorcê maj¹cego mo¿liwoæ wyboru mo¿e byæ:
(4)
(5)
(6)

pytanie: Czy wemiesz udzia³ w dzisiejszym pochodzie na czeæ wiosny?;
oraz proba-rozkaz: Nie pij mleka;
i Uczcijmy dzisiaj to, ¿e zosta³am studentk¹.

Jednak nawet te proste przyk³ady mo¿na odczytaæ jako przejaw intencji
o charakterze manipulacyjnym, poniewa¿ manipulacja z zasady nie jest zjawiskiem jêzykowym, lecz psychologicznym. Jeli nadawcê i odbiorcê ³¹cz¹ relacje
nierównorzêdne  odbiorca jest w jaki sposób uzale¿niony od nadawcy, boi siê
utraty istotnych dla niego wartoci (w tym np. chce zachowaæ dobr¹ opiniê lub
dobre mniemanie o sobie samym)  jego mo¿liwoæ wyboru jest z pewnoci¹
ograniczona. Wszelkie rozwa¿ania dotycz¹ce manipulacji i niemanipulacji mog¹
przebiegaæ dopiero po przyjêciu za³o¿enia co do sytuacji, w jakiej znajduje siê
odbiorca wypowiedzi.
Przyjmuj¹c, ¿e ma on mo¿liwoæ wyboru, a zatem w przypadku nak³aniania
niebêd¹cego manipulacj¹, sprawczoæ wypowiedzi nak³aniaj¹cej polega na
stworzeniu lub ugruntowaniu stanu przekonania dotycz¹cego tego, jaki jest
nadawca; stworzenie stanu przekonania, ¿e jest tak jak nadawca chcia³by, aby
odbiorca myla³, ¿e jest; stworzenie stanu przekonania, ¿e nale¿y zrobiæ to, do
czego wypowiedzi bêd¹ce nonikiem intencji nak³aniaj¹cej nak³aniaj¹.
Gdy za³o¿ymy, ¿e mo¿liwoæ wyboru odbiorcy zosta³a ograniczona (czyli
przy manipulacji), konsekwencj¹ o charakterze sprawczym by³oby stworzenie
okrelonego nastawienia lub poczucia koniecznoci okrelonego dzia³ania.
Sprawczoæ poszczególnych typów illokucji (wyra¿onych za spraw¹ wypowiedzi s³u¿¹cych poinformowaniu, ekspresji czy nak³onieniu) wi¹¿e siê zatem
ze zmian¹ rzeczywistoci wewnêtrznej lub zewnêtrznej. Czym by siê ró¿ni³a ta
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moc sprawcza od nak³onienia? Czy sprawczoæ zachodzi tam, gdzie odbiorca nie
decyduje, a tam, gdzie decyduje, nie ma sprawczoci, zachodzi natomiast proces
nak³onienia? Takie rozró¿nienie prowadzi³oby do uznania manipulacji za podgrupê performatywnoci, a nak³aniania niebêd¹cego manipulacj¹  zbiorem roz³¹cznym wobec performatywnoci, czyli niemaj¹cym z ni¹ czêci wspólnej. Byæ
mo¿e jednak ró¿nica polega na czym innym  na istnieniu b¹d nieistnieniu
konwencji. Moc sprawcza (jak zreszt¹ akt illokucji w ogóle, co zauwa¿y³ Austin
 por. m.in. Austin 1993, s. 664) jest cile zwi¹zana z istnieniem konwencji.
Przejrzycie zwerbalizowa³ tê myl Levinson:
aktem illokucji mo¿emy nazwaæ to, co zostaje bezporednio osi¹gniête przez kon
wencjonaln¹ moc zwi¹zan¹ z realizacj¹ pewnego rodzaju wypowiedzi, zgodnie z
konwencjonaln¹ procedur¹, w zwi¹zku z czym jest on cile okrelony (przynajmniej z zasady) (Levinson 2010, s. 275).

Niekonwencjonalny, a zatem niepewny, jest efekt perlokucyjny:
akt perlokucji jest specyficzny dla okolicznoci wypowiedzi i st¹d nieosi¹galny
konwencjonalnie, wy³¹cznie przez wypowiedzenie danej wypowiedzi, a tak¿e zawiera on w sobie wszystkie skutki, zamierzone lub nie, czêsto niemo¿liwe do
okrelenia, które mo¿e wywo³aæ dana wypowied w danej sytuacji (Levinson 2010,
s. 275).

A zatem w sposób konwencjonalny podchodzimy do wypowiedzi, które
nadawane s¹ jako wypowiedzi okrelonego rodzaju (oznajmienia, nak³onienia,
ekspresje, kreacje wiatów równoleg³ych) lub które odbieramy jako wypowiedzi
tego rodzaju (tu miejsce na interakcjê)6. Konwencja nie dotyczy jednego typu
illokucji czy funkcji wypowiedzi, ale ka¿dego z nich i ka¿dy z nich ma w³aciw¹
sobie moc sprawcz¹.
4. Kreacja wiatów równoleg³ych
Jak na pocz¹tku tego referatu powiedzia³am, zainspirowa³y mnie ksi¹¿ka
i wyst¹pienie Jacka Wachowski, bardziej nawet wyst¹pienie ni¿ ksi¹¿ka, z któr¹
kontakt mog³am nawi¹zaæ na d³u¿ej. Z koniecznoci jednak w tym artykule
odwo³ujê siê do ksi¹¿ki, a nie wyst¹pienia, bo nie chcê, by krótkotrwa³oæ kontaktu ze s³owem mówionym, wp³ywaj¹ca na niepewnoæ zapamiêtania treci
i niepewnoæ zrozumienia myli referenta, wp³ynê³a tak¿e na interpretacjê tej
myli.
6 Oznacza to  i jest to odpowied na pytanie zawarte w przypisie 3  ¿e wypowied pe³ni³aby funkcjê sprawcz¹ niekiedy niezale¿nie od stopnia wiadomoci nadawcy.
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Przypomnijmy, Wachowski przypisuje Austinowi w¹skie rozumienie performatywnoci nazywane dalej przez propagatora performatyki b³êdem Austina:
B³¹d Austina polega³ bowiem na tym, ¿e nie uwzglêdni³ on innego ni¿ fizykalne
rozumienia performatywnoci, a wiêc nie dostrzeg³, ¿e odnosiæ siê ona mo¿e tak¿e
do emocji i myli (Wachowski 2011, s. 124).

Wed³ug Wachowskiego, performatywnoæ Austina (a tak¿e Searlea) akcentuje jej czysto fizykalny wymiar (Wachowski 2011, s. 122), zwraca uwagê
na materialne efekty dzia³ania (Wachowski 2011, s. 122). Spostrze¿enie, nieistniej¹cego w rzeczywistoci, b³êdu Austina zdaniem Wachowskiego,
Otwiera³o nowe mo¿liwoci interpretacyjne. Pozwala³o na poszukiwanie performatywnoci w obszarach, w których wczeniej nie podejrzewano jej istnienia (Wachowski 2011, s. 124).

W efekcie badaczom performansów (Phelan, Schechnerowi, a tak¿e sobie)
przypisane zosta³y pewne spostrze¿enia, w tym konstatacja dotycz¹ca nowych
wymiarów performatywnoci (por. Wachowski 2011, m.in. s. 124). Podczas gdy
performatywnoæ Austinowsk¹ sprowadza autor Performance do tzw. performatywnoci materialnej, nowymi wymiarami performatywnoci, dostrze¿onymi dopiero przez niego i innych badaczy perfomansów, mia³yby byæ wymiar afektywny i wymiar kognitywny. Wymiar afektywny ma pozwalaæ na
wyró¿nienie performatywnoci afektywnej oznaczaj¹cej uznanie istnienia takiego skutku, jak pobudzenie emocjonalne i przyjêcie okrelonej postawy
(Wachowski 2011, s. 124):
Afektywny wymiar performatywnoci oznacza³ wiêc, ¿e mo¿liwe jest oddzia³ywanie na psychikê widzów, ¿e mo¿na kszta³towaæ ich postawy, wiatopogl¹d i wybory.
(Wachowski 2011, s. 124).

Performatywnoæ tego rodzaju wydaje siê stanowiæ cechê wszystkich aktów mowy, w których wystêpuj¹ elementy perswazyjne. [ ] [Na przyk³ad
 D.K.F.] w dziennikarstwie interwencyjnym i manifestach artystycznych (Wachowski 2011, s. 124) jako s³u¿¹cych pobudzeniu emocji odbiorcy i sk³onieniu
go do dzia³ania.
Z wymiarem kognitywnym wi¹zaæ by siê mia³a performatywnoæ kognitywna, tzn. taka,
której przeznaczeniem jest zmiana nastawienia odbiorcy i prowokowanie go do
dzia³ania lub do przyjêcia okrelonej postawy ze wzglêdu na argumenty mo¿liwe
do rozpoznania mo¿liwe do rozpoznania prze ratio (Wachowski 2011, s. 126).
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Performatywnoæ kognitywna mo¿e wystêpowaæ wszêdzie tam, gdzie mamy do
czynienia z oddzia³ywaniem na rozum, gdzie chodzi o zmianê postawy mylowej
odbiorców (Wachowski 2011, 127).

Jacek Wachowski stwierdza tak¿e, ¿e Przyk³adem performatywnoci opieraj¹cej siê na kategoriach kognitywnych mo¿e byæ wiêkszoæ procedur wykorzystywanych w naukach cis³ych (Wachowski 2011, s. 126). Oddzia³ywanie na
odbiorców polega w tym wypadku na przedstawieniu logicznej argumentacji.
Jeli bêdzie ona skuteczna, to oddzia³ywaæ mo¿e na ich czyny, decyzje, wybory
i postawy. (Wachowski 2011, s. 126).
Pokazywa³am, ¿e wyró¿nienie trzech rodzajów performatywnoci materialnej, afektywnej i kognitywnej nie jest czym innowacyjnym. Zawarty jest bowiem w koncepcji Austina. Jest natomiast przyk³adem wykorzystania rozwa¿añ
Austina w badaniach teatrologicznych. Ciekawym pomys³em jest jednak przyjrzenie siê takim szczególnym aktom mowy, jak wywód matematyczny. Na zakoñczenie zatem jeszcze jedna sprawa. Chodzi mianowicie o niech bêdzie matematyków. Zagadnieniem tym w artykule Jêzyk a rzeczywistoæ. Performatywna
funkcja jêzyka zajê³a siê El¿bieta Ka³uszyñska. Podany przez ni¹ przyk³ad:
Niech X bêdzie zbiorem wszystkich ci¹gów o wyrazach bêd¹cych liczbami wymiernymi spe³niaj¹cych warunek zbie¿noci Cauchyego (Ka³uszyñska, s. 3)

ma ilustrowaæ, jak wypowied powo³uje do istnienia [ ] obiekt matematyczny, który wchodz¹c w powi¹zania z innymi obiektami matematycznymi, uczestniczy w tworzeniu rzeczywistoci matematycznej (por. Ka³uszyñska, s. 3).
Swoje tezy umieszcza Ka³uszyñska w kontekcie rozwa¿añ filozoficznych, m.in.
konfrontuje je z pogl¹dami platoników, wed³ug których rzeczywistoæ matematyczna istnieje obiektywnie, niezale¿nie od matematyków, którzy j¹ jedynie
odkrywaj¹ (Ka³uszyñska, s. 4). Ka³uszyñska, dowodz¹c konwencjonalnego
charakteru matematycznej gry, stwierdza, ¿e obiektywne badanie wykreowanej rzeczywistoci, dokonywanie zaskakuj¹cych odkryæ nie tylko jest mo¿liwe,
ale jest faktem (Ka³uszyñska, s. 5).
Niech bêdzie ma zatem powo³ywaæ do ¿ycia rzeczywistoæ matematyczn¹, rzeczywistoæ równoleg³¹ wobec tej, któr¹ przyjêlimy uznawaæ za rzeczywistoæ obiektywnie istniej¹c¹. W istocie teza Ka³uszyñskiej dotyczy³aby nie
tylko rzeczywistoci matematycznej, lecz rzeczywistoci powo³ywanych przez
ka¿d¹ naukê, a nawet rzeczywistoci powo³ywanej przez ka¿dy termin naukowy.
Powstaj¹ tu dwa pytania. Czy Niech bêdzie jest przyk³adem tworzenia
rzeczywistoci równoleg³ej? I wa¿niejsze dla niniejszego tekstu  na czym polega sprawczoæ wypowiedzi pe³ni¹cych funkcjê kreatywn¹?
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Pierwsze pytanie wykracza poza zakres zainteresowania mojego artyku³u.
Zamiast wyczerpuj¹cej odpowiedzi zaznaczyæ mo¿na jedn¹ w¹tpliwoæ w odniesieniu do tezy El¿biety Ka³uszyñskiej. Mianowicie, konwencjonalnoæ jêzyka
matematyki nie jest równoznaczna z tym, ¿e rzeczywistoæ oddawana za jego
pomoc¹ jest rzeczywistoci¹ równoleg³¹ wobec rzeczywistoci istniej¹cej obiektywnie (tak jak nie decyduje o tym konwencjonalny charakter jêzyka naturalnego). Dowodziæ mo¿na, ¿e jêzyk matematyki, a tak¿e jêzyk naturalny reprezentuj¹ sposoby ujmowania wiata za pomoc¹ przyjêtej konwencji, zgodnie z wybranym
typem racjonalnoci (naukowym lub potocznym).
Pytanie drugie. Dzia³anie wypowiedzi o intencji kreatywnej ma szczególn¹
moc sprawcz¹, szczególn¹, bo stwierdzaj¹c, ¿e te wypowiedzi stwarzaj¹, s³owa
stwarzanie nie trzeba ju¿ braæ w cudzys³ów. Kreacja w W malinowym chruniaku czy w Harrym Potterze wi¹¿e siê ze stworzeniem rzeczywistoci równoleg³ej,
takiej, która korzysta (lub nie) z konwencji rzeczywistoci uznawanej za realnie
istniej¹c¹, a dla niektórych czytelników mo¿e byæ niekiedy rzeczywistoci¹
prawdziwsz¹ ni¿ rzeczywistoæ obiektywnie istniej¹ca. Jednak taki stan umys³u
zazwyczaj wymaga kuracji.
5. Podsumowanie
Austin traktowa³ performatywnoæ jako pewnego rodzaju wymiar ka¿dego aktu mówienia niezale¿nie od jego w³aciwoci formalnych, odró¿ni³ skutki
illokucji od perlokucji i moc sprawcz¹ powi¹za³ ze skutkami illokucji.
Tym samym mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy typ illokucji ma moc sprawcz¹,
bowiem swoim pojawieniem siê wszystkie wypowiedzi stwarzaj¹ okrelon¹ relacjê miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹, a tak¿e wywo³uj¹ okrelony stan mentalny
odbiorcy. Tak rozumiane konsekwencje illokucji uto¿samiane s¹ z za³o¿eniami,
jakie trzeba przyj¹æ, aby wypowied by³a skuteczna.
Sprawczoæ poszczególnych typów illokucji (wyra¿onych za spraw¹ wypowiedzi s³u¿¹cych poinformowaniu, ekspresji czy nak³onieniu) widziana jest zatem jako moc zmiany rzeczywistoci wewnêtrznej lub zewnêtrznej. Ró¿nica
miêdzy moc¹ sprawcz¹ a nak³onieniem polega na istnieniu b¹d nieistnieniu
konwencji. Moc sprawcza jest cile zwi¹zana z istnieniem konwencji. A zatem
w sposób konwencjonalny podchodzimy do wypowiedzi, które nadawane s¹
jako wypowiedzi okrelonego rodzaju (oznajmienia, nak³onienia, ekspresje, kreacje wiatów równoleg³ych) lub które odbieramy jako wypowiedzi tego rodzaju.
Konwencja nie dotyczy jednego typu illokucji czy funkcji wypowiedzi, ale ka¿dego z nich i ka¿dy z nich ma w³aciw¹ sobie moc sprawcz¹.
W przypadku intencji nak³aniaj¹cej performatywnoæ wi¹zaæ by siê mia³a ze
stworzeniem (przy niemanipulacji) stanu przekonania, ¿e jest tak, jak nadawca
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chcia³by, aby odbiorca myla³, ¿e jest, oraz ze stworzeniem stanu przekonania,
¿e nale¿y zrobiæ to, do czego nak³aniaj¹ wypowiedzi bêd¹ce nonikiem intencji
nak³aniaj¹cej, natomiast (przy manipulacji) ze stworzeniem okrelonego nastawienia lub poczucia koniecznoci okrelonego dzia³ania, nawet bez rozpoznania powodów zmiany stanu mentalnego czy motywów naszego dzia³ania.
W przypadku intencji ekspresywnej  której nonikiem s¹ wypowiedzi bêd¹ce
wyrazem emanacji woli, s¹dów nadawcy  wi¹zaæ by siê mia³a z konsekwencjami akceptacji jego opinii czy woli, powstaniem okrelonego sposobu widzenia
nadawcy oraz przeniesienia wyra¿anych emocji z nadawcy na odbiorcê. Intencja informacyjna wi¹zaæ by siê mia³a ze stworzeniem przekonania odbiorcy co
do pewnoci prawdziwoci tego stwierdzenia oraz nastawienia emocjonalnego
do przedmiotu wypowiedzi bêd¹cej nonikiem tej intencji i do nadawcy tej
wypowiedzi. Dzia³anie wypowiedzi o intencji kreatywnej ma szczególn¹ moc
sprawcz¹, szczególn¹, bo stwierdzaj¹c, ¿e te wypowiedzi stwarzaj¹, s³owa stwarzanie nie trzeba ju¿ braæ w cudzys³ów.
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Summary
The starting point is Austins remark that causation pertains not only to the listeners physical
actions but also to their reaction in the sphere of emotions and intellect. Performativity is
a dimension that can be used to characterize any speech act, regardless of the latters formal shape.
The article contains a proposal of describing the performativity in various types of illocution.
Therefore, one can say that any illocution is causative because all utterances reveal a certain
relationship between the speaker and the listener, as well as cause a certain mental state in the
latter. Consequences of illocution thus understood are identified with the assumptions one must
make for an utterance to be effective.
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The causativity of individual types if illocution (expressed by informative, expressive or
suasive utterances) is in this context seen as the capacity to change internal or external reality. The
difference between the causative force and suasion has to do whether convention is relevant or not.
The causative force is strictly linked to the presence of convention. The conventional approach is
employed with regard to utterances of a specific type (statements, inducements, expressive remarks, creations of parallel words) or to those that we perceive as such. This pertains not to one
illocutionary utterance but also to each of them: each has a force that is peculiar to it.
The article also contains a proposal to describe performativity in various types of illocution.
In the case of suasion, the performativity (i) (when non-manipulatory) is connected to the creation of the conviction that the case is such as the speaker wants the listener to believe, adding
that the creation of the conviction this one must do what is contained in the suasive expression;
or (ii) (when manipulatory) it is connected to the creation of a certain attitude or of the feeling of
necessity to perform a particular action, even without recognizing the reasons for a change in the
listeners mental state or the motivation for his/her actions. In the case of expressive intention
 carried by utterances that realize the speakers will or judgment  performativity is linked to the
consequences of the acceptance of the speakers opinion or will, the emergence of a certain
outlook of the speaker and the transfer of emotion from the speaker onto the listener. The
informative intention is connected to the creation (the listener) of the conviction that the utterance
is true and has an emotional attitude towards the subject matter or the utterance and its author.
Utterances with a creative function have a peculiar causative force because, to say that they create
something obviates the need for the word to create to be included in inverted comas.
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1
Gramatyka funkcjonalna zajmuje siê opisem jednostek gramatycznego systemu jêzyka pod wzglêdem ich realizacji w obrêbie jednostek wy¿szego formatu: zdania i tekstu, a tak¿e pod wzglêdem ich nacechowania komunikacyjnopragmatycznego. Istniej¹ ró¿ne wersje rozumienia funkcjonalizmu, a tak¿e
przedmiotu gramatyki funkcjonalnej. Zgodnie z definicj¹ jednego z najwiêkszych europejskich autorytetów w tej dziedzinie S. C. Dika (1989, s. 12) gramatyka funkcjonalna jest ogóln¹ teori¹ organizacji dyskursu o dominuj¹cym ukierunkowaniu pragmatycznym, za jej cel uwa¿a siê eksplikacjê w³aciwoci
wyra¿eñ jêzykowych, decyduj¹cych o ich wykorzystywaniu w procesach wymiany informacyjnej. W jêzykoznawstwie niemieckim, w którym badania tego
rodzaju maj¹ chyba najd³u¿sz¹ w Europie tradycjê (siêgaj¹c¹ drugiej po³owy
XIX w.), jak pisze L. Hoffmann, pojêcie gramatyka funkcjonalna kojarzy siê
przede wszystkim z badaniem zewnêtrznych funkcji (sprachexterne Funktionen)
jednostek jêzykowych (1999, s. 24), a wiêc zadaniem opisu funkcjonalnego jest
* Wyra¿am podziêkowanie prof. Ewie Jêdrzejko, prof. Romanowi Laskowskiemu oraz prof.
Zygmuntowi Saloniemu za cenne sugestie dotycz¹ce koncepcji prezentowanego artyku³u, natomiast
prof. Iwonie Kosek  za niezmiernie korzystne uwagi do tekstu i zawartych w nim wniosków.
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wzbogacenie tradycyjnych gramatyk formalnych, dodanie do naukowego modelu jêzyka kolejnego modu³u, odzwierciedlaj¹cego regu³y jego u¿ycia (Verwendungsmodul). Przy tym Hoffmann wyodrêbnia kilka typów gramatyk funkcjonalnych w jêzykoznawstwie europejskim XX w.: 1) gramatyki pojêciowe (Inhaltsgrammatiken mit funktionalen Perspektiven); 2) gramatyki funkcjonalno-generatywne (funktionale Erzeugungsgrammatik); 3) gramatyki strukturalno-funkcjonalne; 4) gramatyki kompleksowe.
W jêzykoznawstwie tradycyjnym gramatyka opisywa³a klasy (paradygmaty)
form morfologicznych. Jednak ju¿ na pocz¹tku XX w. zwrócono uwagê na fakt,
i¿ relacja miêdzy form¹ gramatyczn¹ a jej znaczeniem jest asymetryczna: tej
samej formie odpowiadaj¹ ró¿ne znaczenia (jest to relacja polisemii), a to samo
znaczenie jest wyra¿ane przez ró¿ne formy (relacja synonimii). W ten sposób
uwaga badaczy zosta³a skierowana z formalnego aspektu jednostek gramatycznych na ich aspekt semantyczny, ogólniej  funkcjonalny. Za jeden z wzorcowych przyk³adów takiej analizy mo¿na uwa¿aæ badanie polskich przymiotników
oraz przys³ówków w formach stopnia wy¿szego szybszy, szybciej, mocniejszy,
mocniej, cichszy, ciszej itp. autorstwa R. Tokarskiego (1976). Lubelski badacz
wróci³ uwagê, ¿e funkcjonowanie form comparativum w tekstach niezupe³nie
jest zgodne z ich histori¹ derywacyjn¹. W gramatykach tradycyjnych przyjmuje
siê, ¿e stopieñ wy¿szy oraz najwy¿szy s³u¿¹ do potêgowania (w przypadku
przymiotnika) jakiej cechy przedmiotu, tzn. wyra¿aj¹ wiêkszy stopieñ intensywnoci w porównaniu z t¹ sam¹ cech¹ u innego przedmiotu. Innymi s³owy, jak
pisze Tokarski, przymiotnik ciemniejszy  zgodnie z tym za³o¿eniem  ma znaczenie ciemny w stopniu intensywniejszym, g³oniejszy  znaczenie wiêcej
ni¿ g³ony itd. Okazuje siê jednak, ¿e w dzia³alnoci jêzykowej treæ form
stopnia wy¿szego jest nieco inna: znaczenie comparatiwu determinowane jest
nie przez wyjciowy dla comparatiwu positivus, lecz przez wobec tego¿ positiwu antonim (Tokarski 1976, s. 340). Rozwa¿my zawieraj¹ce tak¹ formê zdanie:
(1)

 Jak Pan siê czuje?
 Teraz czujê siê lepiej.

Punktem odniesienia dla comparatiwu nie jest tu czucie siê dobrze
 odpowiedzi na pytanie nie mo¿na zinterpretowaæ jako Czu³em siê dobrze,
a teraz czujê siê jeszcze lepiej. W tle formy komparatywnej znajduje siê raczej
znaczenie niedobrze, a wiêc ca³¹ frazê nale¿y zrozumieæ jako: Czu³em siê
niedobrze, a teraz czujê siê lepiej. Podobn¹ relacjê obserwujemy w zdaniach:
(2)
(3)
(4)

By³em bardzo chory  teraz jestem zdrowszy.
Jan biegnie bardzo wolno. Piotr biegnie szybciej.
Pan mówi bardzo g³ono. Niech pan mówi ciszej.
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2
Swoj¹ specyfikê w aspekcie funkcjonowania ma tak¿e kategoria zwrotnoci
czasowników, a konkretnie  jej wyk³adnik siê. W literaturze lingwistycznej
(w polonistyce, jak i ogólniej  w slawistyce) aktywnie jest dyskutowana kwestia funkcjonowania siê w ujêciu paradygmatycznym, tzn. w systemie gramatycznym jêzyka. Tej problematyce s¹ powiêcone prace tak znanych
badaczy, jak I. Bobrowski (1985), A. Bogus³awski (1977), S. Karolak (1999),
R. Laskowski (1984), Z. Saloni (1976) i in. Doæ obszern¹, dotycz¹c¹ tego
tematu bibliografiê (obejmuj¹c¹ najwa¿niejsze publikacje w jêzyku polskim)
przytoczono w pracy: Kêpiñska 2001, s. 152153. Ró¿nych badaczy  przy
zauwa¿alnej rozbie¿noci zdañ  ³¹czy jednak przekonanie, ¿e w przypadku siê
mamy do czynienia ze zjawiskiem homonimii gramatycznej, tzn. przynale¿noci
tej samej jednostki formalnej do ró¿nych klas funkcjonalnych. Wyrazek siê
w rozmaitych konstrukcjach jêzykowych funkcjonuje jako zaimek zwrotny, jako
wyk³adnik zwrotnoci/intranzytywnoci, wyk³adnik nieosobowoci lub jako
morfem nieci¹g³y o funkcji s³owotwórczej. W prezentowanym artykule celowo
pomijam kwestiê paradygmatycznej to¿samoci siê, m.in. odsy³aj¹c czytelników
do swojego artyku³u, w którym ten temat znajduje siê w centrum uwagi: Kiklewicz 2012. W niniejszej pracy przyjmujê uproszczon¹, dychotomiczn¹ wersjê
traktowania siê jako wyrazu wystêpuj¹cego w pozycji samodzielnego cz³onu
zdania (tzw. konstytuentu) lub jako wyrazu funkcyjnego, wystêpuj¹cego w pozycji sk³adnika niesamodzielnego, rozumiej¹c pojêcie wyraz funkcyjny za
M. Grochowskim w nastêpuj¹cy sposób:
[s¹ to] wyra¿enia pomocnicze zarówno w systemie jêzykowym, jak i wewn¹trz
tekstu, pod jakim wzglêdem niesamodzielne [...] s¹ one operatorami (wskanikami) relacji miêdzy komponentami wypowiedzeñ i miêdzy wypowiedzeniami [...]
jako takie s³u¿¹ do ³¹czenia czêci wypowiedzeñ oraz wypowiedzeñ sk³adowych
w wypowiedzenia z³o¿one (1997, s. 33).

Istnieje te¿ drugi aspekt funkcjonowania siê we wspó³czesnym jêzyku polskim  s y n t a g m a t y c z n y , dotycz¹cy wykorzystania tej jednostki w mowie
(czyli, pos³uguj¹c siê terminologi¹ F. de Saussurea, w sferze parole).
W strukturze wypowiedzenia konstrukcje zawieraj¹ce siê jako wyraz funkcyjny
wykazuj¹ t e n d e n c j e d o u p r o s z c z e n i a , a mianowicie do pominiêcia wyrazu funkcyjnego, który  z formalnego, systemowego punktu widzenia 
jest wymagany przy obydwu (ew. kilku) czasownikach po³¹czonych wspó³rzêdnie lub podrzêdnie. Pierwsze zjawisko  niepowtarzanie siê w konstrukcjach
wspó³rzêdnych  jest szeroko znane, z tym ¿e wystêpuje przewa¿nie w odmianie
ksi¹¿kowej jêzyka polskiego. Przytoczê kilka przyk³adów z tekstów w ró¿nych
stylach:
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(5)
(6)
(7)
(8)

Woda siê b u r z y i w z d y m a (A. Mickiewicz).
Jan Taff, dyrektor Szko³y im. Sobieskiego, r z u c i ³ s i ê z okna i z a b i ³
(J. Parandowski).
Jego wspó³rozmówca te¿ wie, o której godzinie z a c z y n a j ¹ s i ê
i k o ñ c z ¹ wiadomoci.
Dla uatrakcyjnienia programu dobrze jest, jeli eksperci dziwnie siê u b i e r a j ¹ i z a c h o w u j ¹ (W. Ga³¹zka).

Na przyk³ad w ostatnim zdaniu wystêpuj¹ wspó³rzêdne czasowniki ubieraj¹
siê i zachowuj¹ siê, ale powtarzanie siê (*dziwnie siê ubieraj¹ i siê zachowuj¹;
*dziwnie ubieraj¹ siê i zachowuj¹ siê) by³oby raczej sprzeczne z norm¹ wspó³czesnego jêzyka polskiego, z tzw. zwyczajem jêzykowym.
W konstrukcjach powy¿szego typu realizuje siê z a s a d ê n i e p o w t a r z a n i a w s p ó l n e g o s k ³ a d n i k a , która le¿y u podstaw wiêkszoci
konstrukcji wspó³rzêdnych, np. takich jak: bia³e i czerwone wino < bia³e wino
i czerwone wino, czytaæ ksi¹¿ki i gazety < czytaæ ksi¹¿ki i czytaæ gazety. Nale¿y
jednak zaznaczyæ, ¿e w przypadku siê pominiêcie tego wyrazu jest bardziej
obligatoryjne.
Zjawisko to nie stanowi cechy charakterystycznej jêzyka polskiego  mo¿na
je obserwowaæ tak¿e w innych jêzykach, w których znaczenie refleksyjnoci
czasowników jest wyra¿ane na zewn¹trz wyrazu, w postaci wyrazu funkcyjnego,
np. w jêzyku niemieckim:
(9) Sie lieben und sie quälen sich Oni siê kochaj¹ i drêcz¹.
(10) Ich freue oder manchmal gräme mich Cieszê siê albo czasem smucê (siê).
(11) Wir freuen und interessieren uns für Ihre Ideen Cieszymy siê i interesujemy
(siê) waszymi pomys³ami / jestemy ciekawi waszych pomys³ów.

Usuniêcie jednej z powtarzaj¹cych siê form wyrazu funkcyjnego jest tu
w pewnym stopniu uzasadnione syntaktycznie: obydwa czasowniki s¹ równorzêdne, dlatego zastosowanie operatora siê do jednego z nich ekstrapoluje siê na
ca³¹ grupê wspó³rzêdn¹. Mamy tu do czynienia z czym w rodzaju w y ³ ¹ czenia poza nawias.
3
W praktyce jêzykowej mo¿na odnotowaæ tak¿e nieco odmienne zjawisko,
gdy powtarzania wyrazu funkcyjnego siê unika siê w konstrukcjach niewspó³rzêdnych, zhierarchizowanych, w których miêdzy czasownikami zachodzi relacja zale¿noci syntaktycznej. S¹ to np. konstrukcje typu:
(12) Chce mi siê (z czego) miaæ.
(13) Chce mi siê umiechaæ do ka¿dego.
(14) Nie chce mi siê uczyæ.
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Ze wzglêdów formalnych, a mianowicie zwa¿ywszy na to, ¿e ka¿dy czasownik zajmuje inn¹ pozycjê w strukturze zdania, powinnimy ka¿d¹ formê czasownika opatrzyæ odrêbnym wyk³adnikiem zwrotnoci (intranzytywnoci, nieosobowoci itd.): chce siê > miaæ siê, chce siê > umiechaæ siê, chce siê > uczyæ siê.
Rzeczywistoæ, jak wykazuj¹ przytoczone przyk³ady, jest jednak inna: za najbardziej optymaln¹ wersjê ustrukturyzowania zdania uwa¿a siê tak¹, w której jeden
z wyrazów funkcyjnych zostaje usuniêty. D¹¿enie nadawcy do redukcji strukturalnej konstrukcji zdaniowej jest tak silne, ¿e nie zauwa¿a on dwuznacznoci,
która mo¿e powstawaæ na skutek eliminacji siê, jak obserwujemy to np. w zdaniu (14), które mo¿na zrozumieæ i jako Nie chcê uczyæ siê, i jako Nie chce mi
siê uczyæ kogo.
Jak rozpowszechniony, regularny charakter maj¹ konstrukcje sk³adniowe
opisywanego tu typu, wykazuje ich analiza w materiale korpusowym. Pod tym
wzglêdem zbada³em zdania zaczerpniête z korpusu internetowego IPI PAN,
a mianowicie zawieraj¹ce czasownik zwrotny postaram siê w formie 1. os. l.p.
i zale¿ny czasownik zwrotny w bezokoliczniku. W korpusie odnotowano
40 takich konstrukcji sk³adniowych, z których tylko trzy (sic!) zawieraj¹ powtórzenie wyrazu funkcyjnego, za w pozosta³ych, obejmuj¹cych ponad 90% ca³oci ekscerpcji, realizuje siê forma skompresowana, w której siê wystêpuje tylko
jednokrotnie. Przytoczê konstrukcje obydwu typów.
A. Konstrukcje pe³ne:
(15) Jest to niemo¿liwe, ale p o s t a r a m s i ê z b l i ¿ y æ s i ê do idea³u.
(16) Ja rzeczywicie równie¿ p o s t a r a m s i ê jak najszybciej p o r o z u m i e æ
s i ê z panem ministrem D¹browskim.
(17) Jeli pañstwo siê zgodz¹, p o s t a r a m s i ê u s t o s u n k o w a æ s i ê do
tych w¹tpliwoci.

B. Konstrukcje zredukowane:
(18) P o s t a r a m s i ê p r z y c z y n i æ do tego, by Wis³a zdoby³a tytu³; por.
[postaram siê przyczyniæ siê].
(19) P o s t a r a m s i ê w y w i ¹ z y w a æ z obowi¹zków z pe³nym zaanga¿owaniem; por. [postaram siê wywi¹zywaæ siê].
(20) P o s t a r a m s i ê z a p r e z e n t o w a æ z jeszcze lepszej strony; por. [postaram siê zaprezentowaæ siê].
(21) P o s t a r a m s i ê o d w d z i ê c z y æ za zaufanie, jakim mnie obdarzono;
por. [postaram siê odwdziêczyæ siê].
(22) Ze wzglêdu na skomplikowan¹ treæ projektu ustawy p o s t a r a m s i ê
u s t o s u n k o w a æ w kilku s³owach do ka¿dego punktu; por. [postaram siê
ustosunkowaæ siê].
(23) P o s t a r a m s i ê o d n i e  æ tylko do kilku fundamentalnych spraw; por.
[postaram siê odnieæ siê].
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Mimo ¿e wiêkszoæ znalezionego w korpusie materia³u (jak wynika z jego
treci) pochodzi z tekstów wyst¹pieñ sejmowych, tzn. nale¿y do okrelonego
rejestru mowy, a tak¿e mimo sfrazeologizowanego charakteru niektórych wyra¿eñ (np. postaram siê odnieæ [siê], postaram siê ustosunkowaæ [siê]), fakt dominacji konstrukcji skompresowanych, tzn. powsta³ych na skutek pominiêcia
jednej z form wyrazu funkcyjnego jest oczywisty.
4
Aby przekonaæ siê, ¿e u¿ytkownicy jêzyka polskiego w sposób bezporedni
daj¹ pierwszeñstwo konstrukcjom z redukcj¹ operatora zwrotnoci, przeprowadzi³em badanie psycholingwistyczne. Respondenci  studenci UWM w Olsztynie oraz UPH w Siedlcach (ogólna liczba zbadanych wynosi 290 osób)  otrzymali nastêpuj¹ce polecenie:
Poni¿ej s¹ podane polskie zdania zawieraj¹ce wyraz siê. Proszê oceniæ
poprawnoæ ka¿dego zdania, u¿ywaj¹c nastêpuj¹cej skali ocen:
5  ca³kiem poprawne;
4  nie ca³kiem poprawne, ale u¿ywane;
3  nie ca³kiem poprawne, spotykane jednak w u¿yciu;
2  niepoprawne, koliduj¹ce ze zwyczajem jêzykowym.
W rezultacie badania uzyskano nastêpuj¹ce wyniki.
A
Zdanie

Ocena
rednia

Postaram siê Ci siê odwdziêczyæ

2,38

Postaram siê Ci odwdziêczyæ

3,91

Postaram Ci siê odwdziêczyæ

4,76

Postaram siê Ci odwdziêczyæ siê

2,39

Postaram siê odwdziêczyæ Ci siê

2,48

Postaram siê siê odwdziêczyæ

2,02
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B
Ocena
rednia

Zdanie
Bêdê stara³a siê doszukaæ przyczyn

4,74

Bêdê stara³a siê doszukaæ siê przyczyn

2,77

Bêdê siê stara³a doszukaæ przyczyn

4,38

Bêdê siê stara³a doszukaæ siê przyczyn

2,75

Bêdê siê stara³a siê doszukaæ przyczyn

2,10

Bêdê stara³a siê siê doszukaæ przyczyn

2,01

C
Zdanie

Ocena
rednia

Nauczy³a siê pos³ugiwaæ siê karabinem

2,93

Nauczy³a siê pos³ugiwaæ karabinem

4,93

Nauczy³a siê siê pos³ugiwaæ karabinem

2,05

Siê nauczy³a pos³ugiwaæ siê karabinem

2,23

Zestawienie powy¿szych danych wykazuje, ¿e dla ka¿dego zdania wystêpuje jedna forma uznawana przez respondentów jako ca³kiem poprawn¹ lub prawie
ca³kiem poprawn¹:
(24) Postaram ci siê odwdziêczyæ [rednia ocena 4,76].
(25) Bêdê stara³a siê doszukaæ przyczyn [rednia ocena 4,74].
(26) Nauczy³a siê pos³ugiwaæ karabinem [rednia ocena 4,93].

Nietrudno zwróciæ uwagê, ¿e s¹ to formy zdaniowe, w których operator
zwrotnoci przy jednym z czasowników zwrotnych zosta³ wyeliminowany,
prawdopodobnie  przy czasowniku zale¿nym w formie bezokolicznika, na co
wskazuje fakt, ¿e siê jest wymagany jako prawa lub lewa kolokacja czasownika
osobowego  odstêpstwo od tego wymogu oznacza odstêpstwo od normy jêzykowej, por.:
(27) Bêdê stara³a siê doszukaæ przyczyn.
(28) Bêdê siê stara³a doszukaæ przyczyn.
(29) *Bêdê stara³a doszukaæ siê przyczyn.
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W zdaniach grupy A i grupy B doæ wysok¹ redni¹ ocenê uzyska³y tak¿e
inne konstrukcje, w których  podobnie jak w powy¿szych  wyraz funkcyjny
uleg³ redukcji:
(30) Postaram siê Ci odwdziêczyæ [rednia ocena 3,91].
(31) Bêdê siê stara³a doszukaæ przyczyn [rednia ocena 4,38].

Co do zdañ, w których wyraz funkcyjny siê powtarza siê przy ka¿dym czasowniku  w formie osobowej i formie bezokolicznika, zosta³y one ocenione przez
badanych na ogó³ negatywnie: tu oceny mieszcz¹ siê w skali od 2,93 do 2,01.
Z prob¹ o wype³nienie podobnego zadania (chodzi³o tylko o zdania grupy
A) zwróci³em siê tak¿e do kolegów jêzykoznawców z ró¿nych polskich uczelni
wy¿szych (ogó³em 50 osób). Okaza³o siê, ¿e odpowiedzi fachowców s¹ bardziej
zró¿nicowane, gdy¿ tu, jak wynika z niektórych komentarzy ankietowanych,
jako kryteria oceny zdañ by³y brane pod uwagê nie tylko wzglêdy funkcjonalne
(czy uzualne), lecz tak¿e wzglêdy normatywne, a nawet teoretyczne. Sporód
odpowiedzi jêzykoznawców mo¿na wyodrêbniæ trzy stanowiska. Zgodnie
z pierwszym za poprawn¹ uwa¿a siê konstrukcjê z jednym siê w bezporednim
s¹siedztwie czasownika w formie nieokrelonej, czyli: Postaram Ci siê odwdziêczyæ. Forma z innym szykiem wyrazów: Postaram siê Ci odwdziêczyæ jest uwa¿ana przez niektórych tak¿e za poprawn¹ b¹d u¿ywan¹. Co do form z podwajaniem siê, respondenci tej grupy potraktowali je jako niepoprawne lub nie
ca³kiem poprawne. Stanowisko tej grupy ekspertów jest to¿same ze stanowiskiem wiêkszoci zapytanych studentów.
Do drugiej grupy mo¿na zaliczyæ respondentów jêzykoznawców, którzy
uwa¿aj¹, ¿e reduplikacja siê jest mo¿liwa, choæ zdecydowanie sprzeciwiaj¹ siê
ulokowaniu obydwu form w bezporednim s¹siedztwie.
Trzecia grupa badanych wyró¿nia siê tym, ¿e tu zdania z powtarzaniem siê
otrzyma³y nieco wy¿sze oceny ni¿ zdania skompresowane, w szczególnoci chodzi o zdanie: Postaram siê odwdziêczyæ Ci siê. Ta trzecia grupa respondentów
jest bardzo nieliczna, wiêc z ogó³u przeanalizowanego materia³u jêzykowego
mo¿na z pewnoci¹ wnioskowaæ: konstrukcje z pominiêciem wyrazu funkcyjnego siê s¹ uwa¿ane za bardziej poprawne, bardziej przyjête w zachowaniach
jêzykowych wspó³czesnych Polaków  w porównaniu z konstrukcjami pe³nymi,
w których siê powtarza siê przy czasowniku g³ównym i czasowniku zale¿nym.
5
Konstrukcje opisywanego typu nale¿y uznaæ za rezultat przekszta³cenia
struktury powierzchniowej (czy te¿ formalnogramatycznej) zdania. Niewystêpowanie siê przy czasowniku w formie nieokrelonej (w wypowiedzeniach zawieraj¹cych tak¿e inny czasownik, osobowy lub nieosobowy, po³¹czony z wyrazem
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siê) oznacza jego kompresjê. Ale chodzi o k o m p r e s j ê szczególnego rodzaju. Zwykle zjawisko kompresji polega na tym, ¿e dokonuje siê operacji na tzw.
konstytuentach zdaniowych, czyli sk³adnikach autosemantycznych w funkcji predykatów lub argumentów. Za przyk³ad takiej kompresji mo¿e pos³u¿yæ zdanie:
(32) Kategorycznie sprzeciwiam siê insynuacjom, ¿e po moim odejciu zosta³ rozpity zespó³ lekarzy. Owszem, w dawnych czasach zdarza³o siê, ¿e okazyjnie
p i ³ o s i ê a l k o h o l o d p a c j e n t ó w (serwis informacyjny
www.wp.pl; 12 I 2008).

W tym przypadku konstrukcja alkohol od pacjentów powsta³a na skutek kompresji bardziej rozbudowanej, ufundowanej na czasowniku osobowym konstrukcji
sk³adniowej: alkohol, który pracownicy szpitala otrzymywali od pacjentów.
Jednak w konstrukcjach typu postaram siê doszukaæ [siê] mamy do czynienia
z eliminowaniem operatora gramatycznego, który pe³ni w zdaniu zupe³nie inn¹
funkcjê ni¿ wyrazy autosemantyczne (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki itd.).
Zwykle kompresja polega na niewype³nieniu pozycji sk³adniowej, konotowanej przez predykat j¹drowy (lub przez cz³on g³ówny konstrukcji podrzêdnej)
 takie pozycje kwalifikuje siê jako wyzerowane. W naszym przypadku nie ma
pozycji w y z e r o w a n e j , gdy¿ siê nie jest samodzielnym cz³onem zdania,
wiêc nie przys³uguje mu pozycja w strukturze zale¿noci. Usuniêcie siê jest
mo¿liwe dziêki temu, ¿e jego funkcjê podejmuje ta forma wyrazu funkcyjnego,
która (materialnie) pozostaje w strukturze powierzchniowej zdania  na skutek
tego staje siê ona f u n k c j o n a l n i e a m b i w a l e n t n a , tzn. powi¹zana
z obydwoma czasownikami.

Za tak¹ interpretacj¹ przemawia fakt, ¿e w kompresowanych konstrukcjach
powy¿szego typu wyraz funkcyjny siê znajduje siê przewa¿nie miêdzy czasownikami  pozycja ta w strukturze linearnej zdania najbardziej sprzyja funkcjonalnej ambiwalencji siê.
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U podstaw rozpatrywanego zjawiska le¿y z a s a d a e k o n o m i i j ê z y k o w e j . Na jej temat istniej¹ bogate dowiadczenia badawcze, ujête m.in.
w takich pojêciach, jak: beheaded parts (Borkin 1972), minimal specification
view (Dirven 2001), minimalizm pragmatyczny (Kurcz 2000), zasada minimalnej samowystarczalnoci cech jednostek jêzykowych (Szelakin 2002, s. 111).
Wspomniany tu rosyjski autor twierdzi, ¿e u¿ytkownicy jêzyka d¹¿¹ do zoptymalizowanej redukcji przekazywanej za pomoc¹ znaków informacji, aby w ten
sposób uzyskaæ wiêksz¹ sprawnoæ jêzykow¹ i zautomatyzowaæ generowanie
i rozumienie jednostek jêzykowych (szczególnie komunikacyjnych).
Zasada ekonomizacji jêzykowej mo¿e dotyczyæ zarówno aspektu semantycznego wypowiedzenia, jak i jego aspektu formalnego. Zjawisko redukcji wyrazu funkcyjnego siê jest raczej operacj¹ na formie wypowiedzenia, poniewa¿
struktura semantyczna pozostaje przy tym, jak siê zdaje, bez zmian. W pewnym
stopniu podwa¿a to twierdzenie zwolenników lingwistyki komunikacyjnej, i¿,
jak pisze A. Awdiejew, formalne rodki [...] maj¹ w ca³ym procesie przekazu
rolê czynników wspomagaj¹cych [...] dlatego s¹ podporz¹dkowane rozk³adowi
informacyjnemu (1999, s. 7). Jak widzimy, organizacja struktury formalnogramatycznej zdania stanowi samodzielny aspekt dzia³alnoci jêzykowej, a mianowicie takich zabiegów, które skutkuj¹ dostosowaniem formy jêzykowej do warunków komunikacji. To za³o¿enie stanowi podstawê stosowanego w badaniach
funkcjonalno-lingwistycznych m o d e l u e r g o n o m i c z n e g o (zob. Kiklewicz 2007, s. 76 i n.).
W wyra¿eniach, które podda³em analizie, wystêpuje okrelony przypadek
ekonomii  unikanie powtórzeñ. Zjawisko to jest znane na wszystkich poziomach systemu jêzyka  por. chocia¿by haplologiê, polegaj¹c¹ na uproszczeniu
fonetycznym wyrazu, a mianowicie na eliminowaniu jednej z dwu jednakowych
lub podobnych, bezporednio nastêpuj¹cych po sobie sylab. W konstrukcjach
z redukcj¹ operatora zwrotnoci mamy jednak specyficzny typ unikania powtórzeñ. Po pierwsze, jak ju¿ zaznaczy³em powy¿ej, kompresj¹ jest objêty wyraz
funkcyjny, co zdarza siê rzadziej ni¿ kompresja wyrazów autosemantycznych
(byæ mo¿e za spraw¹ tego, ¿e rodki spójnoci gramatycznej s¹ w zdaniu bardziej obowi¹zuj¹ce). Unikanie powtórzeñ sporadycznie obserwujemy np. w sferze przyimków  chodzi o konstrukcje typu: doszed³ go piew, nasz³a go têsknota i in. W tego typu wyra¿eniach czasownik wystêpuje w znaczeniu
przenonym; u¿yty w znaczeniu podstawowym, czasownik wymaga dublowania
przyimka i przedrostka w formie czasownika: doszed³ do lasu, odchodzi od nas,
napad³ na bank.
Po drugie, redukcji siê dokonuje siê niezale¿nie od jego szczególnej funkcji
gramatycznej. Podobnie pisze o funkcjonowaniu tego wyrazu M. Derwojedowa:
Mimo ró¿nic morfologicznych, ze wzglêdu na w³asnoci linearne wszystkie siê
wykazuj¹ te same w³aciwoci (2000, s. 85). Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ zdanie:

S³uga dwóch panów. Wyrazek siê w aspekcie funkcjonalnym
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(33) P o s t a r a m s i ê s k o n c e n t r o w a æ na tym, aby ten bud¿et by³ ostatnim b³êdem, jaki ta koalicja pope³ni; por. [postaram siê skoncentrowaæ siê].

O ile w przypadku czasownika postaram siê morfem nieci¹g³y stanowi niezbêdny (funkcjonalnie pusty, wed³ug R. Laskowskiego) element formy leksykalnej reflexiva tantum, gdy¿ forma czasownika bez towarzysz¹cego mu sk³adnika siê nie wystêpuje, o tyle w przypadku skoncentrowaæ siê wyraz funkcyjny
wystêpuje jako operator zwrotnoci. To rzutuje na fakt, ¿e operacja kompresji
zdania jest dokonywana na jego formie  wzglêdy semantyczne, a mianowicie
semantyczna to¿samoæ lub nieto¿samoæ siê, nie s¹ przy tym brane pod uwagê.
Podobny przypadek redukcji siê rozwa¿a I. Bobrowski (1985, s. 81), porównuj¹c zdania:
(34) Tu siê modli.
(35) Tu siê milczy.

W zdaniu (34) mamy do czynienia z konstrukcj¹ bezpodmiotow¹, której
wyk³adnikiem powinien byæ operator siê przy czasowniku, podobnie jak w zdaniu (35). Ale w zdaniu (34) wystêpuje czasownik reflexiva tantum modliæ siê,
który powinien posiadaæ w strukturze powierzchniowej zdania swój  obligatoryjny  wyk³adnik siê (jako element leksykalnej formy czasownika). Innymi
s³owy, zamiast (34) powinno by  zgodnie z wymogami systemu gramatycznego
 wystêpowaæ zdanie w innej formie:
(36) Tu siê modli siê.

Wydawa³oby siê, ¿e w³anie zdanie (36) jest skonstruowane w sposób logiczny, gramatycznie poprawny, gdy¿ tu ka¿de z siê pe³ni odmienn¹ funkcjê:
pierwsze siê jest wyk³adnikiem bezosobowoci zdania, a drugie  wyk³adnikiem
nieprzechodnioci czasownika osobowego. Jak pisze Bobrowski, ta pe³na, raczej
teoretyczna forma zdaniowa w ¿ywym funkcjonowaniu jêzyka ulega transformacji, tzn. wycieraniu jednego z powtarzaj¹cych siê wyrazów funkcyjnych.
6
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e we wspó³czesnym jêzyku polskim rozpowszechnione s¹ konstrukcje zdaniowe, w których unika siê dublowania wyrazu funkcyjnego siê, niezale¿nie od pozycji syntaktycznej po³¹czonych z nim
czasowników, a tak¿e niezale¿nie od pe³nionej przez ten wyraz funkcji  gramatycznej lub leksykalno-semantycznej. W konstrukcjach typu [V siê V] wyraz
funkcyjny zwykle znajduje siê w pozycji miêdzy czasownikami i funkcjonalnie
jest ambiwalentny, tzn. jednoczenie wystêpuje jako wyk³adnik gramatyczny obydwu form czasownikowych. W takiej organizacji zdania znajduje wyraz
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tendencja do ekonomii form jêzykowych, czyli zastosowanie s t r a t e g i i
k r ó t k i e j d r o g i  d¹¿enie do wykorzystania minimalnej liczby rodków
formalnych w celu przekazania maksymalnej iloci informacji.
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Summary
The author presents the functional-linguistic analysis of the syntactic construction, in which
one of doubling reflexive operators is skipped, comp.: Chce mi siê miaæ < ? Chce mi siê miaæ
siê; Postaram siê odwdziêczyæ < ? Postaram siê odwdziêczyæ siê. A functional-communicative
interpretation (in aspect of parole) of this phenomenon is proposed. The author proves that
elimination of the reflective operator is an effect of the language economy as the general tendency
in the language communication. The author considers the different cases of the evasion the operator, apart from that he presents the results of the psycholingustic experiments that demonstrate the
interpretation of constructions of type V siê V from the point of view of language users.
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The article discusses the sphere of using and the etymology of a Polish idiom
w kibinimatry/kibinimater. This idiom contains an isolated component, incomprehensible
for average users. Its source is an extremely vulgar Russian idiom. This is an interesting
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Doktor Lech Krajewski w swojej dzia³alnoci naukowej interesowa³ siê
dwoma krêgami zagadnieñ: frazeologi¹ i leksyk¹ ró¿nych odmian spo³ecznych
polszczyzny, tak¿e substandardowych (zob. np. Krajewski 1978; Krajewski
2004). Na pewno zwróci³by uwagê na wyra¿enie w kibinimatry, nale¿¹ce do
polszczyzny ni¿szego rejestru.
Nas ono zainteresowa³o czy wrêcz zaintrygowa³o. Kiedy zaczêlimy o nim
rozmawiaæ, by³o dla nas s³abo zrozumia³e (jedno z nas nie przypomina³o sobie,
¿eby je kiedykolwiek s³ysza³o). Jednak nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mo¿na je spotkaæ we wspó³czesnej polszczynie mówionej najni¿szego rejestru, i to w dwóch
wariantach morfologicznych (nie analizujemy w tym miejscu kwestii zapisu):
[fki bini'matry] i [fki bini'mater]1. Na przyk³ad zdarzy³o siê nam ostatnio us³y'
'
szeæ: W kibinimater z takim za³atwieniem sprawy! Cz³owiek znaj¹cy jêzyk polski zrozumie to zdanie, nawet jeli nie zna i z niczym nie skojarzy interesuj¹cego nas wyra¿enia, którego etymologia i zasiêg s¹ dla olbrzymiej wiêkszoci
Polaków niejasne (wyj¹tki wska¿emy dalej).
1

W zapisie zaznaczono akcent poboczny i g³ówny.
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U¿ycie wyra¿enia jest bardzo ograniczone. Ma³o kto zna je biernie2 i, tym
bardziej, ma³o kto u¿ywa. Jeli ma w¹tpliwoci, nie rozprosz¹ ich s³owniki
(a sprawdzilimy wiele; znalelimy je w jednym, który wska¿emy w dalszym
ci¹gu tego artyku³u). Nam zdarza³o siê je s³yszeæ  w postaci w kibinimatry  na
Mazowszu pó³nocno-zachodnim z ust ludzi starszych. Nie³atwo by³o natomiast
znaleæ przyk³ady, zarówno w tekstach, jak i materia³ach s³ownikowych.
Niemniej uda³o nam siê znaleæ kilka powiadczeñ w tekstach wydrukowanych. Ukazuj¹ one mówiony charakter wyra¿enia. Charakterystyczny jest cytat
z humoreski (pogadanki historycznej Teofila Piecyka) Wiecha, napisanej gwar¹
warszawsk¹3 w latach piêædziesi¹tych XX w:
(1)

Jaki tam by³ król Stasio, taki by³, ale koniec koñców chcia³ siê przyczyniæ
i troszkie porz¹dku w Polsce zaprowadziæ. Nie uda³o mu siê to, bo by³ facetem
cykoryjnem i za du¿ego mojra przed s¹siadamy odczuwa³. Na razie wzi¹³ siê
dosyæ ostro do roboty, sejm czteroletni zwo³a³ i tak zwane prawo waty
w kibinimatry, czyli na zbit¹ twarz wyrzuci³ (Wiech: Sejm w karafce, s. 90).

Kilkanacie razy kibinimater wystêpuje w opowiadaniu Pochówek Bogdana
Madeja (ur. w r. 1934 w Mikaszewiczach na Polesiu, po wojnie zamieszka³ego
w Lublinie), stylizowanym na jêzyk mówiony, np.:
(2)
(3)
(4)
(5)

A id ty w kibinimater! Bo jeszcze ciebie i kamratów t³ukiem ob³o¿e (Madej:
Pochówek, s. 152).
Rozgoniê starych w kibinimater  powiadam  Bêd¹ siê m³odym sprzeciwiaæ!
(129).
Ty by nas zaraz dzisiaj ze swojej cha³upy w kibinimater pogoni³ (165).
Wniosek potrzeba zarz¹dziæ, nie bêdziemy darmo twojej wódki piæ, siedzieæ
co dnia! W kibinimater z tako roboto! (145).

Wspó³czenie mamy wiêc w polszczynie potocznej w zasadzie dwie postaci oboczne (warianty) tego wyra¿enia, swobodnie wymienne w ka¿dym kontekcie. Jaki jest ich stosunek wzajemny, nie jest dla u¿ytkownika jêzyka jasne.
Sk³adniowo w kibinimatry / w kibinimater wystêpuje jako podrzêdnik w stosunku do form ró¿nych czasowników wyra¿aj¹cych pozbycie siê kogo, czego
lub jego intencjê. Bardzo czêsto ma w³asny podrzêdnik w postaci grupy z³o¿onej
z przyimka z i narzêdnika. Uznamy, ¿e we wszystkich podanych przyk³adach
mamy do czynienia z wariantami tej samej jednostki. Ze wzglêdu na wymiennoæ
2 Z ponad piêædziesiêciu s³uchaczy wyk³adu uniwersyteckiego do znajomoci wyra¿enia przyzna³a siê jedna osoba; w³aciwie je rozumia³a, ale nie umia³a objaniæ.
3 Wieczorkiewicz (1974) w swoim opracowaniu gwary warszawskiej nie odnotowuje tego wyra¿enia. Opisuje wprawdzie kibini, ale jako przekszta³cenie Bikini. Brak te¿ tego wyra¿enia w jego
s³owniku gwary warszawskiej XIX w. (Wieczorkiewicz 1966).
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cz³onu czasownikowego nie wyodrêbnimy zwrotu iæ w kibinimater / w kibinimatry, choæ takie po³¹czenia s¹ stosunkowo czêste (por. przyk³ady ni¿ej).
Opisywane wyra¿enie funkcjonuje w polszczynie podobnie do bliskich
mu znaczeniowo jednostek w cholerê, w diab³y (zob. np. opis w cholerê w ISJP),
wystêpuje w tych samych typach kontekstów, zw³aszcza w kontekcie a id4,
np.:
(6)
(7)

A id ty w kibinimater!  powiada on do Azora  We go  mówi do mnie
 zabierz (Madej: Pochówek, s. 115).
A id ty w kibinimater z myleniem takiem twojem! (162).

Analizowane wyra¿enie jest te¿ podobnie odbierane pragmatycznie do jednostek w diab³y, w cholerê, do cholery  jako nale¿¹ce do polszczyzny potocznej, ale nie wulgarne.
Niew¹tpliwie najtrudniejsz¹ kwesti¹ jest ustalenie wspó³czesnego zakresu
u¿ycia w kibinimatry / w kibinimater. Nie jest to wyra¿enie powszechnie znane,
ale ma w Internecie wystarczaj¹co du¿o powiadczeñ5. Internauci kojarz¹ je
z polszczyzn¹ kresow¹, o czym wiadcz¹ uwagi w rodzaju:
(8)

A forsa posz³a w kibinimatry, jak mawiaj¹ starzy Wilniucy, i tyle (forum.gazeta.pl).

Jednak w s³owniczkach polszczyzny po³udniowo- i pó³nocnokresowej interesuj¹ca nas jednostka nie jest notowana (zob. np. Kurzowa 2006, 2006a). Generalnie, trudno j¹ znaleæ we wspó³czesnej leksykografii. Brak powiadczeñ jej
u¿ycia zarówno w s³ownikach ogólnych polszczyzny (w tym polszczyzny potocznej), jak i wyspecjalizowanych6.
4 Niektóre opracowania leksykograficzne wskazuj¹ na odrêbnoæ tego kontekstu. S³ownik polszczyzny potocznej (zob. Anusiewicz, Skawiñski 1996) wyró¿nia jednostkê a id (ty) o znaczeniu
okrzyk wyra¿aj¹cy niechêæ, negatywny stosunek do rozmówcy lub przedmiotu rozmowy, a po
oznaczeniu (kwalifikatorze) fraz. podaje m.in. przyk³ady: (a) id (ty) do diab³a / do wszystkich
diab³ów / do cholery .
5 Zwróæmy teraz uwagê nie tylko na warianty morfologiczne, ale i ortograficzne. Zapis w kibinimatry ma w Internecie najmniejsz¹ liczbê odpowiedzi wród czterech podanych wersji  862 wyniki,
podczas gdy dla w kibinimater otrzymujemy 5090 wyników, w kibini mater  1760, w kibini matry
 1440; o rz¹d mniejsze s¹ liczby dla wariantów z miêkkim [t]: w kibinimatiery  7, w kibinimatier
 158, w kibini matiery  8, w kibini matier  282 (dostêp z 05.03.2012). Liczby te z pewnoci¹ s¹
zawy¿one (ze wzglêdu na powtórzenia). Zdajemy sobie sprawê z ograniczonej wiarygodnoci Internetu, zw³aszcza jeli idzie o dane liczbowe (por. np. Kilgarriff 2007), jednak bez tego ród³a nie mielibymy tylu wyst¹pieñ rozpatrywanego wyra¿enia, w dodatku w ró¿nych wariantach.
6 Nie wymieniamy wszystkich opracowañ leksykograficznych, w których go szukalimy. Ograniczamy siê do tych, w których spodziewalimy siê je znaleæ. Wymieñmy wiêc dwa wyspecjalizowane opracowania nowsze: Stêpniak 1993; JanKomunikant 2011. Nie notuj¹ go te¿ wymienione
w bibliografii przez Stêpniaka starsze s³owniki gwary z³odziejskiej.
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Wyra¿enie ma jednak zauwa¿aln¹ liczbê powiadczeñ w Narodowym Korpusie Jêzyka Polskiego, licz¹cym obecnie 1 800 000 000 s³ów:
s³owo kibinimatry
5
s³owo kibinimater
6
s³owo kibini
17
Ostatnia liczba obejmuje te¿ napisy kibini matry i kibini mater, warianty
kibini matiery i kibini matier, a tak¿e skrócon¹ postaæ frazeologizmu w kibini,
np.: To id¿e w kibini albo Paszo³ w kibini.
Ciekawe przyk³ady notuje kartoteka Nowego s³ownika gwar polskich,
przygotowywanego w Instytucie Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie7. Zawiera
13 powiadczeñ, zapisanych w postaci w kibinimater i w kibini mater (s¹ te¿
skrócenia: w kibini, w kibiny). Lokalizacje s¹ rozproszone, choæ w wiêkszoci
pochodz¹ z Polski po³udniowo-wschodniej (dawne powiaty: kronieñski, limanowski, gorlicki, nowotarski, mylenicki, kolbuszowski), ale trafiaj¹ siê powiadczenia z bialskopodlaskiego, bi³gorajskiego i ze l¹ska Cieszyñskiego
(w postaci w kibinimaæ).
Ostatnio interesuj¹ce nas wyra¿enie, ra¿¹co potoczne, ma³o znane, nieustabilizowane i niejasne, zosta³o skodyfikowane. W Wielkim s³owniku ortograficznym PWN (WSO) znalaz³o siê8 has³o:
kibinimater tylko w wyra¿eniu: w kibinimatry
Wynika³oby z niego, ¿e pisownia ³¹czna jest obowi¹zkowa9 oraz ¿e jedyna
dopuszczalna postaæ to w kibinimatry10. Tego jednak sam wydawca nie jest
ca³kiem pewien. Jan Grzenia w Internetowej Poradni PWN, na pytanie: co to
jest kibinimater i co oznacza wyra¿enie w kibinimatry (Znalaz³em je w Wielkim
s³owniku ortograficznym PWN), udziela nastêpuj¹cej odpowiedzi: Jest to wyra¿enie potoczne, pochodz¹ce prawdopodobnie z jêzyka rosyjskiego, bêd¹ce synonimem wyra¿eñ w cholerê, w diab³y. Nie musi ono, jak sugeruje s³ownik, byæ
u¿ywane w liczbie mnogiej. Autor odpowiedzi wskazuje, ¿e w polszczynie
funkcjonuj¹ warianty w kibinimater i w kibinimatry (bo pisownia ³¹czna zosta³a,
jak widaæ, ustalona). Problematyczne z synchronicznego punktu widzenia jest
jednak mówienie o odmianie, nawet szcz¹tkowej. Czy mia³by to byæ biernik
(rz¹dzony przez przyimek w) rzeczownika w dwu liczbach?
7

Dziêkujemy kierownictwu pracowni tego s³ownika oraz osobicie prof. Annie Tyrpie za pomoc w skorzystaniu z kartoteki. Na marginesie odnotujmy, ¿e S³ownik gwar polskich Jana Kar³owicza opisywanego wyra¿enia nie rejestruje.
8 Nie by³o go we wczeniejszym NSO PWN.
9 Interesuj¹cy mo¿e wydaæ siê fakt, ¿e zapis w kibinimatry ma w Internecie najmniejsz¹ iloæ
potwierdzeñ wród czterech podanych wersji  zob. przypis 5.
10 Tak¹ wersjê zapisu podaje te¿, powo³uj¹c siê na WSO, internetowy s³ownik jêzyka polskiego (sjp.pl).
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Omawiana jednostka polska jest niew¹tpliwym zapo¿yczeniem z jêzyków
ruskich (wschodnios³owiañskich) czy ich dialektów. Tam jest to wyra¿enie
¿ywe, a w jêzyku polskim zosta³o zniekszta³cone. lad wiadomoci pochodzenia u¿ytkownicy jêzyka polskiego maj¹, kojarz¹ ostatni cz³on z nazw¹ pokrewieñstwa  matk¹11. Cz³on pocz¹tkowy jest jednak niejasny. W jêzyku polskim
ca³oæ zosta³a przejêta w postaci brzmi¹cej  bez zrozumienia strukturalnego.
Dodano przyimek w, choæ inny przyimek (k) by³ ju¿ sk³adnikiem jednostki.
Takie wyjanienie na ogó³ wystarcza Polakom, zw³aszcza jeli znaj¹ jêzyk rosyjski, aby zrozumieæ wyra¿enie strukturalnie. Niektórym jednak wyjanienie nie
jest potrzebne. Rozumiej¹ przynajmniej wydwiêk ca³oci. Na pocz¹tku naszej
pracy nad problemem zapytalimy o to wyra¿enie starsz¹ Polkê wychowan¹ we
Lwowie. Jej reakcja by³a bardzo ostra: Tak nie wolno mówiæ! Mia³a racjê, bo
to bardzo mocny wulgaryzm.
Z pierwowzorem kojarz¹ go ludzie dobrze os³uchani z inwektywami s³owiañskimi. Warunek ten spe³nia³ autor wypowiedzi powiêconej jêzykowi chach³ackiemu, zamieszczonej w Internecie na stronie K R Y £ Ó W  Internetowe forum dyskusyjne: Zauwa¿my, ¿e czêsto u¿ywane przekleñstwo, które
czêsto wymawiane jest »kibinimater«, albo »id w kibinimatry«, powsta³o od
chach³ackiego »jebini mat(r)y«, co to¿same jest z ulubionym przerywnikiem
mylowym Polaków (którego z przyzwoitoci nie przytoczê). Autor trochê siê
myli, bo przekleñstwo jest  z punktu widzenia ogólnopolskiego  bardzo
rzadkie i nie ma rodowodu chach³ackiego, ale je rozumie. Zapewne czêsto je
s³ysza³. Jêzyk chach³acki to gwara ukraiñska, najbardziej na obszarze tego
jêzyka wysuniêta na pó³nocny zachód  z Podlasia i Ziemi Che³mskiej.
Postaæ mówiona wyra¿enia jest jednak dziwna, nietypowa: przede wszystkim niestandardowe s¹ samog³oski. Dlaczego w pierwszym cz³onie (kibini) trzykrotnie wystêpuje [i]? Ostatnie daje siê ³atwo wyt³umaczyæ: to cienienie [e]
z przymiotnikowej koñcówki. Oba wczeniejsze [i] tak¿e powsta³y ze cienienia, które w okrelonych warunkach zachodzi w ró¿nych jêzykach s³owiañskich. Drugi cz³on (mater/matry) równie¿ ma zaskakuj¹c¹ postaæ fonetyczn¹.
W jednym z jego wariantów zasz³a pe³na redukcja samog³oski, choæ powinno
byæ zachowane [e]. W obu wariantach jest natomiast prawie zawsze twarde [t],
co podsuwa skojarzenie z ukraiñskim.
Na podstawie zebranych danych postawilimy wiêc hipotezê, ¿e rozpatrywane przez nas wyra¿enie pochodzi z jêzyka ukraiñskiego. By³a ona b³êdna.
W jêzyku ukraiñskim, przynajmniej w jego wariancie standardowym, nie ma
11

Podobnie jak kojarz¹ z ni¹ drugi cz³on innego wyra¿enia potocznego (regionalizmu lwowskiego) nasermater. Pierwszy jego cz³on wywo³uje asocjacje tylko u kresowiaków i ludzi znaj¹cych ukraiñski  z formami czasu teraniejszego íàñåðó czy rozkanika íàñåðè ukraiñskiego czasownika íàñðàòè.
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takiego wyra¿enia12, nie notuj¹ go te¿ s³owniki slangu ukraiñskiego (Stawycka 2003, 2005). Co wiêcej, nie mo¿e ono byæ ukraiñskie, poniewa¿ w jêzyku
tym nie jest u¿ywany (podobnie jak w bia³oruskim) przyimek k maj¹cy rz¹d
celownikowy.
Rozwa¿ane wyra¿enie jest natomiast bardzo popularne w jêzyku rosyjskim
(wielkoruskim). Ma charakter skrajnie potoczny i wystêpuje w wielu wariantach. Jego wszechstronn¹ analizê przynosi s³ownik frazeologiczny rosyjskich
wulgaryzmów Wasilija Buja (Buj 1995). Ca³e wyra¿enie ma sk³adniê podobn¹
do polskiej: wystêpuje jako podrzêdnik przy czasowniku i czêsto z w³asnym
podrzêdnikiem w formie przyimka c z narzêdnikiem. Znaczenie te¿ jest takie
samo jak w polskim  pierwsza definicja kolokacji èäòè... ê åáåíå / åá¸íîé / ¸áàíîé
ìàòåðè ma nastêpuj¹c¹ postaæ: wskazanie przez mówi¹cego niestosownoci
prób, ¿¹dañ, propozycji lub pretensji kogo, zrealizowane w upokarzaj¹cej dla
adresata formie ¿yczenia, aby siê przeniós³ do miejsca znajduj¹cego siê poza
sfer¹ osobist¹ mówi¹cego (Buj 1995, s. 195)13.
Omawiany s³ownik zawiera wiele interesuj¹cych przyk³adów, potocznych
i literackich, naszego wyra¿enia. Wyst¹pienia ró¿nych jego wariantów w Internecie siêgaj¹ milionów. Na przyk³ad na zapytanie ê åáàíîé ìàòåðè otrzymuje
siê 1 780 000 odpowiedzi. Przytoczmy tylko jeden charakterystyczny cytat:
Ñåãîäíÿ íà Áîëîòíîé ðåæèì Ïóòèíà áûë ïîñëàí ê ¸áàíîé ìàòåðè 100 òûñÿ÷àìè
÷åëîâåê.

Zapytany przez nas rodzimy u¿ytkownik jêzyka rosyjskiego uzna³, ¿e to
zdanie typowo literackie, zarówno ze wzglêdu na ogólne sformu³owanie, jak
i postaæ imies³owu. To zrozumia³e. Dla czasownika åáàòü, kwalifikuj¹cego siê
do typu koniugacyjnego 6 wed³ug Zalizniaka, imies³ów bierny powinien byæ
tworzony przez dodanie do tematu zakoñczonego na à sufiksu -ííûé (Zaliznjak
2003, s. 78, 86). W jêzyku rosyjskim w zadiektywizowanych imies³owach od
czasowników niedokonanych upraszcza siê podwójne íí, postaæ zanotowana
w cytacie jest wiêc poprawna. W jêzyku rosyjskim, inaczej ni¿ w polskim,
analizowane wyra¿enie nie zosta³o poddane kodyfikacji. Na przyk³ad wydawcy
cytowanego s³ownika Buja zapisan¹ przez niego postaæ åáåíå opatrzyli nastêpuj¹cym przypisem: Zapis ortograficzny idiomu nie zosta³ dok³adnie ustalony.
12 Odpowiednie wyra¿enie w postaci ê ºáàí³é ìàòåð³ znalelimy jednak w Internecie. Na
zapytanie takie otrzymujemy kilka cytatów ukraiñskich, które Ukraiñcy oceniaj¹ jako adaptowane
ortograficznie wyra¿enie rosyjskie, i oko³o 25 000 cytatów rosyjskich w ró¿nych wariantach. Pokazuje to ograniczon¹ wiarygodnoæ danych internetowych, o której pisalimy wy¿ej.
13 «óêàçàíèå ãîâîðÿùåãî íà íåóìåñòíîñòü ïðîñüá, òðåáîâàíèé, ïðåäëîæåíèé èëè
ïðåòåíçèé êîãî-ëèáî, îñóùåñòâëÿåìîå â óíèçèòåëüïîé äëÿ àäðåñàòà ôîðìå ïîæåëàíèÿ
ïåðåìåñòèòüñÿ â ìåñòî, íàõîäÿùååñÿ çà ïðåäåëàìè ëè÷íîé ñôåðû ãîâîðÿùåãî».
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Trafia siê zarówno ê åáåíå ìàòåðè, jak i ê åáåíè ìàòåðè. Autor, jak widaæ,
sk³ania siê do pierwszego wariantu (Buj 1995, s. 195)14.
Wariantywnoæ wyra¿enia jest rzeczywicie ogromna. Potocznie przewa¿a
w imies³owie niestandardowy dla czasowników o podobnej odmianie sufiks
-åííûé (-åíûé). Mo¿liwy jest akcent na pierwszej sylabie lub na drugiej (po³¹czony z realizacj¹ samog³oski jako [o] i zapisem przez ¸). A samog³oski nieakcentowane w rosyjskim podlegaj¹ redukcji i [e] mo¿e byæ realizowane jako [i].
Te warianty wymawianiowe s¹ oddawane w zapisie. W ka¿dym razie w Internecie znalelimy zapisane ê åáèíîé ìàòåðè, a nawet ê åáèíè ìàòåðè.
Polacy zapo¿yczyli wyra¿enie ze wszystkimi mo¿liwymi cienieniami  z punktu
widzenia jêzyka rosyjskiego jest ich za du¿o. I dosz³o jeszcze fakultatywne
zredukowanie przedostatniej samog³oski w [matry].
Zniekszta³cone wyra¿enie rosyjskie wesz³o wiêc do potocznej (¿eby nie
powiedzieæ, rynsztokowej) polszczyzny. Zastanawiaj¹ce, ¿e wystêpuje w stosunkowo jednolitej postaci i chyba na terenie ca³ego polskiego obszaru jêzykowego.
Niektórzy informatorzy, którzy siê z nim stykali, wspominali, ¿e s³yszeli je jako
dzieci od ¿o³nierzy radzieckich w czasie II wojny wiatowej. Ale geneza wyra¿enia jest chyba starsza. Na przyk³ad profesor W³odzimierz Gruszczyñski pamiêta, ¿e wyra¿enia w kibinimatry u¿ywa³a jego babcia (urodzona jeszcze za
cara na warszawskiej Pradze), i dodaje, ¿e gdyby zna³a jego etymologiê, zapewne by tak nie mówi³a. Do jêzyka warszawskiej ulicy (i w ogóle jêzyka polskiego)
wyra¿enie mog³o byæ przejête od wojska rosyjskiego jeszcze przed I wojn¹
wiatow¹15. A póniejsze kontakty jêzykowe spowodowa³y, ¿e szcz¹tkowo ¿yje
ono do dzisiaj.
Rozwa¿ane wyra¿enie jest w jêzyku polskim oczywistym barbaryzmem, nie
tylko pod wzglêdem brzmieniowym i morfologicznym, ale i frazeologicznym
(jeli kto zdaje sobie sprawê z jego znaczenia). U¿ywaj¹c rdzennie polskich
wulgaryzmów, mo¿na robiæ aluzje do ¿ycia seksualnego matki rozmówcy, ale na
pewno nie pole siê go do jebanej matki/maci.
Analiza wyra¿enia polskiego (we wszystkich wariantach) pokazywa³a, ¿e
jest ono ograniczone nie tylko rodowiskowo, ale tak¿e pokoleniowo. Taka myl
nasuwa siê tak¿e po przejrzeniu wyst¹pieñ internetowych jednostki. Zdecydowana
14

«Îðôîãðàôè÷åñêîå íàïèñàíèå èäèîìû ÷åòêî íå ôèêñèðîâàíî. Âñòðå÷àåòñÿ êàê ê åáåíå
ìàòåðè, òàê ê åáåíè ìàòåðè. Àâòîð, ïî-âèäèìîìó, ñêëoíÿåòñÿ ê ïåðâîìó âàðèàíòó». Profesor Igor
Mielczuk, którego poprosilimy o opiniê w tej sprawie, tak¿e za poprawny uwa¿a pierwszy wariant.
15 Kontakty poprzez wojsko by³y wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa ród³em innych rusycyzmów w jêzyku polskim  z pogranicza gramatyki i frazeologii. Wyrazy chuj i pizda nale¿¹ do
wspólnego dziedzictwa s³owiañskiego, ale to, ¿e Polacy mówi¹ [nixuja] i [fpizdu], mo¿na wyt³umaczyæ tylko bezporednimi kontaktami ni¿szych warstw spo³ecznych, maj¹cymi chyba XIX-wieczn¹
wojskow¹ genezê.
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wiêkszoæ przyk³adów dotyczy nie zwyk³ych u¿yæ, ale gier jêzykowych  pytañ o
dopuszczalnoæ u¿ycia i znaczenie. Sk³ania to do wniosku, ¿e opisywane wyra¿enie  choæ ostatnio nobilitowane w WSO PWN  jest w polszczynie recesywne. Ale teraz pewnie bêdzie ono ¿y³o dalej swojego rodzaju ¿yciem. Na przyk³ad
jako skodyfikowane mo¿e byæ u¿yte w ogólnopolskim dyktandzie ortograficznym, jeli tylko nie zostanie ono zlikwidowane, czyli pos³ane kibinimatry.
PS. Profesor Igor Mielczuk zwróci³ nasz¹ uwagê na fragment opowiadania
Sergieja Dow³atowa Nasi, którego bohater mia³ k³opoty podobne jak my:
Äåä ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè îòëè÷àëñÿ âåñüìà ñóðîâûì íðàâîì. Äàæå íà
Êàâêàçå åãî ñ÷èòàëè âñïûëü÷èâûì ÷åëîâåêîì. Æåíà è äåòè òðåïåòàëè îò åãî
âçãëÿäà.
Åñëè ÷òî-òî ðàçäðàæàëî äåäà, îí õìóðèë áðîâè è íèçêèì ãîëîñîì âîñêëèöàë:
 ÀÁÀÍÀÌÀÒ!
Ýòî òàèíñòâåííîå ñëîâî áóêâàëüíî ïàðàëèçèðîâàëî îêðóæàþùèõ.
Âíóøàëî èì ìèñòè÷åñêèé óæàñ.
 ÀÁÀÍÀÌÀÒ!  âîñêëèöàë äåä.
Çíà÷åíèÿ ýòîãî ñëîâà ìàòü òàê è íå óÿñíèëà. ß òîæå äîëãî íå ïîíèìàë,
÷òî ýòî ñëîâî îçíà÷àåò. À êîãäà ÿ ïîñòóïèë â óíèâåðñèòåò, òî íåîæèäàííî
äîãàäàëñÿ. Ìàòåðè æå îáúÿñíÿòü íå ñòàë. Çà÷åì?
(Ñ. Äîâëàòîâ: ÍÀØÈ, 160161)

S³owo ÀÁÀÍÀÌÀÒ ju¿ funkcjonuje w potocznym jêzyku rosyjskim (zob.
http://lurkmore.to/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%
BC%D0%B0%D1%82). Ten wykrzyknik, mog¹cy oznaczaæ w³aciwie ka¿d¹
siln¹ emocjê, choæ ma ród³o w indywidualnym jêzyku potocznym, do obiegu
wszed³ za porednictwem literackim.
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Summary
The article discusses the sphere of using and the etymology of a Polish idiom w kibinimatry /
/ w kibinimater. Its occurences are rare and dispersed, but it is used mainly by older generations.
This idiom contains an isolated component, incomprehensible for average users. Its source is an
extremely vulgar Russian idiom ê åáàíîé ìàòåðè «to your fucked mother. It was probably taken
by Poles from Russian and Soviet soldiers. Both idioms in both languages have belong to slang
expressions and have many phonetic variants.
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Sémantické príznaky topoformantov
a ich spojenie s onymickými triedami
The semantic markedness of topoformants and their connection
with onymic category
The paper deals with various word formation processes concerning proper nouns.
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Lexikologické práce o teórii tvorenia slov reprezentované predovetkým
teoretickými postulátmi Jána Horeckého, ale aj slovotvorné koncepcie Kláry
Buzássyovej, Juraja Furdíka a v súèasnosti Martina Olotiaka skúmajú sémantiku onomaziologickej bázy i slovotvornej prípony. K. Buzássyová (1974) vo
svojej monografii (na príkladoch deverbatívnych substantív) zvýrazòuje význam
onomaziologickej bázy, pretoe, pod¾a nej, sa v nej najvýraznejie odráa slovesný dej. V slovotvorbe sa postupne prilo na to, e odvodzovanie nie je mechanický aditívny proces, ale zloitý binárny vzah medzi slovotvorným základom a sufixom. J. Horecký (2003) pri porovnávaní starích a novích názorov na
tvorenie slov píe, e pri skúmaní ivých slovotvorných procesov sa nevyhnutne muselo prís k poznatku, e takýto segment (slovotvorný formant  pozn.
J. K.) bezprostredne súvisí sémanticky (zvýraznil J. K.) a do istej miery aj
formovo so základovým slovom, ktoré je mimo odvodeného slova... (Horecký,
2003, s. 9). V apelatívnej lexike pouíva J. Horecký (2003) termín sémantéma,
ktorý charakterizuje ako usporiadaný systém sém totoných s onomaziologickou bázou (Horecký, 2003, s. 17)  sú to napr. kategórie ako: názvy osôb
motivované ich èinnosou; názvy miesta deja; názvy výsledkov èinnosti...
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Propriá sú súèasou slovnej zásoby. V porovnaní s apelatívami má vak ich
tvorenie a fungovanie svoje pecifiká. Podnetom pre napísanie tohto príspevku
bolo h¾adanie odpovedí na dve základné otázky  vyuívajú sa sémantické
príznaky topoformantov pri tvorení nových názvov a dokáe komunikujúci
vyui sémantický príznak topoformantu na identifikáciu onymickej triedy?
Otázky teda sústreïujú pozornos na onomaziologickú i semaziologickú stránku
propria.
V rámci onymie sa vyèleòuje viacero tried vlastných mien  hydronymá,
ojkonymá, oronymá, urbanonymá, logonymá... Propriá vstupujúce do komunikácie sa (na rozdiel od apelatív) sémanticky spresòujú prísluným onymickým
kontextom, èo vlastne znamená, e percipient musí jednotlivé propriá obsiahnuté
v komunikáte presne identifikova a zatriedi do onymických tried. Ak sa vak
vyskytne onymická polysémia (prípadne onymická homonymie  k tomu pozri
napr. Krko, 2002), prísluná trieda sa musí spresni komunikaèným kontextom
(percipient sa musí utvrdi o správnej onymickej triede). Pri dvojslovných propriách na príslunú onymickú triedu odkazuje apelatívny èlen (voda, potok, rieka na hydronymiu; vrch, skala, bralo na oronymiu atï.) Ako to vak funguje pri
jednoslovných propriách? Vo veobecnosti toti platí téza, e vo fáze pouívania
u nie sú propriá spojené s motivujúcim apelatívom, pretoe dôjde k rozpojeniu
etymologického a propriálneho významu, dôjde k rozloení struktur sémù
vytváøejících apelativní obsah... a ke vzniku nového propriálního obsahu budujícího na ustálené vazby lexikální jednotky k danému pojmenovanému objektu jako k jednotlivinì (rámek, 1999, s. 21). Jednoslovné toponymá utvorené
proprializáciou môu ma sémantické spojenie s propriálnou triedou prostredníctvom motivujúceho apelatíva  Blato, Potok sa budú spravidla viaza
s triedou hydroným, Homola, Hrb, Roklina odkazujú na triedu oroným a pod.
(samozrejme, pokia¾ nedôjde k transonymizácii, a teda k prechodu propria
v nezmenenej podobe do inej onymickej triedy  hydronymum Potok > ojkonymum Potok). Nás vak zaujímalo zaradenie toponým, ktoré vznikli onymickou
deriváciou a boli úplne (alebo èiastoène) desémantizované. Zaujímalo nás, èi
budú respondenti vedie zaradi jednotlivé názvy do prísluných onymických
tried na základe spojenia sémantickej stránky topoformantu s urèitou onymickou
triedou.
Na zistenie odpovedí na vnímanie sémantických príznakov topoformantov
a ich prepojenie s onymickou triedou sme pripravili krátky test pozostávajúci
z troch úloh (úplné znenie úloh testu pozri v závere túdie). Získali sme 200
odpovedí od tudentov rôznych roèníkov slovakistiky na Fakulte humanitných
vied UMB v Banskej Bystrici (170 respondentov) a tudentov slovakistiky na FF KU
v Ruomberku (30 respondentov). V prvej úlohe mali poslucháèi zaradi
40 názvov do kategórie hydroným alebo ojkoným (ilo o 20 hydroným a 20 ojkoným
 názvy boli pomieané a usporiadané abecedne). S prvou otázkou súvisela tretia
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úloha, v ktorej mali respondenti odôvodni, èo rozhodovalo o zaradení jednotlivých názvov do príslunej triedy. Tu sme chceli explicitne zisti, èi si uvedomujú sémantický príznak topoformantov. Medzi hydronymami a ojkonymami
v prvej úlohe boli zaradené aj názvy, ktoré respondenti nemohli pozna (ilo
o názvy malých osád a malých vodných tokov, ktoré nie sú známe v irom
spoloèenskom povedomí  z onomastického h¾adiska ilo teda o objekty
s nízkou onymickou platnosou). Napriek tomu v tretej úlohe sa vyskytovali
odpovede typu niektoré osady poznám; ivotná skúsenos... atï. Pri zostavovaní úlohy sme si zároveò uvedomovali fakt, e uvedené hydronymá a ojkonymá
boli utvorené v rôznych èasových úsekoch s vyuitím rôznych topoformantov
aktuálnych pre danú dobu (nielen pre súèasnos), prípadne dolo ku vzniku
ojkoným transonymizáciou z hydroným (Blatnica, Bystrica, Jelava, Myjava).
Medzi ojkonymami boli názvy Beladice, Brestovany, Buèany, Buince,
Draovce, Jelany, Jelovce, K¾aèany, Kolárovo, Koplotovce, Leiachovo,
Lovèice, Otrokovce, Pastuchov, Ratkovce, Siladice, Trakovice, Zelenice, elovce,
akovce; hydronymá reprezentovali názvy Bebrava, Blatnica, Bysterec, Bystrica,
Drevenica, Chvojnica, Jazernica, Jelava, Jelovec, Kluknava, Lukavica, Myjava,
Orava, Padva, Rohonica, Rudava, Teplica, Topo¾nica, Tuina, ikava. Poslucháèi najèastejie nesprávne zaradili hydronymá Jelovec, Chvojnica, Kluknava,
Tuina do triedy ojkoným.
Na tretiu úlohu neodpovedalo pribline 10% respondentov; pribline 30%
odpovedí bolo, e kritériom pre nich bol rod; èíslo; zakonèenie na vokál/konsonant; motivovanos antroponymami  do ojkoným som zaradila názvy
v mnonom èísle, do hydroným zväèa názvy v enskom rode; osobné mená
a priezviská by mohli motivova mená obcí.... Zvyných 60% opýtaných odpovedalo na uvedenú otázku (v zhode s naím predpokladom), e urèujúcim
kritériom pre zaradenie medzi hydronymá alebo ojkonymá boli koncovky  pri
dedinách -ovce, -ice, -any; ktoré som nepoznala, rozhodla som sa pod¾a koncoviek  -ce, -ny  ojkonymum, -ca, -va  hydronymum; pri tých, ktoré som
nepoznala, rozhodovala som sa pod¾a koncovky; rozhodujúce boli sufixy....
V druhej úlohe museli poslucháèi postupova opaène  ich úlohou bolo
vymyslie10 hydroným a 10 ojkoným, ktorým boli urèené motivaèné príznaky
 jabloò, osobné meno Matú, blato, priezvisko Kukura, medveï, miesto pod
zámkom, chme¾, èervená farba pôdy, miesto za humnami a priezvisko Chmelík.
Tu pracovali s onomaziologickou bázou  motivantom a ïalími onomaziologickými príznakmi danými onymickou triedou  voda/osada. J. Pleskalová charakterizuje fázu vzniku propria takto: v pojmenovacím procesu hraje dùleitou
roli moment výbìru, který se týká jak výbìru znakù, tak i pozdìji zpùsobu
vyjádøení tìchto znakù v propriu. Uvedený vztah pojmenovatele k pojmenovanému objektu lze postihnout pomocí VM (vztahovému modelu  rozpísal J. K.),
je mají v anoikonymii podobnou úlohu jako v apelativní slovní zásobì onoma-
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ziologické kategorie. (Pleskalová, 1992, s. 16). R. rámek (1999), J. Pleskalová
(1992) oznaèujú súbor motivujúcich príznakov termínmi vztahový (alebo východiskový) model, V. Blanár pouíva termín motivaèný model a M. Majtán (1996)
ho oznaèuje termínom motivaèné príznaky, ktoré spolu s obsahovo-sématickými
príznakmi tvoria toponymický model. Stotoòujeme sa s názorom M. Majtána,
e príznaky môu by vyjadrené explicitne lexémou alebo implicitne sufixom
(formantom) v derivovaných názvoch, napr. Slanica (slaná voda, rieka), Bystrica
a pod., alebo bez osobitného formantu v adjektívnych i substantivizovaných
názvoch, ktoré vznikli elipsou, napr. Slaná (slaná voda, rieka), Revúca, Kysuca
a pod. (Majtán, 1996, s. 140). V apelatívnej lexike pouíva J. Horecký (2003)
termín sémantéma (termín sme spomínali v úvode túdie).
Napriek tomu, e druhá úloha testu bola opaèného charakteru ako prvá, jej
úspenos bola èiastoène podmienená zvládnutím prvej (a tretej) úlohy. Takmer
vetci respondenti, ktorí odpovedali na otázku, e rozhodujúcim kritériom pre
zaradenie názvov do triedy hydroným alebo ojkoným bol topoformant, úspene
a presne vytvorili názvy fiktívnych onymických objektov. Zaujímavosou je zistenie, e z 200 odpovedí len jedna respondentka vytvorila hydronymá motivované osobnými menami v dvojslovnej forme pomocou posesívneho genitívu
a apelatíva potok (Matúov potok, Chmelíkov potok, Kukurov potok). Pri tvorení
hydroným a ojkoným respondenti väèinou vyuívali aktuálne (teda frekvenène
najvyaenejie) topoformanty1. Vo viacerých odpovediach sme zaznamenali
analogické tvorenie nasledujúcich hydroným, ale predovetkým ojkoným. Frekvenène najvyaenejím formantom pri ojkonymách boli topoformanty -ovce,
-ov/-ovo, -ice, -any (Jabloòovce, Matúovce, Blatovce, Kukurovce, Medveïovce,
Medveïov, Chme¾ovo, Jablonica, Èervenice, Chme¾any, Èervenozemany,
Chme¾kany...), respondenti najèastejie tvorili hydronymá pomocou topoformantov -ica, -ca, -ka, -anka/-ianka, (Matúica, Podzámèica, Zahumnica, Humnica,
Chme¾nica, Chmelica, Medvedica, Medvednica, Kukurnica, Jablonka,
Podzámka, Èervenianka, Humnianka...).
Diachrónny aspekt topoformantov (resp. ojkoformantov) je pevne ukotvený
v po¾skej, èeskej i slovenskej onomastike (S. Rospond, R. Mrózek, V. milauer,
I. Lutterer, R. rámek, M. Majtán...). V. milauer poloil základy truktúrneho
chápania ojkoformantov svojou teóriou tzv. malých typov (k tomu rámek,
1999, s. 81). Kombináciou areálovej distribúcie s chronologickým aspektom
topoformantov dospel R. rámek k termínu propriálne jadro, v rámci ktorého
rozliuje východiskové a vývojovo mladie priestorové jadro (rámek, 1999,
s. 8691).

1 Podobnú situáciu pripomína J. David v súvislosti s návrhmi obèanov na pomenovanie mesta
Havíøov v roku 1955 (k tomu David, 2009; David, 2011 s. 285295 a rámek, 1999, s. 49).
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Z diachrónneho h¾adiska sa v slovenskej hydronymii za najstarí formant
povauje -ica, ktorý je produktívny i v súèasnosti (Teplica, Bystrica, Blatnica,
arnovica, Lukavica...). Rovnako starým formantom (ale s niou frekvenciou
výskytu) je formant -ava/-va o pôvode ktorého sa v minulosti viedli viaceré
diskusie. A. Závodný (2010) vo svojej túdii zosumarizoval doterajie názory na
pôvod formantu -ava/-va a spracoval preh¾adnú mapu, èasovej a priestorovej
distribúcie formantu v slovenskej hydronymii. Mladie hydronymá vznikali prevane z ojkoným pomocou formantov -ka (-anka/-ianka)  Varínka, Teplianka,
Belianka, prípadne ich názov vznikol pod¾a nadradeného toku  Rudavka, Ondavka (Majtán, 1996, s. 141). V súèasnej slovenskej hydronymii sú frekventované
formanty -ec (-ovec, -anec, -avec), -ík (-ník, -eník, -ovík)  Lukavec, Jalovec,
Turiec, Hnilec, Brusník, Èrmník...
V truktúrno-typologickom triedení slovenských terénnych názvov M. Majtán
(1996, s. 23) charakterizuje nepredponové odvodené (t. zn. príponové) názvy, e
tieto toponymá vznikli z apelatív pomocou formantov príznaèných pre apelatívne názvy miesta, alebo z proprií pomocou formantov vyjadrujúcich
príslunos alebo vlastníctvo. Tu nachádzame prienik sémantického príznaku
formantov apelatívnej slovnej zásoby (ako kontatuje vyie J. Pleskalová
 apelatívnej onomaziologickej kategórie) so sémantickým príznakom propriálnych formantov.
Pri úvahách o tom, èo je najdôleitejím faktorom ovplyvòujúcim výber
zodpovedajúceho topoformantu v triede hydroným alebo ojkoným, si musíme
uvedomi, e motivaèné príznaky (vznik propria by asi výstinejie charakterizovalo spojenie motivaèné východiská) sa premietajú len do propriálnej bázy a nemajú vplyv na výber zodpovedajúceho topoformantu. Najdôleitejím faktorom
ovplyvòujúcim výber zodpovedajúceho topoformantu zo strany pomenúvate¾a
(tvorcu propria) je uvedomenie si príslunej onymickej triedy vznikajúceho propria, ktorú charakterizuje urèitý súbor topoformantov. V procese vzniku toponyma teda dochádza k bipolarite medzi propriálnou bázou a topoformantom, pretoe obsahovo-sémantické príznaky sa premietajú do propriálnej bázy a
onymické triedy determinujú výber topoformantu (onymické triedy ponúkajú
pomenúvate¾ovi prísluný inventár topoformantov).
Sémantický príznak onymických formantov je spomedzi vetkých mien
najvýraznejí v triede logoným2. Pri logonymách (ako najmladej a najdynamickejej onymickej triede) ide o najtesnejie spojenie medzi apelatívnou a propriálnou slovotvorbou. Problematike logoným sa v slovenskej onomastike venovala najmä M. Imrichová, ktorá kontatuje, e nominaèná funkcia logoným, pri
ktorej sa objektu pripisuje znak, ktorý sa jednak stáva novým znakom, no pri
2 V po¾skej onomastike sa názvy firiem oznaèujú termínom nazwy firmowe (pozri Polskie
nazwy w³asne, s. 347, 349).
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priezraènejích typoch (napr. sémantických alebo derivovaných) sa uvedomuje
znak v znaku, èie motivant v logonyme. (Imrichová, 2006, s. 3233). Práve
táto funkcia zbliuje apelatíva a propriá. Je vak potrebné zvýrazni fakt, e
prienik apelatívnej a propriálnej slovotvorby sa prejavil v oblasti formantov.
Tento prienik najlepie charakterizujú logonymá svojou pecifickou charakterizaènou funkciou, pretoe logonymá si òou zachovávajú a vyuívajú sémantiku
motivantov (ich pôvodný význam), nepriamo tak charakterizujú firmu, jej zameranie a èinnos. Z náho poh¾adu sú (pod¾a rozdelenia M. Imrichovej, 2006,
s. 3637) najzaujímavejie derivované afixoidné logonymá, èiastoène aj kontaktové logonymá. Onomaziologická báza tejto skupiny logoným je vyjadrená
formantmi, ktorých funkcia a pecifický význam v príslunom logonyme sa uvedomuje a po identifikácii slova ako propria a v propriálnom súbore ako logonyma. V derivátoch sa vyuívajú domáce flektivizaèné formanty a logoformanty,
ktorými sú buï periférne slovotvorné prostriedky, alebo peciálne, netypické
formanty, nesúce pecifickú sémantiku (zvýraznil J. K.). V kompozitných tvaroch je onomaziologická báza najèastejie vyjadrená prefixoidmi alebo sufixoidmi cudzieho pôvodu, vyjadrujúcimi oblas podnikania. (Imrichová, 1996, s. 4546).
Pri tvorbe logoným sa môu uplatni rovnako prefixy i sufixy (M. Imrichová
pouíva presnejie termíny  prefixoidy a sufixoidy) rovnakej podoby a teda aj
sémantického príznaku. Najèastejie sa uplatòujú logoformanty -agro
oznaèujúce èinnos firmy spojenú s po¾nohospodárstvom, -aqua/-akva (voda,
vodný, akvaristika), -auto (automobil, predaj a servis áut, predaj autodielov),
-dent (dentálny, zubný), -eko (ekológia), -el/-ele/-elektro (elektronický tovar,
práce súvisiace s elektrinou a elektrickými výrobkami), -ener/-energo (energia,
energetický), -ex (export), -geo (zem, práce týkajúce sa zeme, pozemné práce),
-stav (stavebný, stavebné práce), -tech/-techno (technika, technické zariadenia),
-tel/-tele (telefonický, televízny, predaj a oprava televízorov, telekomunikácia),
-term/-termo/-therm (teplo, zatep¾ovanie budov a bytov, kúrenie a práce s tým
spojené) (tak aj Imrichová, 1996, s. 49; Mitter, 2006, s. 121134).
Na záver môeme sumarizova  topoformanty, pomocou ktorých sa v minulosti tvorili (a v súèasnosti tvoria) jednotlivé triedy proprií  napr. hydronymá,
ojkonymá, ... boli (a sú) sémanticky spojené s príslunou propriálnou triedou.
Ich sémantický príznak (kategoriálne spojenie s propriálnou triedou) si uvedomujú tvorcovia proprií aj v súèasnosti a dokáu ich poui v procese vzniku
propria. Onymický formant (topoformant, hydroformant, ojkoformant, logoformant) sa vyznaèuje sémantickým príznakom a je spojený s príslunou onymickou triedou. Najtesnejie prepojenie sémantických príznakov proprií s apelatívnou lexikou je v kategórii logoným.
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Summary
The paper deals with various word formation processes concerning proper nouns. The research is to prove that formants contain semantic markedness, value of which (or its social
perception) has been changing during the development of language and its onymic systems and
that semantic markedness of topoformants are connect to the onymic category.
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Príloha: Dotazník pouitý pri výskume
Dátum: G
Mu G
ena G
Vek:
Fakulta (vysoká kola):
Roèník/kombinácia:
Absolvoval(a) som kurz onomastiky (toponomastiky): áno G
nie G
1. Kríikom zaraïte prísluný názov do kategórie hydroným (názvov vôd) alebo
do kategórie ojkoným (názvov osád):
N ázov

hydronymum

ojkonymum

poznámka

1

2

3

4

Bebrava
Beladice
Blatnica
Brestovany
Buèany
Buince
Bysterec
Bystrica
Draovce
Drevenica
Chvojnica
Jazernica
Jelany
Jelovce
Jelava
Jelovec
K¾aèany
Kluknava
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1

Kolárovo
Koplotovce
Leiachovo
Lovèice
Lukavica
Myjava
Orava
Otrokovce
Padva
Pastuchov
Ratkovce
Rohonica
Rudava
Siladice
Teplica
Topo¾nica
Trakovice
Tuina
Zelenice
akovce
elovce
ikava

2

3

4
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2. Utvorte fiktívny názov pre pomenovanie osady (ojkonyma) a pre pomenovanie vodného toku (hydronyma), ak motivaèným èinite¾om je:
motivaèný èinite ¾

Hydronymum

ojkonymum

poznámka

jabloò
Matú (osobné meno)
blato
Kukura (priezvisko)
medveï
miesto pod zámkom
chme¾
èervená (farba pôdy)
miesto za humnami
Chmelík (priezvisko)

3. Pokúste sa odôvodni, èo rozhodovalo o zaradení názvu do triedy hydroným
alebo ojkoným:

Ïakujem vám za pomoc a za seriózne vyplnenie dotazníka.
Prajem vám príjemný deò!

UWM

PRACE JĘZYKOZNAWCZE
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Małgorzata Kurianowicz
Białystok

Ewangeliarz z 1771 r. jako zabytek płd.-wsch. Polski.
Analiza tekstologiczna – inwersja*
The old print Gospel 1771 from south – east Poland.
Syntactic analysis – inversion
The main aim of this article is a syntactic analysis concerning the word order in three
Church Slavonic texts.
Słowa kluczowe: językoznawstwo, Ewangeliarz, składnia cerkiewnosłowiańska, inwersja
Key words:
linguistics, Gospel, Church-Slavonic syntax, inversion

Będące przedmiotem niniejszej analizy ołtarzowe1 tetraewangelium2 jest
własnością Prawosławnego Stauropigialnego Klasztoru św. Onufrego położonego
w płd.-wsch. Polsce, na zachodnim brzegu Bugu3, w odległości 2 km na wschód
od wsi Jabłeczna (woj. lubelskie). Sam zabytek, jako napływowy, wydany
został w języku cerkiewnosłowiańskim (dalej: cs.) w drukarni Ławry Kijowsko-Pieczerskiej w marcu 1771 r. W tamtych czasach była to największa i najprężniej
działająca typografia Rusi.
Co się zaś tyczy samego starodruku, to nawet najbardziej szczegółowa
monografia na temat historii klasztoru autorstwa ks. protoprezbitera Serafina
* Niniejsza publikacja powstała ze środków MNiSW na naukę, w ramach grantu promotorskiego
nr N N104 0577438 pt. Biblia Ostrogska i XVIII-wieczna Ewangelia klasztoru w Jabłecznej – cerkiewno-słowiańskie zabytki redakcji ruskiej.
1
Scs.
W literaturze przedmiotu używana jest wymiennie nazwa ewangeliarz
liturgiczny stanowiący ustawowo część wyposażenia ołtarza. Zob. A. Znosko: Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski. Białystok 1996, s. 100.
2
Jest to kodeks zawierający pełny tekst pierwszych ksiąg Nowego Testamentu wg powszechnie
przyjętego porządku, tzn. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Używane są również nazwy tetrum, tetr,
czteroewangeliarz. Zob. L. Moszyński: Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa 2006, s. 133–134;
J. Ostapczuk: Cerkiewnosłowiański przekład liturgicznych perykop okresu Paschalnego święta
Pięćdziesiątnicy w rękopiśmiennych ewangeliarzach krótkich. Warszawa 2010, s. 104.
3
Przez większość czasu swego istnienia klasztor znajdował się na wschodnim brzegu Bugu. Na
brzeg zachodni, obecnie polski, trafił dopiero w wyniku regulacji rzeki dokonanej w drugiej połowie XIX w.
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Żeleźniakowicza4 nie wspomina, w jakich okolicznościach Ewangeliarz stał się
własnością jabłeczyńskich mnichów.
Według autorów Drukarzy dawnej Polski w momencie, gdy Kijów ostatecznie
odpadł od Polski (1686 r.), bezpośrednia łączność ziemi kijowskiej z Rzeczpospolitą urwała się niemal całkowicie5. Jednak już sam fakt pojawienia się kijowsko-pieczerskiego Ewangeliarza z 1771 r. w klasztorze św. Onufrego przeczy temu.
Również historia drukarni kijowskiej nie potwierdza tej tezy6. Co więcej, traktat
Grzymułtowskiego (1686 r.), na mocy którego Kijów został przyłączony do Rosji,
przyznawał metropolicie kijowskiemu jurysdykcję nad Kościołem prawosławnym
w Rzeczypospolitej (artykuł IX)7, a więc łączność między tymi ziemiami
była kontynuowana. Zatem nie powinien dziwić fakt, iż zakupiony bądź też
podarowany Ewangeliarz, który wyszedł spod prasy kijowskich zakonników, stał
się własnością prawosławnego klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej.
Poddane analizie tetraewangelium bez wątpienia jest starodrukiem8, który
zachowuje typową dla tego rodzaju tekstów kolejność prezentacji ksiąg poszczególnych ewangelistów (tzn. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan). Jednakże z uwagi na to,
iż był on przeznaczony również do celów liturgicznych, dostosowany został do czytań
na poszczególne dni roku cerkiewnego9, tzn. pełni też rolę ewangeliarza-aprakosu10.
Poczynając od XIV w. aprakosy były używane w praktyce cerkiewnej coraz rzadziej11,
4
Zob. С. Железнякович: История Яблoчинского Свято-Онуфриевского монастыря в трех
томах. Яблочинский монастырь в самостоятельном Польско-Литовском государстве 1747/8–
–1795. Т. 1. Варшава 2006.
5
A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII
wieku. Zeszyt 6: Małopolska – ziemie ruskie. Wrocław–Kraków 1960, s. 141.
6
Zob. Ф. И. Титов: Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк 1606–1616–
–1916 гг. Т. 2. Киев 1916.
7
Monaster w Jabłecznej należał do metropolii kijowskiej do 1795 r. (trzeci rozbiór Polski).
8
Jak podaje Karol Estreicher, starodruk to książka wydana między rokiem 1501 a 1800 (31 XII).
Cechuje go ręczne wytwarzanie wszystkich składników: papieru, typografii, ewentualnie ilustracji
i oprawy. Zob. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski: Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław–
Warszawa–Kraków 1971, s. 2224.
9
Okres I, rozpoczynający ewangeliarz, obejmuje czas od Paschy do Pięćdziesiątnicy. Okres II –
od Pięćdziesiątnicy do Początku Nowego Roku Cerkiewnego (1 IX). Okres III trwa od Nowego roku
Cerkiewnego do Wielkiego Postu i okres IV – od Wielkiego Postu do Paschy.
10
Termin aprakos (scs.
) pojawił się w tekstach słowiańskich
pod koniec XIII w. Jest to wybór lekcji ewangelicznych czytanych w czasie cerkiewnych nabożeństw
w niedziele i święta. Zawiera on teksty ewangeliczne podzielone na perykopy lekcyjne dla każdego dnia
roku liturgicznego w następującej kolejności: Jan, Mateusz, pierwsza część Marka, Łukasz, druga część
Marka. Zob. Г. Дьяченко: Полный церковно-славянский словарь. Москва 2001, s. 716. O nazwach
używanych do określania ewangeliarzy zob. J. Ostapczuk: Cerkiewnosłowiański przekład liturgicznych
perykop… Przypis nr 6, s. 21–22.
11
J. Ostapczuk wymienia tylko cztery starodruki aprakosów z XVII–XVIII w. (Uherce 1620 r., Łuck
1640 r., Lwów 1706 r., Kijów 1707 r.). W XVIII w. tetraewangelium było już tak mocno zakorzenione w
tradycji cerkiewnej, iż we wstępie do wydanego w 1707 r. w Kijowie Ewangeliarza wydawcy uprzedzali
czytelnika przed ewentualnym zdziwieniem, jakie mógł wywołać nieznany im dotąd sposób ułożenia
Ewangelii. Zmianę, jeśli chodzi o liczbę drukowanych aprakosów, przynosi dopiero wiek XIX. Najnowszy
ewangeliarz-aprakos, zawierający tekst zapisany równolegle w języku cerkiewnosłowiańskim i rosyjskim,
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stanowiły wręcz unikat na rynku wydawniczym, a ich funkcje przejęły tetra12. Według
A. A. Alekseewa13 spowodowane to było przede wszystkim pojawieniem się tańszego w
porównaniu z pergaminem materiału pisarskiego (tj. papieru), bardziej ekonomicznego
rodzaju pisma (półustawu), jak i przeprowadzanymi reformami liturgicznymi, tj.
wpływem monastycznej praktyki liturgicznej14 na praktykę liturgiczną parafii15.
Do analizy porównawczej zostały wybrane dodatkowo dwa teksty: Kodeks
Mariański (dalej: KM), sporządzony w XI w., a odnaleziony dopiero w 1842
r. na św. Górze Atos w monasterze pw. Najświętszej Maryi Panny (skąd też
wywodzi się jego nazwa) oraz Ewangeliarz Ostromira (dalej: EO). Ten jeden
z najcenniejszych i najstarszych16 datowanych cerkiewnosłowiańskich aprakosów rękopiśmiennictwa starosłowiańskiego redakcji ruskiej powstał na podstawie bułgarskiego oryginału17 w latach 1056–1057 w Nowogrodzie Wielkim.
Przepisany został przez diakona Grzegorza18 na polecenie Ostromira – wojewody
i posadnika księcia Izasława kijowskiego.
Cechą charakterystyczną języka scs. był swobodny szyk wyrazów w zdaniu.
Ta dowolność prowadzić mogła do tego, iż tłumacze przygotowując tekst starali
pojawił się w 2007 r. pod redakcją A. A. Alekseewa. Zob. J. Ostapczuk: Cerkiewnosłowiański przekład
liturgicznych perykop…, s. 26–28.
12
А. А. Алексеев: Текстология славянской библии. Санкт-Петербург 1999, с. 320–321; A. Naumow: Domus Divisa: studia nad literaturą ruską w I Rzeczypospolitej. Kraków 2002, s. 106.
13
А. А. Алексеев: Текстология…, с. 320.
14
W klasztorach, zgodnie z tzw. ustawem (typikonem) Saudyjskim i Jerozolimskim, nabożeństwo
eucharystyczne celebrowane jest codziennie.
15
W parafiach celebracja liturgii po Tygodniu Męki Pańskiej i okresu Paschalnego odbywała się
tylko w soboty i niedziele.
16
Do 2000 r. (odnalezienie Kodeksu Nowogrodzkiego) EO uznawany był za najstarszy datowany
zabytek. Zob. А. А. Алексеев: О новгородских вощеных дощечках начала XI в. „Русский язык
в научном освещении” 2004. № 2 (8), c. 203–208. Publikacja dostępna także w formie elektronicznej
pod adresem <www.ruslang.ru/doc/rjano08.pdf>.
17
W nauce istnieje kilka tez dotyczących oryginału, na podstawie którego powstał EO. Uczeni są
zgodni co do tego, iż dużą rolę odegrały tu Karty Kuprianowskie (Nowogrodzkie) X–XI w. Według
rosyjskiego lingwisty F. F. Fortunatowa te dwa rękopisy miały jeden wspólny oryginał, z którego zostały
przepisane. Jednak język EO w stosunku do Kart Kuprianowskich jest starszy. Zob. Ф. Ф. Фортунатов:
Состав Остромирова евангелия. [W:] Сборник статей, освященных почитателями академику
и заслуженному профессору В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой
деятельности. Ч. 2. Санкт-Петербург 1908, с. 1416–1479. Z kolei serbski uczony M. V. Mošin
stwierdził, iż EO jest kopią kodeksu, którego pozostałością są właśnie Karty Kuprianowskie. Zob. M. V.
Mošin: Novgorodski listići i Ostromirovo jevanđelje. „Arheografski prilozi” 5. Belgrad 1983, с. 7–64,
a także А. А. Алексеев: Остромирово Евангелие и византийско-славянская традиция Священного
Писания. Российская национальная библиотека 2007, <www.nlr.ru/exib/Gospel/ostr/alexeev.html>.
Pogląd ten zdobył wśród slawistów największe uznanie.
18
Prace trwały siedem miesięcy – od 21 października 1056 r. do 12 maja 1057 r. (204 dni).
O nieprzypadkowości dat rozpoczęcia i zakończenia EO szerzej zob. Е. В. Крушельницкая: Остромирово
евангелие (1056–1057 гг.) и Российская национальная библиотека: хранение и изучение памятника.
Российская национальная библиотека 2007, <www.nlr.ru/exib/Gospel/ostr/index.html>. L. Moszyński
na podstawie danych zawartych w posłowiu wyliczył, iż diakon Grzegorz dziennie musiał przygotować
(wraz z ornamentami) 3 dwuszpaltowe strony. Zob. L. Moszyński: Wstęp do filologii…, s. 121.
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się zachować wierność oryginałowi, w istocie tracąc w ten sposób wierność
stylu, zmieniając pierwotny styl oryginału w nienaturalnie podniosły styl
przekładu. Służyło temu wplatanie archaizmów i starohebrajskich idiomów, np.
[Który badasz serca i nerki, Boże
sprawiedliwy] (Ps. 7:10) – „serce i nerki” w znaczeniu „umysł i uczucia”; struktur
gramatycznych, np. paralelizm składniowy –
[Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było
Słowo] (J 1:1); częste stosowanie zaimków dzierżawczych w postpozycji, np.
19
. Jednak według niektórych filologów autorzy Biblii wcale nie stosowali
specjalnej stylizacji, lecz jej styl odpowiadał ówczesnemu językowi i nie różnił
się od stylu równolegle powstających tekstów greckich czy też hebrajskich20.
Najczęstszym typem różnic syntaktycznych, jakie można zaobserwować w
porównywanych zabytkach, jest inwersja (szyk przestawny). Niekiedy powstałe w
ten sposób pary wyrazów nazywane są „odwróconymi dubletami” (ros. обратные
дублеты), tj. parami, w których człony zamienione zostają miejscami, przy czym
wszystkie ich funkcje pozostają niezmienne21.
Przeprowadzona analiza pozwoliła wyróżnić 146 różnic syntaktycznych,
które można sklasyfikować w następujący sposób:
1) szyk EJ jest inny niż KM (zgodny z EO) – 2 przykłady,
2) szyk EJ jest inny niż EO i KM (EO i KM są zgodne) – 134 przykłady,
3) wszystkie teksty różnią się szykiem – 10 przykładów.
Są to 3 z 4 możliwych wariantów. Zabytki nie odnotowują przykładów, gdy
szyk EJ jest inny niż EO (zgodny z KM).
Wszystkie z dostrzeżonych różnic nie będą mogły być zaprezentowane ze
względu na ich liczbę, jednakże każdy z wariantów zostanie opatrzony przykładami.
1. Szyk EJ jest inny niż KM (zgodny z EO) – 2 przykłady.
Mt 14:19 EJ
EO
KM
Mt 24:44 EJ
EO
KM
19
W oryginale hebrajskim nie ma możliwości innego szyku. Szyk postpozycyjny jest więc typowy
dla języka oryginału, naturalny, a w związku z tym nie nadaje mu przez to podniosłości. Natomiast
zastosowanie inwersji w przekładzie doprowadziło do „uwznioślenia” tekstu, pomimo że oryginał taki nie
jest. Zob. M. Piela: Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu.
Kraków 2003, s. 13.
20
Zob. M. Piela: Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce?. „Studia Judaica” R. 10,
2007, nr 2(20), s. 235–250.
21
М. И. Чернышева: Вопросы об истоках лексической вариантности в ранних славянских
переводах с греческого языка: переводческий прием «двуязычные дублеты». „Вопросы языкознания”
1944. № 2, c. 97–107; M. Wronkowska: Konstrukcja podwójnego przeczenia w Czteroewangeliarzu
Przemyskim. Cz. I. „Rocznik Slawistyczny” 1981. T. XLII, s. 37–43.
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2. Szyk EJ jest inny niż EO i KM (EO i KM są zgodne) – 134 przykładów, np.:
Mk 14:53 EJ
EO
KM
Łk 14:21

EJ
EO
KM

J 11:44

EJ
EO
KM

Mt 26:15

EJ
EO
KM

Łk 1:24

EJ
EO
KM

Mt 17:17

EJ
EO
KM

Mk 16:18

EJ
EO
KM

J 10:17

EJ
EO
KM

Mk 16:10

EJ
EO
KM
EJ
EO
KM
EJ
EO
KM
EJ
EO
KM

Mk 16:18

Łk 8:14

Łk 12:39
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EJ
EO
KM
EJ
EO
KM

		

Jak można zauważyć, że inwersji podlegały różne części mowy: rzeczowniki,
czasowniki, przymiotniki, zaimki, przyimki, przysłówki, spójniki, partykuły,
a tym samym różne części zdania. Jej celem było zazwyczaj nadanie tłumaczeniu
bardziej podniosłego charakteru, uwydatnienie wartości semantycznej lub
logicznej, podkreślenie stosunku emocjonalnego, intonacji, rytmizacji, a przez
to podkreślenie odmienności tekstu sakralnego. Z tych 134 wyekscerpowanych
jednostek 22 (16%) dotyczą przestawienia partykuły lub .
a) 9 przykładów przestawienia partykuły
(EO i KM są zgodne):
Mt 6:9
Mt 28:5
Mk 2:9
Łk 8:28
Mt 17:25
Mt 18:4
Łk 10:16
Łk 24:35
J 10:35

EJ

EO

KM

Partykuła zwrotna obecnie w języku rosyjskim jest pisana zawsze w pozycji
przyczasownikowej, wyłącznie w postpozycji do niego i zawsze łącznie22 (stąd też
jej nazwa postfiks). W języku scs. forma zaimka zwrotnego
w związku z tym,
iż była formą ortotoniczną, przez długi czas mogła pojawiać się w zdaniu
w sposób swobodny, tj. w prepozycji lub w postpozycji do czasownika, mogła
ona również być oddzielona od czasownika innymi słowami (przyimkiem,
zaimkiem lub partykułą). Dowolność ta zarejestrowana została w EO i KM.
Jednak już w XII–XIII w. forma
zaczęła stopniowo tracić swoją akcentową
niezależność, przyłączając się do sąsiadującego z nią słowa23. Proces ten
22
W związku z tym, iż EO nie stosuje podziału tekstu na wyrazy (brak spacji) trudno jest określić,
czy partykuła
pisana była łącznie, czy też nie. W rękopisach przerwy robione były dopiero po
zamkniętych jednostkach frazeologicznych, po których stawiano kropkę, najczęściej podwyższoną do
połowy litery. Podział na słowa w wydaniach starosłowiańskich tekstów wprowadzili dopiero
językoznawcy-wydawcy. Zob. L. Moszyński: Wstęp do filologii…, s. 118.
23
А. М. Селищев: Старославянский язык. Ч. I. Москва 1951, с. 113.
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przebiegał jednak powoli. Należy w tym miejscu odnotować fakt iż, gdy w EO
zanotowana jest zarówno w postpozycji, jak i prepozycji w
i KM partykuła
stosunku do czasownika, a w niektórych przypadkach oddzielona jest również
od czasownika partykułą, to XVIII-wieczny EJ notuje wyłącznie przypadki
bezpośrednio postpozycyjne w stosunku do czasownika. W Moskwie jeszcze w
połowie XVI w. partykuła zwrotna
umiejscawiana była w sposób dowolny.
Jednak już na początku XVII w. jej swobodne użycie w mowie potocznej stanowiło
rzadkość24. W XVIII w., jak ilustruje to EJ, proces umiejscowienia morfemu
w bezpośredniej postpozycji do czasownika w języku cs. (na podobieństwo jęz.
ros.) był już całkowicie zakończony.
b) 12 przykładów przestawienia partykuły
(EO i KM są zgodne):
EJ
EO
KM
Mt 10: 28
Mt 24:20
Łk 1:11
Łk 1:64
Łk 8:38
Łk 9:43
Łk 23:36
Łk 15:28
Łk 24:37
J 1:38
J 6:52
J 21:1
Należy zwrócić uwagę, iż w zestawionych tekstach przestawienie partykuły
zawsze odbywa się w odniesieniu do morfemu . Dlatego też
wyodrębnić można dwie przeciwstawne reguły pisania : przed morfemem
(w rękopiśmiennym EO, KM –
) albo po
(w drukowanym EJ –
) co najprawdopodobniej związane jest z zakończonym już w XVIII w.
procesem umiejscawiania morfemu
w bezpośredniej postpozycji w stosunku
do czasownika. Tak więc, pomimo iż język scs. charakteryzował się swobodnym szykiem wyrazów w zdaniu, to tłumacze określali własne zasady i konsekwentnie ich przestrzegali. Wyjątek stanowi jeden przypadek użycia w EJ partykuły
w prepozycji do czasownika w stosunku do EO i KM:		
J 20: 16
EJ
EO
KM

24

П. Я. Черных: Историческая грамматика русского языка. Москва 1952, с. 191.
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3. Wszystkie teksty różnią się szykiem – 10 przykładów.
Mt 26:24 EJ
EO
		
KM
Mt 27:44

EJ
EO
KM

Mk 10:43

EJ
EO
KM

J 6:52

EJ
EO
KM

J 8:23

EJ
EO
KM

J 8:29

EJ
EO
KM

J 12:8

EJ
EO
KM

Mt 20: 3

EJ
EO
KM

		
		

W tym jeden przypadek wystąpienia partykuły
J 3:22
EJ
EO
KM

w różnych pozycjach:

oraz jeden przypadek wystąpienia partykuły ¿e w różnych pozycjach:
(…)
J 5:21
EJ
EO
(…)
KM
(…)
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Reasumując, przedstawiony powyżej materiał dowodzi, iż w XVIII
w. układ składniowy w znacznym stopniu różnił się od uporządkowania
zarejestrowanego w XI-wiecznych zabytkach. Na podstawie wyekscerpowanego materiału na pewno można mówić o dużej zbieżności najstarszych
rękopiśmiennych tekstów (EO i KM). Potwierdza to również brak jednego
z możliwych wariantów zmiany szyku wyrazów (zabytki nie odnotowują
przypadków, gdy szyk EJ jest inny niż EO, ale zgodny z KM). Zgodność EO i KM
wiąże się zapewne z faktem, iż były to teksty powstałe w jednej epoce i zaliczane
są obecnie do kanonu scs. Takiej zbieżności w stosunku do EO i KM nie wykazuje
EJ. W XVIII-wiecznym tekście szyk nie jest już tak swobodny, większość procesów
językowych została już zakończona, pewne normy składniowe ukształtowane,
a przestrzegania ściśle określonych zasad pilnowały specjalnie powołane do
tego celu komisje religijne.		
Wykaz skrótów
KM – Kodeks Mariański XI w.
EO – Ewangeliarz Ostromira XI w.
EJ – Ewangeliarz 1771 r.
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Summary
The article deals with the problem of the word order in three Slavonic Gospels: two from
the 11th century and one from the 18th century, which is kept in Orthodox monastery in Jabłeczna
(south-east Poland).
The comparison of these texts on syntactic level permits to ascertain, that over the centuries
the word order has changed in a significant way: nouns, verbs, adjectives, demonstratives and
reflexive pronouns in 11th century texts could appear in free order. In the 18th old print Gospel this
order became more fixed and constant. The investigation also showed a great conformability of 11th
century texts.
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Komunikacja zak³ada, ¿e to, co komunikujemy, jest istotne, relewantne.
Uczestnicy aktu komunikacji dokonuj¹ interpretacji kierowanych do nich wypowiedzi. Przystêpuj¹c do interpretacji wypowiedzi, zak³adaj¹, ¿e bêdzie ona dla
nich istotna, a wiêc relewantna, a samej interpretacji dokonuj¹, poszukuj¹c tej
w³anie relewancji. Zatem powstaje pytanie o rolê relewancji w komunikacji
ogólnie, a tak¿e w wyspecjalizowanych opisach komunikacji okrelonego typu
dyskursu.
W prezentowanym artykule podejmujê rozwa¿ania na temat wykorzystania
teorii relewancji w opisie komunikacji w jasno okrelonym obszarze badawczym. Badam komunikacjê miêdzy nauczycielem a rodzicami ucznia. S¹dzê, ¿e
ze wzglêdu na wybór obszaru badawczego mogê swoje dociekania teoretyczne
umieciæ w obrêbie dyskursu edukacyjnego.
W literaturze wskazuje siê zwykle na trzy podstawowe obszary zainteresowañ lingwistyki edukacyjnej, które wyznaczone s¹ poprzez uczestników procesu
komunikacji (Kawka 1999; Rittel 2006). Tak wiêc wyró¿nia siê:
1) dyskurs dzieciêcy, w którym uczestnikami s¹ dzieci, a przedmiotem badañ
ich wzajemne relacje komunikacyjne, aspekty logopedyczne i psychologiczne;
2) dyskurs szkolny, w obrêbie którego bada siê wzajemne zachowania komunikacyjne w uk³adzie uczeñ  uczeñ lub nauczyciel  uczeñ i prowadzi je
w aspekcie jêzykowym oraz dydaktycznym;
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3) dyskurs akademicki, w którym uczestnikami s¹ nauczyciel akademicki
(wyk³adowca) oraz student, a badaniu poddawane s¹ aspekty kulturowe zdarzeñ
komunikacyjnych.
Prowadzone przeze mnie badania pozwalaj¹ wskazaæ dodatkowy, czwarty
obszar, który okrelam terminem: poszerzony dyskurs szkolny. Umieszczam
w nim badania nad jêzykiem i wzajemne zachowania komunikacyjne w uk³adzie
nauczyciel  rodzice ucznia (Makarewicz 2011b). Rozumiem przez to, ¿e w przestrzeni edukacyjnej mieszcz¹ siê wszystkie sytuacje zwi¹zane z nauczaniem.
Przyjmujê, ¿e przestrzeñ szkolna jest szersza ni¿ zdarzenia lekcyjne. Badania
jêzyka, jakim pos³uguj¹ siê nauczyciel i uczniowie podczas lekcji, maj¹ bogat¹
literaturê (Kawka1999; Skowronek1999), natomiast refleksje nad jêzykiem, jakim pos³uguj¹ siê uczestnicy wywiadówki szkolnej, s¹ ledwie zaznaczone w literaturze przedmiotu. S¹dzê jednak, ¿e tak wyznaczony obszar badañ znakomicie
mieci siê w dyskursie edukacyjnym. Przyjmujê bowiem, ¿e uczestnikami komunikacji w szkole s¹ tak¿e ci wszyscy, którzy porednio zwi¹zani s¹ z nauczaniem. Niew¹tpliwie zatem uczestnikami dyskursu edukacyjnego s¹ rodzice uczniów.
Jakkolwiek nie uczestnicz¹ oni bezporedni w lekcji, to przecie¿ wspieraj¹
dziecko w nauce przez pomoc w odrabianiu lekcji lub odpowiedni¹ zachêtê do
nauki. Ograniczenie dyskursu edukacyjnego tylko do przestrzeni wyznaczonej
murami szko³y k³óci siê z nowoczesnym rozumieniem nauczania. Wszak zadania
dydaktyczne realizowane s¹ równie¿ poza szko³¹, podczas wycieczek, lekcji
muzealnych i innych form edukacji pozaszkolnej. Uczestnictwo rodziców w dyskursie edukacyjnym manifestuje siê równie¿ przez ich aktywnoæ w strukturach
rady rodziców, organu doradczego istniej¹cego w szkole na mocy statutu tej
instytucji. Bezporedni udzia³ w dyskursie edukacyjnym przejawia siê tak¿e
podczas wszelkich kontaktów rodziców z nauczycielem, odbywaj¹cych siê w ramach wywiadówki na terenie szko³y lub przez nowoczesne medium, jakim jest
Internet. Przyjmujê zatem za poprawne lokowanie moich badañ w obrêbie lingwistyki edukacyjnej.
W³aciwe rozwa¿ania warto poprzedziæ dociekaniami s³ownikowymi, bowiem u¿yty w tytule artyku³u termin relewancja, jak siê okazuje, objaniany
jest w sposób niejednoznaczny.
Definicje s³ownikowe objaniaj¹ termin relewancja jako: zwi¹zek, zw³aszcza logiczny, z rzecz¹, o któr¹ chodzi, za relewantny to pozostaj¹cy w logicznym zwi¹zku z, odnosz¹cy siê do, stosuj¹cy siê do, dostarczaj¹cy s³usznoci
albo nies³usznoci sprawy, istotny dla (Kopaliñski 2003, s. 439). Przyjmuje siê
tak¿e, ¿e relewant oznacza zwi¹zany z tym, co siê dzieje lub o czym jest
mowa, a tak¿e poprawny lub stosowny do okrelonego celu (za Artowicz
1997, s. 22). Mo¿na przyj¹æ, ¿e definicje zaproponowane w s³ownikach jêzyków
naturalnych s¹ aksjomatyczne i intuicyjnie zrozumia³e.
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Dodaæ nale¿y, ¿e w logice i filozofii relewancja to istotna kategoria poznawcza, wed³ug której organizowana jest wiedza cz³owieka i przebiegaj¹ procesy
komunikacji miêdzyludzkiej. Zgodnie z teori¹, któr¹ na gruncie filozofii sformu³owa³ Albert Schütz, to relewancja w³anie decyduje o tym, jak cz³owiek buduje
swoje widzenie wiata. Wed³ug niego nasz¹ codzienn¹ wizjê rzeczywistoci
tworzy wiedza istniej¹ca w wiadomoci i przekazywana przez tradycjê oraz
wiedza pochodz¹ca z percepcji wiata zewnêtrznego. Zdolnoæ wyboru sporód
wielu bodców elementów koniecznych do prawid³owego funkcjonowania oparta jest na zasadzie relewancji. Przywo³ywana teoria odwo³uje siê do sceptyków
greckich i do teorii dowiadczenia Husserla (za Artowicz 1997, s. 28). To, co
decyduje o konkretnym wyborze interpretacji dla danej reprezentacji, jest wyborem z posiadanej wiedzy podrêcznej oraz z docieraj¹cych bodców dowiadczenia bie¿¹cego. Teoria A. Schütza jest nieostra i pe³na luk, ale pozwala uzmys³owiæ sobie, ¿e postawa strukturalizacji wiedzy oparta jest na relewancji
ró¿norako umocowanej. Dla prowadzonych tu rozwa¿añ za istotne uznajê, wyró¿nione przez Schütza, trzy systemy relewancji. Zatem relewancja przedmiotowa dotyczy wiedzy pochodz¹cej z percepcji wiata zewnêtrznego. Oparcie relacji miêdzy tym, co znane, i tym, co nowe, jest istotne w budowaniu struktury
uporz¹dkowanej wiedzy o wiecie. Szczególnie inspiruj¹ca dla prowadzonych
rozwa¿añ jest relewancja interpretacyjna. Ta kategoria wyborów opiera siê na
kwalifikowaniu i ocenie postrzeganych obiektów w kontekcie rzeczywistoci,
mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e jest interpretacj¹ semantyczn¹. Trzeci typ relewancji
okrelony zosta³ mianem motywacyjnej i odnosi siê do okrelenia istotnych cech
postêpowania ustalonych w wyniku decyzji interpretacyjnej. Jak twierdzi twórca
tej teorii, podzia³ na trzy rodzaje systemów relewancji ma charakter czysto teoretyczny, bowiem s¹ to procesy dynamiczne i wspó³dzia³aj¹ce.
Jak nale¿y przypuszczaæ, to niejedyna istniej¹ca w filozofii teoria podejmuj¹ca objanienie relewancji, uzna³am jednak, ¿e to ona w³anie warta jest przywo³ania w kontekcie prowadzonych rozwa¿añ. Dla objanienia opisu procesu
komunikacji zwykle w jêzykoznawstwie przyjmuje siê ujêcie semiotyczne lub
interferencyjne, czyli kognitywne.
Ujêcie semiotyczne procesu komunikacji reprezentowane jest przez teorie, w
wietle których za istotne uznaje siê kodowanie i dekodowanie sygna³ów jêzykowych. Ten sposób opisu procesu komunikacji znalaz³ wyraz w licznych pracach
jêzykoznawczych, lecz nie bêdzie on stanowi³ przedmiotu naszego zainteresowania. Zarówno prace Arystotelesa i jego nastêpców, jak i fundamentalne dla semiotyki opracowanie Ferdynanda de Saussurea jakkolwiek interesuj¹ce, reprezentuj¹
odmienne od interesuj¹cych nas w tym opracowaniu podstaw metodologicznych.
Za podstawê prowadzonych rozwa¿añ przyjmujê ujêcie inferencyjne, zgodnie z którym rozumienie i komunikowanie odbywa siê przez interpretacjê wypowiedzi w kontekcie. Podstawy teoretyczne tak sformu³owanej teorii relewancji
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znajdujemy w pracach Dana Sperbera i Deirdre Wilson. To nurt badañ obecny
w jêzykoznawstwie kognitywnym. Autorzy ci twierdz¹, ¿e interpretacja wypowiedzi stanowi interakcjê miêdzy struktur¹ jêzykow¹, informacj¹ pozajêzykow¹
oraz strukturami informacji mentalnej. Obecna w tej teorii hipoteza o modularnoci umys³u oraz o zdolnoci umys³u do metareprezentacji wpisuje siê w kognitywne badania nad relewancj¹. Ujêcie inferencyjne procesu komunikacji za
istotne uznaje interpretacjê wypowiedzi w kontekcie. Zatem komunikacja poszerzona o zmienne kontekstowe znakomicie odpowiada temu, co definiowane
jest przez pojêcie dyskursu.
Modularnoæ umys³u opiera siê na twierdzeniu, ¿e w umys³ach ludzi istniej¹
modu³y odpowiedzialne za wyspecjalizowane zadania. Dzia³aj¹ one automatycznie, a wiêc poza ludzk¹ wiadomoci¹. Ich rolê sprowadziæ mo¿na do przekszta³cania sygna³ów dwiêkowych wypowiedzi na reprezentacje mentalne, co stanowi
podstawê wstêpnego procesu rozumienia. Reprezentacje mentalne organizowane
s¹ w struktury znaczeniowe i tworz¹ modu³y teorii umys³u, rozumienia i wnioskowania. Istotnym elementem teorii stworzonej przez Sperbera i Wilson jest
przekonanie, ¿e proces komunikacji mo¿liwy jest z powodu ludzkiej zdolnoci
do przypisywania innym stanów i intencji dobrze nam znanych. Dziêki interpolacji w³asnych odczuæ i poziomów interpretacji mamy zdolnoæ przewidywania
i t³umaczenia zachowania innych ludzi. Odpowiada za tê zdolnoæ wyspecjalizowany podmodu³ interpretacji zachowañ komunikacyjnych. Dziêki opisanej zdolnoci wnioskowania istnieje mo¿liwoæ wype³nienia luki miêdzy wiedz¹ zakodowan¹, maj¹c¹ reprezentacjê semantyczn¹, a wartoci¹ mentaln¹ wypowiedzi.
Czêæ komunikowanych treci odczytywana jest z poziomu wiedzy odbiorcy,
przy czym intencje nadawcy mog¹ byæ odczytywane prawid³owo lub te¿ nie.
Modu³ rozumienia bodców ostensywnych, czyli uwidaczniaj¹cych intencjê
nadawcy komunikatu, dzia³a wed³ug dwóch procedur. Jedna z nich to zasada
komunikacyjnej relewancji, która mówi, ¿e ka¿demu bodcowi ostensywnemu
odpowiada optymalna relewancja. Druga procedura zbli¿ona jest do teorii Paula
Gricea i nazwana zosta³a przez jej twórców procedur¹ interpretacji bodców
ostensywnych. Wed³ug tej procedury dochodzenie do wniosków poznawczych
opiera siê na zasadzie najmniejszego wysi³ku, co oznacza, ¿e weryfikowanie
hipotezy interpretacyjnej wypowiedzi, a wiêc usuwanie wieloznacznoci i dodatkowych odniesieñ nastêpuje w kolejnoci ich dostêpnoci i prowadzone jest do
chwili osi¹gniêcia relewancji.
Uzupe³nienie opisu procesu komunikacji miêdzyludzkiej o kategoriê intencji komunikacyjnej wyra¿onej poprzez ostensjê (postrzegalne zachowania
uczestników) oznacza uznanie komunikacji za proces niejednorodny. W tak szeroko rozumianej komunikacji kod podstawowy, a wiêc jêzyk rozumiany jako
znany uczestnikom zbiór okrelonych konwencji, jest tylko jednym z elementów
znacz¹cych procesu porozumiewania siê. Obok jêzyka umieciæ nale¿y kontekst

Kilka uwag o relewancji w poszerzonym dyskursie szkolnym

181

wypowiedzi oraz regu³y wnioskowania. Pos³ugiwanie siê kodem podstawowym
 jêzykiem nie jest obligatoryjne, bowiem wnioskowaæ mo¿na na podstawie
bodców ostensywnych niekodowanych, np. odpowiedzieæ gestem na postawione pytanie.
Sperber i Wilson zak³adaj¹ istnienie odrêbnego modu³u odpowiedzialnego
za wnioskowanie. Uaktywnia siê on wtedy, gdy w procesie komunikacji mo¿liwe staje siê stosowanie eliminacyjnych regu³ dedukcyjnych. To reprezentacje
znaczeñ komunikacyjnych, które podlegaj¹ regu³om logicznego porz¹dkowania,
a wiêc maj¹ postaæ jêzykow¹ uporz¹dkowan¹ w formie zakodowanych w jêzyku
struktur semantycznych, fleksyjnych b¹d sk³adniowych.
Teoria umys³u, model rozumienie bodców ostensywnych i procedura wnioskowania uzupe³nione zosta³y o pojêcie zdolnoci ludzkiego umys³u do samoreprezentacji Polega ona na umiejêtnoci reprezentowania innych reprezentacji.
Przyjmowanie istniej¹cych ju¿ konstruktów komunikacyjnych i lokowania ich
we w³asnym systemie rodków s³u¿¹cych porozumiewaniu siê mo¿e przebiegaæ
na kilku poziomach. To rozwa¿ania szczegó³owe, zatem wydaje siê, ¿e sposób
wyró¿niania owych poziomów nie wnosi nowych elementów do prowadzonych
tu analiz, tak wiêc zostanie pominiêty.
W zwi¹zku z jêzykoznawcz¹ teori¹ relewancji rozpatrzeæ nale¿y hipotezê
wspólnej wiedzy uczestników komunikacji. Stanowi ona kontekst pozwalaj¹cy na
przetwarzanie zbioru przes³anek interpretacyjnych. To istotny element prowadzonych przez nas rozwa¿añ o dociekaniu intencji wypowiedzi. Kontekst ten nale¿y
traktowaæ jako konstrukt psychologiczny. Sk³ada siê nañ pewien zbiór wiedzy o
rzeczywistoci, który jest automatycznie uruchamiany przez uczestników procesu
komunikacji. Oczywicie podstaw¹ wiedzy wspólnej jest baza umocowana w jêzyku. Wspólnota jêzyka pozwala neutralizowaæ odmienne dowiadczenia osobiste
nadawcy i odbiorcy. Dziêki jêzykowi, a w³aciwie sta³ym strukturom gramatycznym w nim obecnym, udaje siê osi¹gn¹æ podstawowy poziom porozumienia. Jest
to istotne szczególnie w sytuacji, gdy chodzi o wyra¿enie pytania lub zaprzeczenia, a zw³aszcza wyranej aprobaty lub negacji. Jakkolwiek kod jêzykowy pozwala wyraziæ te treci w zdecydowany sposób, to wiadomo, ¿e konstrukcja gramatyczna i pewne sygna³y leksykalne  g³ównie partyku³y  daj¹ pewnoæ opart¹ na
wspólnocie kodu jêzykowego. Na ogó³ wynika ona z dowiadczenia w u¿yciu
jêzyka, choæ oczywicie mo¿e byæ tak¿e umocowana w wiedzy o systemie jêzyka,
której nabywa siê w procesie edukacyjnym.
Znacz¹cy mo¿e byæ tu poziom opanowania jêzyka, w którym prowadzona
jest komunikacja. Nawet jeli uczestnicy dialogu nale¿¹ do wspólnoty jêzykowej, a wiêc pos³uguj¹ siê tym samym jêzykiem ojczystym, to poziom jego opanowania mo¿e byæ ró¿ny. Wywiedzione z socjolingwistyki pojêcia kodu ograniczonego i kodu rozwiniêtego pozwalaj¹ uzmys³owiæ sobie trudnoci, na jakie
mog¹ napotkaæ uczestnicy procesu komunikacji wynikaj¹ce z przywo³anego

182

Renata Makarewicz

zró¿nicowania. Pos³ugiwanie siê tym samym jêzykiem nie zawsze oznacza pos³ugiwanie siê tym samym kodem jêzykowym.
O ile przyjmujemy za oczywiste, ¿e jêzyk jest elementem wiedzy wspólnej
uczestników komunikacji, bo przecie¿ najczêciej tak w³anie siê zdarza, ¿e
nale¿¹ oni do wspólnoty pos³uguj¹cej siê takim samym jêzykiem, to dalsze
doszukiwanie siê elementów buduj¹cych wiedzê wspóln¹ jest zadaniem bardzo
trudnym. Odwzorowanie rzeczywistoci w strukturach mentalnych, co nazywamy rodowiskiem poznawczym cz³owieka, zawiera informacje pochodz¹ce
z bardzo ró¿nych róde³. Obok informacji ze struktur s³ownych, nale¿¹ tu tak¿e
wspominane powy¿ej bodce ostensywne. Niew¹tpliw¹ zmienn¹ bêd¹ zdolnoci
percepcyjne w postrzeganiu wiata, które s¹ silnie zindywidualizowane. Przyj¹æ
mo¿na, ¿e z³o¿onoæ rodowiska poznawczego, w którym cz³owiek przebywa,
rodzi nastêpstwa w poziomie jego wiedzy ogólnej o wiece. Jest to oczywicie
uzale¿nione od mo¿liwoci poznawczych, poziomu rozwoju intelektualnego bêd¹cego podstaw¹ samodzielnie prowadzonych obserwacji i refleksji z nich wynikaj¹cych. Istotne s¹ równie¿ mo¿liwoci inferencyjne, czyli wnioski, jakie odbiorca wyci¹ga z zachowania nadawcy. Ich interpretacja oparta jest na
dowiadczeniu w³asnym odbiorcy oraz na wybranych przes³ankach podlegaj¹cych relewancji. Inferencyjne, kontekstowe procesy pragmatyczne s¹ czêci¹
rozumienia znaczenia wypowiedzi, a wiêc jego eksplikatury. Implikatura wypowiedzi to wynik wnioskowania. Przes³ankami s¹ eksplikatury wypowiedzi oraz
za³o¿enia kontekstowe. Relewancja jako procedura rozumienia wypowiedzi
dzia³a zarówno w odniesieniu do nadawcy komunikatu, jak równie¿ odbiorcy
wypowiedzi.
Wilson i Sperber dziel¹ proces rozumienia wypowiedzi na trzy etapy. Za
podstawê przyjmuj¹ sposób rozumienia bodców ostensywnych. Jeli odbiorca
komunikatu uznaje za s³uszn¹ pierwsz¹ relewantn¹ interpretacjê bodca ostensywnego i tê przyjmuje za podstawê rozumienia komunikatu, to pos³uguje siê
naiwnym optymizmem. Mo¿e jednak sprawdziæ, czy mog³aby to byæ interpretacja za³o¿ona przez nadawcê komunikatu przed przypisaniem mu takiego w³anie
rozumienia  wtedy mówimy o ostro¿nym optymizmie. Trzeci etap, nazywany
pe³nym rozumieniem, zak³ada, ¿e odbiorca znajduje relewantn¹ interpretacjê
bodca ostensywnego, nastêpnie sprawdza, czy jest to interpretacja za³o¿ona
przez nadawcê i czy nadawca móg³ i chcia³ przyj¹æ, ¿e odbiorca tê w³anie
interpretacjê zaakceptuje, i dopiero wtedy mu j¹ przypisuje.
W literaturze psychologicznej (Schulz von Thun 2001, s. 9396) trzeci sposób nazywany jest metakomunikacj¹. Polega ona na tym, ¿e uczestnicy aktu
komunikacji sprawdzaj¹, czy wzajemnie rozumiej¹ przyjmowany komunikat
zgodnie z intencj¹ nadawcy. Komunikacja o komunikacji jest wyjanieniem sposobu, w jaki podchodz¹ do siebie uczestnicy wymiany myli, jak rozumiej¹
wzajemnie swoje wypowiedzi i jak na nie reaguj¹. Sam autor okrela j¹ jednak
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jako umiejêtnoæ nastêpnej generacji. Dodaje te¿, ¿e metakomunikacja nie
gwarantuje pe³nego sukcesu w procesie porozumiewania siê. Tak jak w zwyk³ym komunikowaniu, tak¿e i w tym typie dialogowania mo¿na pope³niaæ b³êdy
typowe dla zaburzeñ komunikacji interpersonalnej.
Powróæmy do zale¿noci miêdzy eksplikatur¹ a implikatur¹. W teorii relewancji reprezentacja semantyczna to wynikaj¹ca z gramatyki logiczna forma,
która podlega inferencyjnemu rozwiniêciu w oparciu o dostêpne konteksty.
S³uszne zatem jest u¿ycie okrelenia procedura ostensywno-inferencyjna.
Zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ w procesie rozumienia wypowiedzi jako pierwsze
zachodzi przypisanie komunikowanym treciom odniesieñ referencyjnych. Kolejnym krokiem jest usuniêcie wieloznacznoci, za na zakoñczenie wzbogacenie formy logicznej w zgodzie z przywo³anymi kontekstami. Kontekstowe, interferencyjne procesy pragmatyczne s¹ czêci¹ rozumienia dos³ownego, stanowi¹
wiêc eksplikatury. Natomiast implikatury powstaj¹ jako wynik wnioskowania,
którego przes³ankami s¹ eksplikatury i dodatkowe za³o¿enia kontekstowe. Mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, wed³ug którego identyczna interpretacja wypowiedzi zarówno przez nadawcê, jak i odbiorcê zachodzi wtedy, gdy stosuj¹ oni identyczne
regu³y wnioskowania odnosz¹ce siê do tego samego zbioru przes³anek. Te same
przes³anki mog¹ dopuszczaæ wiele wniosków  interpretacji, lecz najczêstsza
jest tylko jedna. Jak to siê dzieje, ¿e rozmówcy siê rozumiej¹?
Relewancyjna procedura rozumienia wypowiedzi ma kilka etapów. Nie
mo¿na uk³adaæ ich w porz¹dku chronologicznym, co oznacza, ¿e mog¹ one
przebiegaæ równolegle lub w nastêpstwie czasowym. Przyjmuje siê zatem, i¿
nastêpuje konstrukcja hipotezy o eksplikaturze, dekodowanie, usuwanie wieloznacznoci, przypisywanie odniesieñ i wzbogacanie pragmatyczne.
Rozpatrzmy procedurê poszukiwania w³aciwej interpretacji w odniesieniu
do wybranych obszarów komunikacji w dyskursie edukacyjnym. W czêci
wstêpnej artyku³u jako bezporedni obszar badañ wskazujê poszerzony dyskurs
szkolny. W zasiêgu naszych zainteresowañ znajduje siê zatem komunikacja miêdzy nauczycielem a rodzicami ucznia. Prowadzê badania w odniesieniu do rozmowy bezporedniej, a tak¿e komunikowania siê za porednictwem e-dziennika
dostêpnego w sieci internetowej (Makarewicz 2011a, 2011b). Skupiê siê teraz na
teoretycznym opisie warunków towarzysz¹cych procesowi poszukiwania w³aciwej interpretacji niektórych komunikatów wystêpuj¹cych w rozmowach nauczyciela z rodzicami ucznia. W Pragmatyce Levinsona znajdujemy istotne dla prowadzonych rozwa¿añ zastrze¿enie. Mówi nam ono, ¿e do analizy powinno siê
wykorzystywaæ te jej kategorie, co do których mo¿na wykazaæ, ¿e sami uczestnicy konwersacji u¿ywaj¹ ich do zrozumienia i prawid³owego przeprowadzenia
interakcji (Levinson 2010, s. 341). Trudno jednak¿e zastosowaæ siê do tego
zalecenia w pe³ni. Okrelenie zdolnoci interpretacyjnych w badanej grupie
uczestników dialogu sprawia zasadnicz¹ trudnoæ. W szkole spotykaj¹ siê przed-
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stawiciele wszystkich warstw spo³ecznych, ludzie o bardzo zró¿nicowanej kompetencji jêzykowej i nierównorzêdnej kompetencji komunikacyjnej. Fakt ten
³atwo dostrzec, bowiem poziom sprawnoci jêzykowej i komunikacyjnej w zarejestrowanych na potrzeby badañ rozmowach pozwala wnioskowaæ o pe³nym
spektrum spo³ecznym uczestników poszerzonego dyskursu szkolnego.
Analizuj¹c konwersacje, musimy mieæ wiadomoæ, ¿e nie podlega ona procedurze badawczej stosowanej w odniesieniu do tekstów produkowanych przez
jednego nadawcê. Wskazana powy¿ej relewancyjna procedura rozumienia (interpretowania) wypowiedzi musi byæ zatem przyk³adana naprzemiennie do kolejnych replik dialogowych. Zatem kolejno przebiegaj¹ równolegle lub w odstêpstwie czasowym: weryfikowanie hipotezy o eksplikaturze, dekodowanie,
usuwanie wieloznacznoci, przypisywanie odniesieñ i ostateczne dzia³anie wywo³ane zrozumianym tekstem. Weryfikacja eksplikatury to nic innego, jak odczytanie sensu zakodowanego w jêzyku wprost. Nale¿y jednak mieæ wiadomoæ, ¿e w teorii ostensywno-inferencyjnej ¿adna treæ nie jest po prostu
dekodowana i odczytywana. Prawid³owa interpretacja wymaga uwzglêdnienia
elementu inferencji, a wiêc reakcji na s³owa. Przyjmujemy tak¿e za prawdziwe
stwierdzenie, ¿e bodce s³uchowe uruchamiaj¹ automatycznie mechanizm dekodowania. Rozumienie wypowiedzi zwi¹zane jest z odczytaniem jej intencji informacyjnej, zatem dekodowanie jêzykowe jest tylko czêci¹ procesu rozumienia i w³aciwej interpretacji komunikowanych treci. Komunikacja werbalna
prowadzona bezporednio nie jest jedynie dekodowaniem sygna³ów s³uchowych. Rzadkie s¹ sytuacje, gdy nadawca uk³ada swój komunikat, maj¹c na
wzglêdzie jedynie walory brzmieniowe tekstu. Najwa¿niejsza jest warstwa informacyjna, czasem emocjonalna, wiadomo tak¿e, ¿e wybór u¿ytych rodków
jêzykowych warunkowany jest nie tylko warstw¹ semantyczn¹ tekstu. W³aciwa
komunikacja zaczyna siê wtedy, gdy rozmówca sformu³uje jaki tekst, maj¹c na
uwadze warunki jego u¿ycia.
Interpretacja replik dialogowych weryfikowana jest na bie¿¹co przez uczestników rozmowy podczas trwania konwersacji. Istotne jest nie tylko to, czego
rozmowa dotyczy i jakie intencje przywiecaj¹ jej uczestnikom, ale tak¿e to,
w jakich warunkach siê ona odbywa. Dialogowanie na terenie szko³y, a szczególnie rozmowa miêdzy nauczycielem a rodzicami ucznia, poddawane jest analizie w obszarze poszerzonego dyskursu szkolnego. Uczestnicy dialogu d¹¿¹ do
w³aciwej interpretacji replik dialogowych i ka¿dorazowo stosuj¹ strategiê
przedstawion¹ powy¿ej. Odczytanie eksplikatury przeplata siê z d¹¿eniem do
uchwycenia treci implikowanych. Istotne s¹ tak¿e warunku ujête w deixis, czyli
warunki okazjonalnoci (Levinson 2010, s. 60106), a wiêc jêzykowe wskaniki
miejsca, czasu i pozycji spo³ecznej uczestników dialogu. W relacji nauczyciel
 rodzice ucznia obserwowana jest nierównorzêdnoæ partnerów dialogu, co
bezporednia rzutuje na interpretacjê komunikowanych treci. Szczegó³owe ba-
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dania nad wspó³czesnym komunikowaniem siê uczestników poszerzonego dyskursu edukacyjnego s³u¿¹ nie tylko ustaleniom teoretycznym, ale te¿ wp³yn¹æ
mog¹ na usprawnienie tej komunikacji. W poszukiwaniu w³aciwej interpretacji
s³ów wypowiadanych w dialogu podczas wywiadówki d¹¿ymy do celów szerszych ni¿ tylko wymiana informacji. Celem nadrzêdnym jest bowiem powodzenie szkolne dziecka, które stanowi podmiot zabiegów edukacyjnych.
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Summary
The article contains several theoretical statements connected to the research of mechanisms
of relevance in the extended educational discourse. The author revoked both, the ostensive and
inferential theory by Sperber and Wilson as well as the Sultz's theory of interpretive relevance. The
relevant procedure of conceiving an utterance leads towards the constant trawl for the proper
interpretation of a message and may provide a theoretical basis for the research on the key
mechanism in the teacher-student's parents communication.

186

Renata Makarewicz

UWM

Wartoci moralne utrwalone
nazwiskach odapelatywnych na Warmii...
PRACEwJÊZYKOZNAWCZE
ZESZYT XIV
187

2012

187197

Iza Matusiak-Kempa
Olsztyn

Wartoci moralne utrwalone w nazwiskach odapelatywnych
na Warmii (XVIXVIII w.)
Moral values in surnames derived from common names in Warmia
(the 16th18th centuries)
The article is an attempt to reconstruct value-loaded lexical content from Polish and
German surnames. The names were recorded in Warmia between the 16th and 18th
centuries. The research has revealed a set of moral values which were referred to in
creating the analysed names.
S³owa kluczowe: antroponimia, wartoci moralne, jêzyk polski, jêzyk niemiecki, Warmia
Key words:
anthroponymy, moral values, Polish, German, Warmia

Artyku³ ten zainspirowany zosta³ aksjologicznymi badaniami antroponimów
Zofii Kalety, która analizowa³a wartoci zakodowane w staropolskich nazwach
osobowych (Kaleta 1995 (96), s. 713; 1997, s. 2938; 2003, s. 2148; 1998)1.
Warto przeledziæ pod k¹tem motywacji aksjologicznych tak¿e inne nazwy osobowe, których nie notuje S³ownik staropolskich nazw osobowych. Ciekawym
przedmiotem badañ mog¹ byæ nazwy osobowe notowane na Warmii w XVI
XVIII w. S¹ one tym bardziej interesuj¹ce, ¿e odzwierciedlaj¹ polsko-niemieckie interferencje jêzykowe i kulturowe2. Analizuj¹c nazwy osobowe pod wzglêdem
1 Dzisiejsze spojrzenie na nazwy w³asne nabiera charakteru interdyscyplinarnego. Onimiê czêciej traktuje siê jako kontekst uzupe³niaj¹cy wiedzê o kulturze i sposobach percepcji cz³owieka
w okrelonym czasie historycznym. Onomaci czêsto poszukuj¹ sposobów analizy, które przybli¿y³yby odtworzenie pragmatycznych aspektów nominacyjnych, nawet je¿eli przedmiotem prac s¹ nazwy historyczne (por. Skowronek 2001; Górny 2004; Tomczak 2003).
2 Na podstawie materia³u nazewniczego z terenu dwujêzycznego mo¿na rekonstruowaæ sposoby nominacyjne i w jednym, i w drugim jêzyku. Bardziej rozbudowane studium porównawcze
mog³oby pokazaæ schematy konceptualizacji otaczaj¹cego wiata i ich zastosowanie w tworzeniu nazw. Ciekawe by³oby tak¿e odtworzenie stereotypów istniej¹cych w jêzyku polskim i niemieckim.
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motywacji aksjologicznych, nale¿y korzystaæ nie tylko z osi¹gniêæ semantyki
aksjologicznej zak³adaj¹cej zwi¹zek jêzyka z wartociami (Puzynina 1992), ale
te¿ odwo³ywaæ siê do kontekstów historycznych i etnologicznych3.
Celem szkicu jest przyjrzenie siê nazwiskom pochodzenia polskiego i niemieckiego, notowanym na Warmii od XVI do XVIII w., pod k¹tem wartociowania4 moralnego. Materia³ przywo³any w dalszej czêci artyku³u pochodzi z opublikowanych wczeniej opracowañ nazwisk mieszkañców komornictw: olsztyñskiego (Mossakowska 1993), lidzbarskiego (Naruszewicz-Duchliñska 2007)
i jeziorañskiego (Matusiak-Kempa 2009). Termin nazwisko traktujemy umownie. Interesowaæ nas bêdzie ten etap rozwoju nazwy osobowej, kiedy bli¿sza
by³a ona przezwisku ni¿ nazwisku, tj. kiedy motywacja semantyczna nie uleg³a
jeszcze zatarciu. Funkcje wartociuj¹ce bêd¹ rekonstruowane na podstawie leksyki stosowanej do nazwania, scharakteryzowania oraz oceny cz³owieka. Opis
zgromadzonych nazw osobowych ma przynieæ rekonstrukcjê rejestru cech moralnych poddawanych obserwacji i utrwalanych w nazwach, ale przede wszystkim ma pokazaæ sposoby wartociowania cz³owieka i wyra¿ania ocen na p³aszczynie proprialnej.
Podejmuj¹c problematykê dawnego systemu wartoci5, nale¿y najpierw
ustaliæ, jak lokowa³y siê one w dawnym postrzeganiu pojêæ z³y  dobry, tj.:
1) czy postrzeganie konkretnych cech zmieni³o siê w czasie; 2) czy niezale¿nie
od sytuacji dana cecha by³a postrzegana negatywnie/pozytywnie. Mówi¹c o wartociach moralnych w czasach, kiedy nazwiska jeszcze siê kszta³towa³y, trzeba
uwzglêdniæ z³o¿one procesy akulturacji i interferencji kulturowych, g³ównie
przenikania siê i wspó³istnienia w tym samym czasie etyki przedchrzecijañskiej
3 Dawn¹ kulturê mo¿na zrozumieæ tylko pod warunkiem cile historycznego traktowania jej,
stosowania odpowiednich do niej mierników wartoci. Nie ma jednego schematu, do którego pasowa³yby wszystkie cywilizacje i epoki, poniewa¿ i ludzie zmieniali siê w przeci¹gu tych lat 
 Guriewicz 1976, s. 7.
4 Wartoci s¹ w tym artykule traktowane jako czynnik steruj¹cy ludzkim poznaniem i konceptualizacj¹ zjawisk, czyli te¿ ocen¹ cz³owieka przez cz³owieka. Od wstêpnej kategoryzacji zale¿y
dobór dalszych cech definicyjnych charakteryzuj¹cych przedmiot. Wartoci w takim podejciu decyduj¹c o sposobie konceptualizacji przedmiotu, o sposobie kszta³towania jego wyobra¿enia, sytuuj¹ siê niejako na poziomie metajêzykowym  Bartmiñski 2007, s. 143.
5 Wartociowanie jest czynnikiem lokuj¹cym kategoryzacjê obserwowanej rzeczywistoci na
biegunach z³y  dobry. Opozycja ta mo¿e byæ rekonstruowana na wielu p³aszczyznach organizacji jêzyka: leksykalno-semantycznej, stylistycznej, sk³adniowej. W wypadku nazw osobowych
wartociowanie widoczne jest na poziomie semantycznym motywuj¹cych podstaw, jednak¿e ich
znaczenie nale¿a³oby analizowaæ z uwzglêdnieniem czynników kulturowych, wierzeñ, stereotypów
(por. Bartmiñski 2007, s. 132133). W tak ogólnie zarysowanym opisie oddzielnej uwagi wymaga³oby omówienie wartociowania definicyjnego oraz wartociowania konotacyjno-kulturowego. Zebrane w taki sposób dane mog³yby byæ z kolei punktem wyjcia do analizowania nazw pod wzglêdem stopnia ich ekspresywnoci oraz ujawnienia jêzykowych sposobów osi¹gania skalarnoci
w wartociowaniu zjawisk, czyli ulokowania ich w kategoriach: dobry  lepszy  najlepszy;
z³y  gorszy  najgorszy.
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i chrzecijañskiej6. W moralnoci dawnych S³owian by³o miejsce np. dla prawa
odwetu, wystêpuj¹cego niemal we wszystkich systemach etycznych ery przedchrzecijañskiej. Zatem w kontekcie przedchrzecijañskiego kodeksu etycznego
nale¿a³oby analizowaæ najstarsze s³owiañskie imiona z³o¿one, np. z cz³onem
mci- czy gniew-. Wraz z chrzecijañstwem zmienia³ siê wiatopogl¹d etyczny.
To, co wczeniej by³o lokowane na osi dobry, z czasem przemieszcza³o siê na
negatywny biegun wartociowania, jak choæby wspomniane wy¿ej pomsta czy
gniew7. W tym miejscu trzeba równie¿ zaznaczyæ, ¿e zasady moralne funkcjonuj¹ce jako oficjalne i propagowane przez oficjalne media kultury, jak Koció³
i orodki w³adzy, nie by³y do koñca to¿same z zasadami obowi¹zuj¹cymi w ¿yciu codziennym ni¿szych warstw spo³ecznych, w nieoficjalnej kulturze ludowej,
przejawiaj¹cej siê m.in. w spontanicznych zachowaniach jêzykowych, do których zaliczyæ mo¿na tak¿e tworzenie przezwisk.
Innym problemem opisu motywuj¹cych apelatywów jest niejednoznacznoæ
konotacji, które niekiedy znajduj¹ siê na przeciwstawnych biegunach wartoci.
Za przyk³ad niejednoznacznych asocjacji mo¿e pos³u¿yæ nazwa osobowa Wilk
derywowana semantycznie od apelatywu wilk. Z jednej strony nazwa tego zwierzêcia przywo³uje pozytywne wartoci, jak si³a, walecznoæ, dobra organizacja
 i prawdopodobnie to pozytywne wartociowanie przechowuj¹ zarówno imiona
s³owiañskie typu: Wilk, Wilczan, Wilkan, Wilkomir, Wilosz8, jak i imiona germañskie
typu Wolfram, Wolfgang, Wolfhard, Wolfhar (Gottschald 1971, s. 617)  z drugiej
strony wilka postrzega siê stereotypowo jako stworzenie nieprzyjazne cz³owiekowi, symbolizuj¹ce krwio¿erczoæ, niemi³e usposobienie, gburliwoæ, por. patrzeæ
6 Chrzecijañstwo by³o przyjmowane w wiadomoci ludnoci ¿yj¹cej dot¹d w uk³adzie wierzeñ animistycznych i politeistycznych jako nak³adanie siê supersystemu (tj. chrzecijañstwa) na
istniej¹ce systemy wierzeñ pogañskich. Ten proces akulturacji polega na nieustannej adaptacji obcych treci do w³asnej kultury, tak¿e na eliminacji niektórych treci rodzimych i modyfikacji elementów pozosta³ych, a równie¿ tworzeniu treci synkretycznych. To zjawisko przebiega w wymiarze d³ugiego trwania historii, w atmosferze konfrontacji, spotkania i sta³ego obcowania, a¿ zaczê³y
siê rodziæ nowe kultury czy te¿  co odpowiada w pe³niejszy sposób rzeczywistoci  przekszta³ca³y stare  Hochleitner 2000, s. 29.
7 Ten rodzaj etyki stanowi podstawê kodeksu Hammurabiego powsta³ego w XVIIIXVII w.
p.n.e. i znajduje te¿ swoje odbicie we wczesnych ksiêgach Starego Testamentu w postaci zasady
»oko za oko, z¹b za z¹b«. Odpowiedni fragment Biblii ujmuje tê zasadê jeszcze szczegó³owiej:
»Je¿eli kto poniesie szkodê, wówczas odda ¿ycie za ¿ycie, oko za oko, z¹b za z¹b, rêkê za rêkê,
nogê za nogê, oparzenie za oparzenie, siniec za siniec« (Wj 21, s. 23). Ta sama zasada, dominuj¹ca w niemal wszystkich kodach etycznych ery przedchrzecijañskiej, stanowi podstawê etyki odwetu, która stawia nakaz moralny, aby odwzajemniaæ ka¿dy z³y czyn, jaki zosta³ pope³niony przeciwko nam lub cz³onkom naszej rodziny  Krzeszowski 1999, s. 78.
8 Trzeba podkreliæ, ¿e imiê Wilk (i inne pochodne od apelatywu wilk) mog³o mieæ tak¿e
charakter ochronny. Byæ mo¿e nominacje te wynika³y z wiary, ¿e imiê to ma moc odstraszania
demonów i z³ych duchów od dziecka. W miejsce ukrytego imienia prawdziwego u¿ywano imienia
zastêpczego, <<fa³szywego>>, które by³o jakby czapka niewidk¹, zas³ania³o i w magiczny sposób
chroni³o Malec 2001: 72.
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wilkiem (Tokarski 1991, s. 145). W tej sytuacji nazwy pospolite i ufundowane
przez nie antroponimy musz¹ reprezentowaæ dwie rozbie¿ne kategorie wartoci.
W dalszej czêci opisu antroponimów bêdziemy siê koncentrowaæ na dwóch
problemach: 1) rekonstrukcji rejestru wartoci, do których odwo³ywano siê podczas kreacji nazewniczej; 2) próbie wskazania sposobów wartociowania na
p³aszczynie pragmatyczno-leksykalnej9. Analizê stosunkowo niewielkiej liczby
leksemów rekonstruowanych z antroponimów warmiñskich wpiszemy w taksonomiê ustalon¹ przez Jadwigê Puzyninê (1992)10, ale z uwzglêdnieniem konotacji dawnych11.
Kategoria wartoci moralnych definiowana jest przez Puzyninê jako wszelkie po¿¹dane cechy ludzkie i zachowania, które s¹ przyjazne drugiemu cz³owiekowi, umo¿liwiaj¹ jego rozwój, poszanowanie ludzkiej godnoci oraz wszelkie
dzia³ania na rzecz innych ludzi.
Do pojêæ z zakresu moralnoci nale¿¹ przede wszystkim nazwy postaw, cech ludzkich bezporednio warunkuj¹cych autentyczne d¹¿enie do dobra drugiego cz³owieka. Rzetelnoæ, uczciwoæ, szczeroæ, autentycznoæ to warunki wstêpne wszelkiego dzia³ania na rzecz innych, zapewniaj¹ce klimat prawdy w relacjach miêdzyludzkich. Skromnoæ, pokora, odpowiedzialnoæ, wiernoæ, otwartoæ gwarantuj¹ wraz z poprzednimi cechami mo¿liwoæ zaistnienia relacji miêdzyludzkich i ich
trwa³oæ. Akceptacja, tolerancja, szacunek dla cz³owieka, ¿yczliwoæ, serdecznoæ, braterstwo, solidarnoæ, a nade wszystko  mi³oæ daj¹ mo¿noæ zaspokajania najwa¿niejszych potrzeb drugiego cz³owieka, zapewniaj¹c mu zrozumienie,
uznanie jego godnoci i ciep³o. Wsparta mi³oci¹ sprawiedliwoæ staje siê dla
winnych drog¹ ku dobru, dla pokrzywdzonych  nadziej¹, zw³aszcza kiedy sprawiedliwoci towarzyszy odwaga, odwaga cywilna, bohaterstwo [wyró¿nienie  I.M.K.]
(Puzynina 1992, s. 157158).

Zgodnie z przedstawion¹ wy¿ej koncepcj¹, w analitycznej czêci artyku³u
przywo³amy nazwy utworzone od apelatywów, które poprzez swe znaczenie
definicyjne lub konotacyjne odsy³aj¹ do wymienionych przez Puzyninê wartoci
moralnych. Zaznaczyæ przy tym nale¿y, ¿e przywo³ywane apelatywy motywuj¹ce nazwy osobowe bêd¹ nawi¹zywaæ zarówno do wartoci, jak i antywartoci,
9 Warto tak¿e wskazaæ na sposoby translokowania apelatywów do sfery proprialnej. Jak wczeniej wspomniano, derywacja semantyczna mog³a mieæ ró¿ny charakter w sferze pragmatycznej.
Nazwy osobowe mog³y, dziêki zastosowaniu zró¿nicowanych rodków stylistycznych, charakteryzowaæ siê ró¿nym stopniem ekspresywnoci (Cielikowa 1995).
10 Puzynina wydzieli³a siedem kategorii wartoci, wyró¿niaj¹c obok wartoci transcendentnych,
poznawczych, estetycznych, obyczajowych, witalnych i odczuciowych tak¿e wartoci moralne.
11 Mo¿na przypuszczaæ, ¿e analiza wiêkszej próby nazw w³asnych analizowanych pod k¹tem
motywacji aksjologicznych przyniesie rekonstrukcjê innego ni¿ wspó³czesny systemu postaw uznawanych za dobre i z³e.
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poniewa¿ w momencie kreacji zarówno pozytywne cechy cz³owieka, jak i jego
cechy negatywne by³y odnoszone do okrelonej idei, by³y jej realizacj¹ lub
zaprzeczeniem, ale zawsze to konkretna idea by³a punktem odniesienie dla
kszta³towania oceny (por. Kaleta 1998, s. 26).
Znaczna grupa antroponimów by³a motywowana semantycznie apelatywami
konotuj¹cymi uczciwoæ, prawdomównoæ, sprawiedliwoæ lub ich brak, co
wiadczy o wysokiej randze tych pojêæ w systemie aksjologicznym. Pozytywne
konotacje zwi¹zane z kategori¹ uczciwoci wyra¿aj¹ dwie nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, charakteryzuj¹ce cz³owieka w sposób bezporedni: Gerecht: Martinus Gerecht Capellanus Seeburgen. 1699, IM (: niem. gerecht
s³uszny, sprawiedliwy, uzasadniony Bahlow: 165); From: Matheus From ex
Lautren 1722, IM (: wniem. vrum, vrom uczciwy, dzielny, têgi, pobo¿ny;
cz³owiek, pracownik, rzemielnik Kohl: 257).
Liczniejszy zbiór utworzy³y nazwiska od przezwisk wyra¿aj¹cych przeciwieñstwo uczciwoci. Jedno nazwisko pochodzenia niemieckiego utworzono od
apelatywu wprost nazywaj¹cego osobê nieuczciw¹, tj.: Falser: Falsehr 1700,
IM (: niem. Fälscher fa³szerz Kohl: 234). Nacechowanie negatywne odzwierciedla wyraz szelma obecny w podstawie motywacyjnej nazwiska Szelmowski:
Joann Szelmowski (Klakendorf) 1771, IM (: n. os. Szelma lub szelma cz³owiek
przebieg³y, podstêpny, por. wniem. schëlme, schëlm ³otrzyk, z³oczyñca SEM
1: 303; por. te¿ szelma oszust Linde V: 577). Zarówno w jêzyku polskim, jak
i niemieckim cechê nieuczciwoci konotowa³ apelatyw polski lis i niemiecki
Fox. Na Warmii odnotowano nastêpuj¹ce nazwy osobowe motywowane przez
wymienione leksemy: Lis: Jacobum Lis 1680, IM (: lis, Lis cz³owiek przebieg³y, chytry lub o rudym kolorze w³osów Breza 1: 190); Fox: Georgius Joachimus Fox 1761, IM (: Fox rudzielec, przezwisko cz³owieka przebieg³ego, znajduj¹cego wyjcie z ka¿dej sytuacji Brech I: 516).
Cechê nieuczciwoci konotowa³ w odniesieniu do cz³owieka niemiecki apelatyw rot czerwony, por.: Rohtt: Sigimundo Rohtt Notario Seeburgensis 1671,
IM (: wniem. rôt czerwony, rudy, rudobrody, w przenoni tak¿e fa³szywy,
podstêpny SEM 5: 213). Funkcjonowanie stereotypu osób rudych jako nieuczciwych potwierdza nastêpuj¹cy fragment kazania z pocz¹tku XVI w. autorstwa Jana z Szamotu³ O Maryjej Pannie Czystej, w którym czytamy: [Matka
Boska  I.M.K.] nie mia³a te¿ [w³osów  I.M.K.] lisowatych albo prawie czerwonych, co ukazuje zbytni¹ gor¹coæ, a znamionuj¹ cz³owieka z przyrodzenia
niewiernego. Wród polskich antroponimów notowanych na Warmii negatywne
konotacje mog³a wywo³ywaæ nazwa osobowa Rudy: Jan Rudy 1625 BM
(: rudy), podobnie jak niemieckie apelatywy linck i schel, które s¹ podstawami
motywacyjnymi z³o¿onego antroponimu Linckscheld: Andreas Linckscheld
1614, IM (: wniem. linc lewy SEM 5: 162, wniem. schel zezowaty Gott: 329).
Negatywne wartociowanie podanych wy¿ej wyrazów motywuj¹cych nazwê
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osobow¹ Linckscheld tkwi w nacechowanej aksjologicznie opozycji lewy
 prawy, tu dodatkowo jeszcze wzmocnionej nacechowan¹ opozycj¹ prosty
 krzywy. Przestrzenne opozycje lewy  prawy, prosty  krzywy le¿¹
u podstaw wartociuj¹cych definicyjnie takich leksemów, jak: k³amstwo, krzywda, prawda (szerzej: Jakubowicz 2003, s. 170185).
Jak wspomniano wy¿ej, u³o¿enie leksyki motywuj¹cej ma charakter radialny, zatem najdalej od centrum pojêcia nieuczciwoci nale¿a³oby lokowaæ nazwê
osobow¹ pochodzenia niemieckiego Tausch: Joannes Tausch 1718, IM
(: wniem. tüsch ¿art, drwiny, u³uda, zwodzenie, szelmostwo, psota, z³udzenie,
wprowadzanie w b³¹d, zwodzenie Gott: 487). W polu znaczeniowym nieuczciwoci mo¿na zamieciæ nazwê osobow¹ Kozak: Joannes Kozak 1769, IM
(: kozak rabu, ³otr, hajdamak, nikomu nie poddany, za pieni¹dze komu chce
s³u¿y Linde II: 472)12. W klasie nazw osobowych, których podstawy motywacyjne mieszcz¹ siê polu znaczeniowym podstêpnoci, nieuczciwoci mo¿na
zamieciæ tak¿e nazwê ¯mija: Paulus ¯mija 1759 BM (: ¿mija w¹¿, gad, gadzina, jaszczurcze plemiê, por. tak te¿ w raju ¿mij kusi³ przodka naszego Linde VI:
1104).
Przegl¹d nazw osobowych motywowanych aksjologicznie wskazuje, ¿e innych ludzi oceniano przez pryzmat pracowitoci, któr¹ równie¿ mo¿na wpisaæ
w kr¹g wartoci moralnych. Zebrane nazwy osobowe z terenu Warmii motywowane s¹ przez apelatywy odsy³aj¹ce do antywartoci tej cechy, jak np.: Piecuch:
Simon Piecuch 1620 BM (: piecuch leñ, pró¿niak, niedo³êga). W polu antywartoci pracowitoci mo¿na umieciæ nazwisko niemieckie: Feierabend: Raffael Feierabent 1736 AND (: Feierabend pró¿niak, nierób < niem. Feierabend
koniec dnia roboczego Rymut 1: 184). W opozycji do cnoty pracowitoci
mo¿na ulokowaæ tak¿e konotacje zwi¹zane z leksemem pluskwa, który ufundowa³ równobrzmi¹c¹ nazwê osobow¹: Pluskwa: Joannes Pluskwa viduus 1734,
IM (: pluskwa owad nieco okr¹g³awy, p³aski, brunatny, pe³en soku czerwonego
mierdz¹cego Linde IV: 167). Dla negatywnej oceny pluskwy nie bez znaczenia
pozostaje to, ¿e pluskwa ¿ywi siê krwi¹, równie¿ ludzk¹. W wyostrzonej antropocentrycznej wizji wiata upijanie krwi przez owada interpretowane mo¿e byæ
jako zamach na ¿ycie ludzkie, a sprawca musi byæ oceniany negatywnie. Taka
interpretacja mo¿e byæ pochodn¹ pogl¹du, ¿e wszelkie wartociowanie w jêzyku
jest dyktowane ludzkim dowiadczeniem (szerzej: Pajdziñska 1995, s. 520;
Krzeszowski 1999, s. 1340).
12 BM: 58 podaje jako podstawê derywacji nazwiska Kozak apelatyw kozak o znaczeniu
¿ywy, mia³y, chwacki ch³opak. Nie wyklucza siê takiej interpretacji etymologicznej, jednak przy
takim wyjanieniu cechy: ¿ywoæ, mia³oæ, chwackoæ k³ad¹ akcent raczej na temperament cz³owieka nili na jego odwagê, a zatem nale¿a³oby wówczas wpisaæ taki leksem i motywowane przez
niego nazwisko w zakres wartoci witalnych.
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W kilku nazwiskach mo¿na dostrzec motywacje apelatywami oceniaj¹cymi
cz³owieka pod wzglêdem odwagi/tchórzostwa. W tej grupie nazw w³asnych
znajd¹ siê równie¿ te, które motywowane by³y nazwami pospolitymi konotuj¹cymi lub wskazuj¹cymi wprost walecznoæ, mia³oæ. Z terenu Warmii wynotowano jedno nazwisko, z którego rekonstruowaæ mo¿na apelatyw wskazuj¹cy na
mêstwo, odwagê: Zuch: Sepultus Casimiro Martini Zuch 1757, IM (: zuch cz³owiek odwa¿ny, zaradny Rymut 2: 747) i derywowan¹ formê Zuchowski: Ludovicus Zuchowski 1765, R. 3. Skojarzeñ z bohaterstwem i odwag¹ mo¿na dopatrywaæ siê w odapelatywnych nazwach osobowych, takich jak: Orze³: Bartholomeus Orze³ 1633 BM (: orze³, por.: Co lew u zwierz¹t, to orze³ nad ptaki Linde
III: 584) oraz Orlik: Joseph Orlik (Craussen) 1769, IM (: orlik m³ody orze³,
por. Kopaliñski 2001: 284).
Antywartoæ odwagi mog¹ konotowaæ apelatywy funduj¹ce nastêpuj¹ce nazwy osobowe: Zaj¹czek: Ursula Zaj¹czkowa 1764, IM (: zaj¹czek por. Breza 2:
249) oraz Has: Laurentius Has 1558 AND (: wniem. hase, has zaj¹c, tchórz
Brech I: 657).
W dokumentach warmiñskich odnajdujemy tak¿e grupê nazw osobowych,
których kreacji przywieca³o odwo³anie do cnoty pokory. W bezporedni sposób cz³owieka pokornego identyfikowa³a tylko jedna nazwa osobowa pochodzenia niemieckiego, a mianowicie: Demuth: Antonius Demuth 1728, IM
(: wniem. diemüete, diemout pokora, n.os. Demut(h) Kohl: 180, SEM 5: 32).
Apelatywy konotuj¹ce cechy przeciwne pokorze (pycha, zarozumia³oæ,
krn¹brnoæ) mo¿na rekonstruowaæ z nastêpuj¹cych nazw osobowych: Darmochwa³: Darmochwa³ 1634 BM: 28 (: darmo chwaliæ); Odêtek: Joannes Odêtek
1621 BM (: odêty opu³ch³y, odêty, przen. nadêty, zarozumia³y, che³pliwy);
Rogaty: Matthias Rogathy 1620 BM (: rogaty zuchwa³y Linde V: 60).
Tak jak w poprzednich grupach, odnajdujemy mniej nazwisk od przezwisk
nacechowanych pozytywnie, tworzonych z myl¹ o podkreleniu w charakterze
cz³owieka dobrego usposobienia, równowagi emocjonalnej. Cechê tê utrwalaj¹ dwa nazwiska polskie: Cichy: Cichi 1730, IM (: cichy spokojny, skromny,
³agodny, dobrotliwy SEM 1: 36); Wolgemut: Jacobus Wolgemut 1747, IM
(: wniem. wolgemuot dobrze usposobiony, cz³owiek o dobrym charakterze
SEM 5, 293); Hertz: Mich. Hertz 1738 AND (: ap. Herz > n. os. Her(t)z kto
dobrotliwy, dobroduszny); Ciuta: Ciuta 1759 BM (: stp. czutki czu³y Linde I:
388) oraz derywowana metaforycznie nazwa osobowa Taube: Elisabeth Taube
1719, IM (: wniem. tûbe go³¹b, niem. przezw. Taube kto o ³agodnym usposobieniu Rymut 2: 599, Kohl 656).
Na przeciwleg³ym biegunie mo¿na lokowaæ nastêpuj¹ce antroponimy motywowane leksyk¹ konotuj¹c¹ drapie¿noæ, niebezpieczeñstwo, okrucieñstwo,
krwio¿erczoæ: Wolf: Joannes Wolf 1707, IM (: wniem. wolf wilk przezwisko nadawane osobom wciek³ym, niebezpiecznym, zapalczywym, okrutnym
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Bahlow, 569); Treter: Treter 1702 BM (: niem. treten deptaæ, gardziæ, szkalowaæ). Negatywne konotacje mog³y towarzyszyæ tak¿e kreacji polskiej nazwy
osobowej Szerszeñ: Christ. Szerszen 1726, IM (: szerszeñ owad z rodziny os
Rymut 2: 536). W tej grupie antroponimów mo¿na by zmieciæ tak¿e te motywowane leksyk¹ nazywaj¹c¹ porywczoæ, dra¿liwoæ, niecierpliwoæ, ale nale¿a³oby podkreliæ oddalenie tych cech od centrum pojêciowego okrucieñstwa, por.:
Unrau: Andreas Unrau Paroch Seiberswald 1631, IM (: wniem. unrowe, unruo
niepokój, zaniepokojenie > przezw. Unrau wichrzyciel Bahlow: 529); Anton
Strauss 1738, IM (: niem. n. os. Strauss osoba czupurna, zaczepna, rwniem.
stüç ptak stru lub wniem. strüz spór, sprzeczka, zatarg te¿ powstanie,
walka Kohl: 648).
Odnotowano tak¿e nazwê osobow¹ Gut(t): Benedicti Gutt 1708, IM
(: niem. gut < wniem. guot dzielny, odwa¿ny, przyjazny, mi³y, dobry Rymut
1: 285). Jak wskazuj¹ niemieckie objanienia etymologiczne, nie jest to apelatyw symetryczny wobec polskiego wyrazu dobry, w którego znaczeniu dominuje
sens moralny (Puzynina 1992: 5056). Jak pokazuje powy¿sza etymologia nazwy osobowej Gut oraz wyjanienie dawnego niemieckiego wyrazu gut, derywowane od niego nazwisko nale¿a³oby zamieciæ w dwóch klasach: w klasie
antroponimów od leksemów wskazuj¹cych na odwagê, a tak¿e w klasie nazw
osobowych utworzonych od wyrazów mieszcz¹cych siê w krêgu znaczeniowym
dobre serce, przyjazne usposobienie wobec drugiego cz³owieka.
Podsumowuj¹c tê czêæ analizy, warto zestawiæ nazwy w³asne motywowane
leksyk¹ nacechowan¹ pozytywnie i negatywnie. Pozytywne wartociowanie
cz³owieka mo¿na rekonstruowaæ w nastêpuj¹cych nazwach: Gutt, Gerecht,
Fromm, Zuch/Zuchowski, Orlik, Orze³, Kozak, Demuth, Wolgemuth, Ciuta, Herz,
Taube, Anio³. Negatywne wartociowanie cech ludzkich mog³o towarzyszyæ kreacji nastêpuj¹cych jednostkach nazewniczych: Lis, Szelmowski, Falser, Fox,
Rohtt, Feierabend, Zaj¹czek, Has, Odêtek, Unrau, Szerszeñ, Pluskwa, ¯mija,
Treter, Tausch, Darmochwa³, Piecuch. Zestawienie wskazuje na przewagê oceniania negatywnego, zgodnie z prawem, ¿e to, co odstaje od normy (w tym
wypadku od normy moralnej), jest bardziej ra¿¹ce i tym samym ³atwiej zauwa¿alne. Obserwacje zawarte w nazwie osobowej stawa³y siê pewnego rodzaju
etykiet¹, skrótem okrelonej deskrypcji, identyfikuj¹cym i okrelaj¹cym cz³owieka we wspólnocie spo³ecznej.
Analiza antroponimów pod k¹tem motywacyjno-etymologicznym ujawnia
porednio, w jaki sposób translokowano apelatywy do sfery proprialnej. Wyra¿anie cech moralnych odbywa³o siê w sposób bezporedni albo metaforyczny.
Pierwszy sposób translokowania apelatywów widoczny jest w stosunkowo niewielkiej grupie nazw:
 pochodzenia polskiego: Darmochwa³, Zuch, Ciuta;
 pochodzenia niemieckiego: Wolgemut, Gut, Falser, Gerecht.
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Wiêkszoæ nazw powsta³a od apelatywów, których konotacyjne znaczenie wymaga deszyfracji metafory lub konotacje oparte s¹ na stereotypie ufundowanym
przez metaforê. Wród tego typu nazw mo¿na wskazaæ nastêpuj¹ce nazwy osobowe:
 pochodzenia polskiego: Szerszeñ, Pluskwa, Wilk, Orze³, Orlik, Lis, Odêtek, ¯mija, Zaj¹czek;
 pochodzenia niemieckiego: Taube, Hertz, Wolf, Has, Tausch, Unrau, Demuth, Fox, Rohtt, Feierabend.
Nazwy osobowe badanego okresu z terenu Warmii s¹ tylko niewielk¹ próbk¹
ujawniaj¹c¹ fragment sposobu postrzegania cz³owieka przez cz³owieka i utrwalania tego postrzegania przez pryzmat wartoci etycznych. Niestety na podstawie
samego substratu leksykalnego nie jestemy w stanie zrekonstruowaæ do koñca
pragmatyczno-sytuacyjnych aspektów nominacyjnych. Tylko konteksty kulturowe
i powiadczenia s³ownikowe pozwalaj¹ ostro¿nie mówiæ o wiecie wartoci naszych przodków. Analizy etymologiczno-motywacyjne sporz¹dzane przez badaczy
antroponimii historycznej, na które siê tu powo³ujemy, potwierdzaj¹, ¿e równie¿
w wyra¿aniu wartociowania etycznego wykorzystywano stereotypy kulturowe.
Z nazw osobowych mo¿na odczytywaæ leksykê charakteryzuj¹c¹ cz³owieka nazywanego, ale tak¿e dokonywaæ charakterystyki cz³owieka nazywaj¹cego.
Na sposoby organizacji znaczenia s³owa, zarówno w czêci opisowej, jak i wartociuj¹cej, ma tak¿e wp³yw okrelony typ racjonalnoci, jak¹ reprezentuje cz³owiek
jako podmiot dzia³añ jêzykowych. Przez typ racjonalnoci rozumiem tutaj sposób
widzenia przez cz³owieka swojego miejsca w otaczaj¹cej go rzeczywistoci, akceptowany przez niego jako cz³onka okrelonej spo³ecznoci system potrzeb, uprzedzeñ, preferencji itp. (Tokarski 1991, s. 146).

Zarówno w jêzyku polskim, jak i niemieckim widaæ podobne schematy
konceptualizacji. W jêzyku niemieckim i w jêzyku polskim istniej¹ negatywne
konotacje osób zezowatych jako fa³szywych. Podobny schemat mylenia mo¿na
rekonstruowaæ w odniesieniu do opozycji prosty  krzywy, w której ten
drugi komponent jest nacechowany negatywnie. Podobnie osoby leworêczne
 w jêzyku polskim i niemieckim oceniane by³y negatywnie, co wpisywa³o siê
w opozycjê lewy (negatywny)  prawy (pozytywny)13. Stereotypowe postrzeganie lisa (przebieg³y, podstêpny) i wilka (z³y, krwio¿erczy) mo¿na dostrzec zarówno w nazwach osobowych polskich, jak i niemieckich14. Nie bez
wp³ywu na dobór rodków leksykalnych podczas nominacji pozostaje fakt,
13 Opozycja lewy  prawy ma ród³o w Ewangelii: Chrystus na s¹dzie ostatecznym z lewej
strony postawi potêpieñców (koz³y), a z prawej strony zbawionych (owce), por. Mt 25, 33.
14 Nie jestemy dzisiaj w stanie sprawdziæ, które z nazwisk rzeczywicie wywodz¹ siê z jêzyka polskiego lub niemieckiego, a które z nich s¹ kalkami. Nie to jest jednak dla tego artyku³u
wa¿ne. Wspó³istnienie obok siebie struktur polskich i niemieckich sta³o siê tylko pretekstem do
sprawdzenia, czy podobne stereotypy ujawnia³y siê w motywacji nazwisk polskich i niemieckich.
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¿e wartociowaniu podlega³ sam cz³owiek charakterystycznie lokowany w antropocentrycznej wizji wiata. Analiza nazw typu Linckscheld, Roht wskazuje, ¿e
cz³owiek sk³onny by³ oceniaæ drugiego pod wzglêdem etycznym przez pryzmat
cech zewnêtrznych, które na mocy ustaleñ kulturowych mia³y moc mówienia
o ludzkiej duchowoci, tzn. interpretacji cech niewidzialnych s³u¿y³y cechy widzialne. Wydaje siê, ¿e z jednej strony antropocentryczna wizja wiata, maj¹ca
swe odzwierciedlenie w jêzyku, powoduje, ¿e niektóre konotacje towarzysz¹ce
wyrazom, nabieraj¹ mocy, gdy wyraz wartociuj¹cy (definicyjnie lub konotacyjnie) zostanie odniesiony do cz³owieka, poniewa¿ niejako narusza godnoæ cz³owieka
jako bytu kategoryzuj¹cego, ustalaj¹cego hierarchê i schematy interpretuj¹ce rzeczywistoæ. Z drugiej za strony, metafory zwierzêce w pewien sposób ³agodz¹ sposób
widzenia cz³owieka, ukrywaj¹cego siê pod wadami przypisywanymi zwierzêtom.
Wstêpny ogl¹d przywo³anych wy¿ej nazw metaforycznych pozwala mówiæ o zró¿nicowanym stopniu ich ekspresywnoci. Jest to jednak¿e zagadnienie wykraczaj¹ce
poza ramy tego artyku³u i bêdzie przedmiotem analizy w innej pracy.
Wykaz skrótów
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Summary
The article is an attempt to reconstruct value-loaded lexical content from Polish and German
surnames. The names were recorded in Warmia between the 16th and 18th centuries. The research
has revealed a set of moral values which were referred to in creating the analysed names. The
lexical content encompasses the following semantic fields: honesty-dishonesty; kindness, friendly
attitude to people  hostile attitude; sincerity  insincerity; gentleness  impetuosity. The above
mentioned classes included lexical content representing moral values and their anti-values. Pragmatic-lexical analysis has revealed the existence of anthroponyms derived from lexemes which had
a moral valuation by definition and by culturally based connotation.
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Kilka uwag o znaczeniu czasownika zastanawiaæ siê
Some remarks about meaning of the verb zastanawiaæ siê
The author of the paper aims at providing a description of lexical units containing
the phrase zastanawiaæ siê with respect to their structure and meaning.
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Wstêp
Ten skromny szkic powiêcê czasownikowi zastanawiaæ siê. cilej rzecz
bior¹c, podejmê próbê ods³oniêcia jego zawartoci pojêciowej. Niniejsza praca
ma wiêc w za³o¿eniu charakter mikrolingwistyczny, skupia siê na systemie
wspó³czesnego jêzyka polskiego, a konkretniej  na jego podsystemie leksykalnym, a tak¿e k³adzie akcent na semantyczno-sk³adniowe w³aciwoci badanego
wyra¿enia. Zagadnienia, jakie podejmujê, nie zosta³y dot¹d, o ile mi wiadomo,
zauwa¿one i rozpoznane (poza: Grochowski 1980). W artykule scharakteryzujê
znaczenie wybranej jednostki jêzyka (w takim znaczeniu, jakie przypisuje temu
terminowi: Bogus³awski 1976, s. 356364), siêgaj¹c po metody i narzêdzia,
jakie wypracowano na gruncie programu strukturalistycznego i generatywnego.
W pracy posi³kujê siê, m.in., instrumentarium, jakiego dostarcza pewien model
semantyki strukturalnej, mianowicie redukcyjna semantyka sk³adnikowa (w wersji, jak¹ reprezentuj¹ prace m.in. A. Bogus³awskiego, M. Grochowskiego,
M. Danielewiczowej i Z. Zaron).
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1. Ogólna charakterystyka klasy czasowników epistemicznych
czynnoci mentalnych
Niew¹tpliwie interesuj¹ce mnie wyra¿enie wchodzi w obrêb klasy czasowników epistemicznych czynnoci mentalnych, a wiêc nazywa pewn¹ czynnoæ
umys³ow¹ (znaczenie, jakie wnosi czasownik zastanawiaæ siê, przypuszczalnie
podbudowuje równie¿ treci inferencyjne interesuj¹cych mnie od kilku lat predykatów wnioskowania). Czasowniki epistemiczne czynnoci mentalnych, o nich
bowiem bêdzie dalej mowa, w³¹czano na gruncie rozmaitych klasyfikacji do
ró¿nych klas.
R. Laskowski (1998, s. 152157), a za nim R. Grzegorczykowa (2001,
s. 105109), kwalifikuj¹ czynnoci, w tym  jak s¹dzê  czynnoci mentalne,
jako predykaty: dynamiczne, niezmiennostanowe, nieteliczne i kontrolowane.
M. Danielewiczowa (2002, s. 2634) klasyfikuje czasowniki epistemiczne
w dwóch grupach: czasowniki zdarzeniowe i niezdarzeniowe, a dopiero dalej,
w obrêbie czasowników niezdarzeniowych, wyodrêbnia czasowniki nieczynnociowe i czynnociowe. Chocia¿ w innym miejscu (2000, s. 227248, 2005,
s. 97125) w pierwszej kolejnoci wydziela w klasie czasownikowych predykatów mentalnych predykaty czynnociowe i nieczynnociowe, a nastêpnie  predykaty nieczynnociowe dzieli na statyczne i dynamiczne.
Z. Zaron (2009, s. 5283) w³¹cza interesuj¹ce mnie wyra¿enia do klasy
orzeczeñ, które nie nazywaj¹ jakoci, lecz orzekaj¹ korelacje miêdzy agensem
(jako tematem wypowiedzi) i obiektem epistemicznym. Zgodnie z t¹ propozycj¹,
czasowniki epistemiczne czynnoci mentalnych rozpoznaje siê jako orzeczenia:
epistemiczne, mentalne, z³o¿one, czyli operacje implikuj¹ce pozycje sk³adniowe: dla agensa, tematu wewn¹trzzdaniowego i obiektu epistemicznego, przy
czym  co podkrela autorka  w wypadku czasowników typu zastanawiaæ siê
temat jest wyeksplikowany, a obiekt  inkorporowany.
Ze swojej strony zaproponujê wstêpn¹ i robocz¹ wewnêtrzn¹ klasyfikacjê
czasowników epistemicznych nazywaj¹cych czynnoci mentalne, uwzglêdniaj¹c
status ontologiczny ich prawostronnego dope³nienia, a mianowicie to, czy wprowadzany przez nie przedmiot lub zdarzenie istnieje, czy nie. W zwi¹zku z tym
otrzymuje siê bowiem dwie podklasy czynnoci umys³u: operacje i kreacje.
Operacje mentalne obieraj¹ jako swój cel zmiany w obiekcie, np. czasownik
przeprojektowaæ co, lub zmiany w agensie, np. zastanawiaæ siê nad czym.
Kreacje mentalne obieraj¹ jako swój cel powstanie obiektu na jakiej podstawie
(z czego), np. zsyntetyzowaæ co, lub powstanie obiektu bez ¿adnej podstawy
(z niczego), np. wymyliæ co. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych, szeroko
zakrojonych badañ. Cel niniejszej pracy jawi siê jako niepomiernie bardziej
skromny. W kolejnych akapitach scharakteryzujê bowiem sk³adniowe i semantyczne cechy czasownika kto zastanawia siê nad czymp, a tak¿e przedstawiê
zarys jego reprezentacji semantycznej.
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2. Przyk³ady u¿ycia czasownika zastanawiaæ siê
W s³ownikach jêzykowych i korpusach tekstowych pojawiaj¹ siê liczne
przyk³ady u¿ycia jednostek leksykalnych z segmentem zastanawiaæ siê. Poni¿ej
prezentujê niewielki wycinek zgromadzonego przeze mnie materia³u, na podstawie którego bêdê dalej wysnuwa³ wnioski na temat sk³adniowych i semantycznych w³aciwoci tytu³owego wyra¿enia.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Na pewno siê pañstwo zastanawiali, dlaczego Marcin wtedy skoczy³.
Zastanawiam siê, czy warto ryzykowaæ.
I tak le, i tak niedobrze  zastanawia³ siê.
Przyjdziesz?  Zastanawiam siê.
D³ugo siê zastanawia³ nad wyborem studiów.
Zastanawiaæ siê nad s³usznoci¹ decyzji.
Czas najwy¿szy, aby siê nad sob¹ powa¿nie zastanowiæ.
Zastanawiaæ siê nad swoj¹ now¹ sytuacj¹.

Obserwacja przyk³adów u¿ycia pozwala wnosiæ, ¿e w tekstach wspó³czesnej
polszczyzny funkcjonuje kilka ci¹gów, które zawieraj¹ w swojej strukturze segment graficzny zastanawiaæ siê, por.:
1.
2.
3.
4.

kto zastanawia siê + pytanie zale¿neq, zob. przyk³ady (1) i (2),
kto zastanawia siê + mowa niezale¿naq, zob. przyk³ady (3) i (4),
kto zastanawia siê nad czymq, zob. przyk³ady (5) i (6),
kto zastanawia siê nad kim/czym, zob. przyk³ady (7) i (8).

W kolejnych akapitach tym czterem ci¹gom znaków, okrelonym co do
swojej postaci unilateralnym kszta³tom, przypiszê  na ile to bêdzie mo¿liwe
 konkretne, bilateralne, a nawet trilateralne funkcje.
3. Cechy sk³adniowe czasownika zastanawiaæ siê
S¹dzê, ¿e istniej¹ powody, aby uznaæ, ¿e poszczególne ci¹gi z segmentem
zastanawiaæ siê s¹ wzglêdem siebie synonimiczne: s¹ leksykalnymi eksponentami tej samej porcji sensu, mianowicie predykatu zastanawiaæ siê. Zagadnieniu
struktury predykatowo-argumentowej zdañ z czasownikami typu zastanawiaæ siê
powiêcê kolejne akapity. W swoich rozwa¿aniach bêdê siê opiera³ na teoretycznych dezyderatach sk³adni wyra¿eñ predykatywnych (na podstawie: Karolak
1984, 1990, 2001).
Po pierwsze, z punktu widzenia sk³adni semantycznej (w modelu semantyczno-syntaktycznym) predykat zastanawiaæ siê implikuje dwa argumenty:
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przedmiotowy i zdarzeniowy, w zwi¹zku z czym klasyfikujê go jako predykat
dwuargumentowy drugiego rzêdu, por. w zdaniach z zaimkiem anaforycznym to
naturalna interpretacja odsy³a do wiata zdarzeñ, nie przedmiotów, np. Nad tym
(np. nad sytuacj¹ w pracy) bêdzie jeszcze czas siê zastanowiæ. lub Zastanów siê
jeszcze nad tym (np. nad wyjazdem za granicê). Predykat zastanawiaæ siê nazywa równie¿ relacjê miêdzy dwoma elementami: osob¹ i obiektem mentalnym,
która pozwala siê roz³o¿yæ na prostsze elementy, w zwi¹zku z czym kwalifikujê
go jako relacyjny predykat z³o¿ony.
Po drugie, z punktu widzenia sk³adni strukturalnej (w modelu semantycznoeksplikacyjnym) wyra¿enie predykatywne o treci zastanawiaæ siê domaga siê
jako swoich uzupe³nieñ dwóch wyra¿eñ argumentowych o cile okrelonych
parametrach. Argument przedmiotowy odznacza siê kilkoma interesuj¹cymi w³asnociami sk³adniowymi i semantycznymi, np. cecha kategorialna [rzeczownik],
cecha subkategoryzacyjna [mianownik], cecha selekcyjna [cz³owiek], cecha tematyczna [agens]. Argument zdarzeniowy charakteryzuj¹ z kolei nastêpuj¹ce
cechy sk³adniowo-semantyczne, np. cecha kategorialna [fraza zdaniowa] lub
[fraza prepozycjonalno-nominalna], cecha subkategoryzacyjna [fraza pytajnozale¿na] lub [fraza z przyimkiem nad o rekcji narzêdnikowej], cecha selekcyjna
[informacja] lub [abstrakcyjny], cecha tematyczna [temat wewn¹trzzdaniowy].
Ogólnie scharakteryzowana struktura predykatowo-argumentowa zdañ
z czasownikiem zastanawiaæ siê realizuje siê na wiele sposobów. Jednostki leksykalne z segmentem zastanawiaæ siê przy³¹czaj¹, poza fraz¹ nominaln¹ w mianowniku, frazy pytajno-zale¿ne lub frazy prepozycjonalno-nominalne, przy
czym  co znamienne  ich dystrybucja wcale siê nie wyklucza, por. Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a. O ile na frazy pytajno-zale¿ne nie
nak³ada siê ¿adnych ograniczeñ, o tyle frazy przyimkowo-rzeczownikowe musz¹
spe³niaæ okrelone warunki. Frazy typu nad + instrumentalis realizuj¹ siê bowiem w wypadku czasownika zastanawiaæ siê jako nominalizacje lub kondensacje. Mylê, ¿e warto w tym miejscu nadmieniæ, i¿ czasownik zastanawiaæ siê
otwiera miejsce na rzeczowniki abstrakcyjne lub na derywaty s³owotwórcze,
w tym: formacje transpozycyjne i mutacyjne, które kumuluj¹ w sobie odrêbne
struktury predykatowo-argumentowe, por.:
j[x, f(x

n)p] ® W[C, V(0

n)], egz.

(9) Jan zastanawia siê nad zachowaniem Zuzi/grobami Zuzi.
(10) Jan zastanawia siê nad przyczyn¹/celem wyjazdu Zuzi.
(11) Jan zastanawia siê nad sytuacj¹/po³o¿eniem Zuzi.
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Kondensacja, o której wspomnê tu jedynie na marginesie, eksponuje z kolei
jedno z wyra¿eñ argumentowych (przypuszczam, ¿e mo¿e chodziæ tutaj o wyra¿enie argumentowe w pozycji tematycznej), por.:
j[x, f(x

n)p] ® W[C, 0(C

n)], egz.

(12) Jan zastanawia siê nad przyczyn¹ wyjazdu Zuzi.
a. *Jan zastanawia siê nad przyczyn¹.
b. *Jan zastanawia siê nad wyjazdem.
c. Jan zastanawia siê nad Zuzi¹ (dlaczego wyjecha³a).

Czasownik zastanawiaæ siê konotuje równie¿, co warte podkrelenia, pozycjê sk³adniow¹ dla pytañ zale¿nych, dziêki czemu w pe³ni ujawnia swój propozycjonalny charakter.
(13)
(14)
(15)
(16)

Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.
Jan zastanawia siê nad tym, po co Zuzia wyjecha³a.
Jan zastanawia siê nad tym, kiedy Zuzia wyjecha³a.
Jan zastanawia siê nad tym, dok¹d Zuzia wyjecha³a.

Co interesuj¹ce, jednostki leksykalne z segmentem zastanawiaæ siê ³¹cz¹
w zdaniach frazy prepozycjonalno-nominalne z frazami pytajno-zale¿nymi dziêki sk³adniowej operacji pronominalizacji, por.:
j[x, f(x

n)p] ® W[C, V(C

n)], egz.

(17) Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.

W zwi¹zku z tym wszystkim, o czym do tej pory by³a mowa, s¹dzê, ¿e
ró¿nice miêdzy wyst¹pieniami poszczególnych ci¹gów z segmentem zastanawiaæ siê maj¹ charakter sk³adniowy i w gruncie rzeczy sprowadzaj¹ siê do
sposobu, w jaki realizuje siê w zdaniach argument zdarzeniowy.
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Jan zastanawia siê, dlaczego Zuzia wyjecha³a.
Jan zastanawia siê: dlaczego Zuzia wyjecha³a?
Jan zastanawia siê:  Dlaczego Zuzia wyjecha³a?
Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.
Jan zastanawia siê nad przyczyn¹ wyjazdu Zuzi.

Przedmiot dalszych rozwa¿añ bêdzie stanowiæ najwygodniejszy i najbardziej porêczny, bo ujawniaj¹cy swoje wnêtrze dziêki szerokiemu oknu, jakie
otwiera w pe³ni zrealizowany argument propozycjonalny, czasownik [kto] za-
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stanawia siê nad [czymq] (dalej, w skrócie: zastanawiaæ siê), który pojawia siê
w zdaniach typu Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.
4. Cechy semantyczne czasownika zastanawiaæ siê
Uwa¿am, ¿e podejmuj¹c siê analizy semantycznej czasownika zastanawiaæ
siê, warto przyjrzeæ mu siê bli¿ej z punktu widzenia semantyki leksykalnej,
zdaniowej i wypowiedzeniowej.
1. Z punktu widzenia semantyki leksykalnej czasownik zastanawiaæ siê
kwalifikujê jako syntaktem, czyli jednostkê poziomu podstawowego, która
wchodzi w obrêb w³aciwego zasobu leksykalnego jêzyka, a precyzyjniej rzecz
ujmuj¹c: jako autosyntagmatyk, który odznacza siê ³¹czliwoci¹ semantyczn¹
i sk³adniow¹, nale¿y do sk³adni zdania i bezporednio s³u¿y jego budowie (szerzej: Wajszczuk 2005). Synonimy czasownika zastanawiaæ siê tworz¹ przy tym
obszerny zbiór formalnie zró¿nicowanych leksykalnych eksponentów jednego
i tego samego predykatu. Co istotne, wszystkie jednostki (z wyj¹tkiem czasownika zastanawiaæ siê), które wchodz¹ w obrêb rzeczonej klasy, s¹ nacechowane
(przede wszystkim: potocznie i pospolicie), np. braæ na rozum, g³owiæ siê, g³ówkowaæ, iæ po rozum do g³owy, kombinowaæ, koncypowaæ, ³amaæ sobie g³owê,
ruszyæ g³ow¹, zachodziæ w g³owê (na podstawie: USJP 2003). Zagadnienie to
wymaga jednak dalszych pog³êbionych studiów. Ze swojej strony mogê jedynie
dodaæ, ¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na orzec, ¿e predykat zastanawiaæ siê realizuj¹ badane przeze mnie przy innej okazji czasowniki: kto myli
o czymp kto myli nad czymp i kto myli + pytaniep.
2. Z punktu widzenia semantyki zdaniowej czasownik zastanawiaæ siê klasyfikujê jako wyra¿enie predykatywne, które realizuje funktor zdaniotwórczy
drugiego rzêdu implikuj¹cy dwa argumenty i podpada pod nazwê ogóln¹ wyznaczaj¹c¹ z³o¿on¹ relacjê (na podstawie: Karolak 1984, 1990, 2001; Zaron 1980).
3. Z punktu widzenia semantyki wypowiedzeniowej czasownik zastanawiaæ
siê w³¹czam do zbioru wyra¿eñ poziomu przedmiotowego, niezdeterminowanych pod wzglêdem zajmowanego miejsca w strukturze tematyczno-rematycznej
wypowiedzi, prymarnie rematycznych (na podstawie: Bogus³awski 1977; Danielewiczowa 2009, 2010).
Czasowniki epistemiczne czynnoci mentalnych, co postaram siê dalej wykazaæ na przyk³adzie czasownika zastanawiaæ siê, presuponuj¹ wiedzê i implikuj¹ czynnoæ, a co za tym idzie  otwieraj¹ pozycje sk³adniowe: dla agensa,
tematu wewn¹trzzdaniowego oraz obiektu epistemicznego, przy czym: o ile najprostszy w tej klasie czasownik myleæ o kim/czym presuponuje wiedzê i implikuje czynnoæ agensa, o tyle bardziej z³o¿ony czasownik zastanawiaæ siê
presuponuje wiedzê i niewiedzê, a tak¿e implikuje czynnoæ i cel agensa. Co
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istotne, czasownik myleæ o kim/czym zawiera w swojej strukturze semantyczno-sk³adniowej, poza agensem, temat wewn¹trzzdaniowy i obiekt epistemiczny,
zwi¹zane z wiedz¹ agensa, natomiast czasownik zastanawiaæ siê  temat wewn¹trzzdaniowy i obiekt epistemiczny pierwszego rzêdu, zwi¹zane z wiedz¹
agensa, oraz temat wewn¹trzzdaniowy i obiekt epistemiczny drugiego rzêdu,
zwi¹zane z niewiedz¹ agensa. Interesuj¹co rysuj¹ siê przy tym relacje miêdzy
tymi dwoma wyra¿eniami, bowiem jednostka myleæ o kim/czym jest hiperonimem dla czasownika zastanawiaæ siê, por.:
(23) Jan myli o Zuzi, ale nieprawda, ¿e myli nad przyczyn¹ jej wyjazdu.
(24) *Jan myli nad przyczyn¹ wyjazdu Zuzi, ale nieprawda, ¿e myli przy tym
o Zuzi.

Czasownik zastanawiaæ siê otwiera lewostronnie miejsce na nazwê agensa,
przy czym  jak przypuszczam  rolê agensa czynnoci mentalnych mo¿e odgrywaæ wy³¹cznie kto, kto zarazem: co robi, i wie, ¿e to robi (Zaron 2009, s. 8998,
wiêcej na ten temat: Zaron 1998 i 2011). Mylê, ¿e warto przyjrzeæ siê w tym
wzglêdzie kilku przyk³adom i kontrprzyk³adom.
(25) Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.
(26) To dziecko zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.
(27) *Tamto niemowlê/ten noworodek/ten p³ód/mój pies zastanawia siê nad tym,
dlaczego

Wykonawca czynnoci umys³owych to kto dzia³aj¹cy wiadomie: kto
wiadomy siebie, a wiêc kto, kto wie, co robi. Hipotezê tê podbudowuj¹ kolejne
przyk³ady.
(28) *Nieprzytomny/zemdlony/pi¹cy Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia
wyjecha³a.
(29) *Jan podwiadomie/niewiadomie zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.

Podsumowuj¹c: uwa¿am, ¿e w presupozycyjnej czêci projektowanej paralokucji (w dictum tematycznym) powinien siê znaleæ komponent: (kto, o kim
mo¿na pomyleæ jako) o kim, kto wie, co robi.
S¹dzê, ¿e w strukturze semantycznej czasownika zastanawiaæ siê pojawiaj¹
siê, poza pozycj¹ agensa, dwa tematy wewn¹trzzdaniowe i dwa obiekty epistemiczne: temat i obiekt pierwszego rzêdu, zwi¹zane z wiedz¹ agensa, oraz temat i
obiekt drugiego rzêdu, zwi¹zane z niewiedz¹ agensa. Oto materia³owa ilustracja
tego zagadnienia.
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(30) Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.
a. presupozycja: Jan wie o Zuzi, ¿e Zuzia wyjecha³a.
i. temat wewn¹trzzdaniowy1: Zuzia
ii. obiekt epistemiczny1: Zuzia wyjecha³a.
b. presupozycja: Jan nie wie o tym, ¿e Zuzia wyjecha³a (o wyjedzie Zuzi),
dlaczego tak siê sta³o.
i. temat wewn¹trzzdaniowy2: Zuzia wyjecha³a.
ii. obiekt epistemiczny2: odpowied na pytanie Dlaczego Zuzia wyjecha³a?

W zdaniach z czasownikiem zastanawiaæ siê implikuje siê pod asercj¹ i negacj¹ kilka s¹dów, które jako komponenty semantyczne znajd¹ swoje miejsce
w dictum tematycznym, w czêci presupozycyjnej projektowanej paralokucji.
Po pierwsze, czasownik zastanawiaæ siê presuponuje pierwszy obiekt epistemiczny, a wiêc wiedzê podmiotu o pierwszym temacie wewn¹trzzdaniowym,
czyli wiedzê agensa o za³o¿eniu pytania zale¿nego.
(31) *Jan, który nie wie, ¿e Zuzia wyjecha³a, zastanawia siê nad tym, dlaczego
Zuzia wyjecha³a.
(32) *Jan, który zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a, wie, ¿e Zuzia
nie wyjecha³a.

Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e w zdaniach z czasownikiem zastanawiaæ siê kapitaln¹ rolê odgrywa struktura tematyczno-rematyczna pytania zale¿nego, która wyznacza datum questionis, a co za tym idzie  postaæ pierwszego
tematu wewn¹trzzdaniowego (dictum tematyczne pytania) i pierwszego obiektu
epistemicznego (dictum rematyczne pytania), por.
(33) Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia WYJECHA£A. Jan wie o Zuzi,
¿e Zuzia wyjecha³a
(34) Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego wyjecha³a ZUZIA. Jan wie o tym,
¿e kto wyjecha³ (o czyim wyjedzie), ¿e tym kim, kto wyjecha³, jest Zuzia.

Po drugie, czasownik zastanawiaæ siê implikuje drugi obiekt epistemiczny,
a wiêc niewiedzê podmiotu o drugim temacie wewn¹trzzdaniowym, czyli w¹tpliwoci podmiotu co do warunków prawdziwociowych drugiego obiektu epistemicznego (idzie tu o brak wiedzy agensa w kwestii zakresu, tj. zbioru elementów, które spe³nia³yby funkcjê: x jest przyczyn¹ tego, ¿e Zuzia wyjecha³a).
(35) *Jan, który wie, dlaczego Zuzia wyjecha³a, zastanawia siê nad tym, dlaczego
Zuzia wyjecha³a.
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W zdaniach z czasownikiem zastanawiaæ siê implikuje siê pod grob¹ uwik³ania w sprzecznoæ kilka s¹dów, które jako komponenty semantyczne znajd¹
swoje miejsce w czêci asertorycznej, w dictum rematycznym projektowanej
paralokucji.
Po pierwsze, czasownik zastanawiaæ siê kwalifikujê, co oczywiste, jako
czasownik czynnociowy, bowiem zawiera w swojej strukturze semantycznej
komponent kto robi co z czym, co potwierdzaj¹ liczne testy, np. interesuj¹ce
mnie wyra¿enie odpowiada na pytanie Co robi?, akceptuje typowe dla czynnoci
okoliczniki oraz przybiera formy trybu rozkazuj¹cego.
(36)  Co Jan robi?
(37)  Jan od godziny siedzi na kanapie i zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia
wyjecha³a.
(38) Jan od tygodnia intensywnie zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.
(39) Janie, zastanów siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.

Czasownik zastanawiaæ siê wchodzi przy tym w obrêb klasy czasowników
epistemicznych czynnoci mentalnych, poniewa¿ poci¹ga za sob¹ akt mylenia,
czyli akt robienia czego z wiedz¹.
(40) *Jan bezmylnie zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.
(41) *Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a, ale wyjazd Zuzi
wcale nie zaprz¹ta jego myli.
(42) *Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a, ale nieprawda, ¿e
o tym myli.

Po drugie, czasownik zastanawiaæ siê implikuje cel, czyli wolê agensa: chêæ
znalezienia odpowiedzi na nurtuj¹ce go, konotowane przez czasownik, pytanie.
(43) *Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a, ale nieprawda, ¿e
chce wiedzieæ, dlaczego tak siê sta³o.
(44) *Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a, ale nie robi tego
dlatego, ¿e chce wiedzieæ, dlaczego tak siê sta³o.
(45) *Jan niechc¹cy/celowo zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a.

Innymi s³owy: czasownik zastanawiaæ siê nazywa czynnoæ, jak¹ agens
przeprowadza na wiedzy, przy czym czynnoæ ta  co podkrelam  jest przedsiêbrana w cile okrelonym celu.
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(46) *Jan zastanawia siê nad tym, dlaczego Zuzia wyjecha³a, ale nie chce, ¿eby to,
co o Zuzi wie (i co z tym robi), spowodowa³o, ¿e bêdzie gotów powiedzieæ
o tym, ¿e Zuzia wyjecha³a (o wyjedzie Zuzi), dlaczego tak siê sta³o.

Na podstawie przeprowadzonych analiz proponujê wstêpn¹ reprezentacjê
semantyczn¹ czasownika zastanawiaæ siê. Przedstawiona ni¿ej definicja
uwzglêdnia wyodrêbnione w drodze kontrastowania komponenty znaczeniowe,
zachowuj¹c przy tym ich nienacechowan¹ tematyczno-rematyczn¹ hierarchiê (na
podstawie: Bogus³awski 1988: 3554).
[temat:] ktoa,
[dictum tematyczne:] kto jest taki, ¿e:

(i) wie o kim/czym cop,
(ii) nie wie o czymp czegoq (q jako odpowied na pytanie o p),
(iii) chce wiedzieæ o czymp coq (q jako odpowied na pytanie o p),

[remat:]
(i)
(ii)

robi z tym, co o kim/czym wie, co w taki sposób,
¿eby spowodowaæ, ¿e z tym, co ktoa jest gotów powiedzieæ o czymp, stanie
siê co takiego, ¿e ktoa bêdzie gotów powiedzieæ o czymp coq (q jako
odpowied na pytanie o p).

Zakoñczenie
W swoim artykule poruszy³em zagadnienia zwi¹zane z czasownikami epistemicznymi nazywaj¹cymi czynnoci mentalne, k³ad¹c przy tym nacisk na leksykaln¹ jednostkê jêzyka: czasownik zastanawiaæ siê. Rzecz jasna, moja propozycja to bardziej zaproszenie do refleksji ni¿ wyczerpuj¹ca analiza. Klasa, jak¹
otwiera badane przeze mnie wyra¿enie, jest niezwykle obszerna i zró¿nicowana;
niew¹tpliwie wiêc stanowi nadal spore wyzwanie badawcze.
Znaczenie, jakie wnosi czasownik zastanawiaæ siê, przypuszczalnie podbudowuje treci inferencyjne interesuj¹cych mnie docelowo predykatów wnioskowania. O tym jednak, jakie miejsce zajmuje w strukturach semantycznych czasowników inferencyjnych, opowiem ju¿ przy innej okazji.
Literatura
Bogus³awski A. (1976): O zasadach rejestracji jednostek jêzyka. Poradnik Jêzykowy, z. 8,
s. 356364.
Bogus³awski A. (1977): Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences. Warszawa.
Bogus³awski A. (1988): Jêzyk w s³owniku. Wroc³aw.
Danielewiczowa M. (2002): Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych.
Warszawa.

Kilka uwag o znaczeniu czasownika zastanawiaæ siê

209

Danielewiczowa M. (2005): Verba mental predicates  a preliminary classification and problems
of their semantic description. [W:] Studies in Lexical Semantics. B. Nilsson, E. TeodorowiczHellman (red.). Sztokholm, s. 97125.
Danielewiczowa M. (2009): O pewnym wa¿nym typie informacji leksykograficznej nieobecnej
w s³ownikach. Problemy Frazeologii Europejskiej, s. 29.
Danielewiczowa M. (2010): Czego brak w s³ownikowych opisach znaczenia? Semantyka  leksykografii. Prace Filologiczne, LVIII.
Grochowski M. (1980): Pojêcie celu. Studia semantyczne. Wroc³aw.
Grzegorczykowa R. (2001): Wprowadzenie do semantyki jêzykoznawczej. Warszawa.
Inny s³ownik jêzyka polskiego (2000): M. Bañko (red.). T. 12. Warszawa.
Karolak S. (1984): Sk³adnia wyra¿eñ predykatywnych. [W:] Gramatyka wspó³czesnego jêzyka
polskiego. Sk³adnia. Z. Topoliñska (red.). Warszawa, s. 11211.
Karolak S. (1990): Kwantyfikacja a determinacja w jêzykach naturalnych. Warszawa.
Karolak S. (2001): Od semantyki do gramatyki. Warszawa.
Laskowski R. (1998): Zagadnienia ogólne morfologii. [W:] Gramatyka wspó³czesnego jêzyka
polskiego. Morfologia. R. Laskowski, R. Grzegorczykowa, H. Wróbel (red.). Warszawa.
Narodowy Korpus Jêzyka Polskiego: <http://nkjp.pl> [online].
Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny (19942005): H. Zgó³kowa (red.). T. 150. Poznañ.
S³ownik jêzyka polskiego PAN (19581969): W. Doroszewski (red.). T. 111. Warszawa.
S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego (1996): B. Dunaj (red.). Warszawa.
Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego (2003): S. Dubisz (red.). T. 16. Warszawa.
Wajszczuk J. (2005): O metatekcie. Warszawa.
Zaron Z. (1980): Ze studiów nad sk³adni¹ i semantyk¹ czasownika. Wroc³aw.
Zaron Z. (1998): Czy zwierzê to kto? Jêzykowe dowody podmiotowoci zwierz¹t. Prace Filologiczne. T. XLIII, s. 507515.
Zaron Z. (2011): Kto to znaczy kto? O jêzykowym statusie rolin. Poradnik Jêzykowy, z. 1,
s. 121130.
Zaron Z. (2009): Problemy sk³adni funkcjonalnej. Warszawa.

Summary
The term used in the title so far has not been the subject of a more extensive linguistic
reflection. The author of the paper aims at providing a disciplined description of lexical units
containing the segment zastanawiaæ siê with respect to their structure and meaning. The method of
analysis is based on putting forward hypotheses in the form of analytical implications and subjecting them to falsification by bringing them down to contradiction. The content of the paper focuses
on issues relating to reconstruction of the form of lexical units (on the basis of segment and suprasegment signals) and reconstruction of the hierarchy of meaningful components. In close relationship with the content of the analyses terms, discussion id presented on the following notions:
kto, wiedzieæ, chcieæ, powodowaæ, staæ siê, robiæ co, byæ gotowym powiedzieæ. The
author is trying to prove that those components belong to the semantic structure of the examined
phrase; he also proposes a preliminary explication of meanings in the terms of natural semantic
meta-language.
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Fonemy bêd¹ce równoczenie cz³onami opozycji prywatywnych i proporcjonalnych tworz¹ tzw. korelacje (kategorie fonologiczne). Tradycyjnie dla jêzyka polskiego wyró¿nia siê trzy rodzaje takich korelacji: dwiêcznoci, miêkkoci
i nosowoci. Kategoria palatalnoci jest korelacj¹ wyró¿niaj¹c¹ jêzyk polski na
tle jêzyków europejskich, w³¹czaj¹c¹ go do tzw. ligi euroazjatyckiej, odznaczaj¹cej siê m.in. wspólnym wyzyskaniem korelacji miêkkociowej dla stworzenia
inwentarza fonemowego w ró¿norodnych jêzykach (Jakobson 1962). Korelacja
nosowoci za wyodrêbnia jêzyk polski sporód pozosta³ych jêzyków s³owiañskich, w których nosowe fonemy wokaliczne nie wystêpuj¹.
Intensywne przemiany fonetyki polskiej okresu ostatnich kilkudziesiêciu lat
doprowadzi³y do wyeliminowania korelacji palatalnoci oraz nosowoci z systemu fonologicznego wspó³czesnej polszczyzny. Niniejszy artyku³ powiêcony
jest kategorii palatalnoci. Korelacja nosowoci stanowiæ bêdzie przedmiot oddzielnego opracowania.
Porównuj¹c tylko zaprezentowane na koñcu artyku³u zestawienie (p. 14),
przedstawiaj¹ce korelacjê palatalnoci w jêzyku polskim z ró¿nych stadiów jego
rozwoju, ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e fonologiczna kategoria miêkkoci
by³a niegdy w polszczynie kategori¹ ¿yw¹, a dzisiaj tak¹ ju¿ nie jest. Proces
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stwardnieñ, dezintegracji palatalnoci oraz defonologizacji g³osek miêkkich jest
w jêzyku polskim bardzo zaawansowany, a ograniczanie wystêpowania segmentów palatalnych jest zjawiskiem charakteryzuj¹cym fonetykê polsk¹ na przestrzeni stuleci. Pocz¹tek procesu mo¿emy obserwowaæ wraz z momentem
stwardnienia à (à ® ǿ ® ø ® /). Zatrata miêkkoci à musia³a zbiec siê w czasie
z utrat¹ palatalnoci w innych spó³g³oskach dzi¹s³owych i zêbowych prepalatalnych   è À¡ c À. Ostateczne stwardnienie datuje siê na po³owê XVI w. (por.
Stieber 1966, s. 5260, 64, 68; Koneczna 1965, s. 141). Kolejnym krokiem by³o
przewartociowanie opozycji /l/ : /³/, która pierwotnie opiera³a siê na dystynkcji: palatalny vs. niepalatalny. /l/ stwardnia³o, upodabniaj¹c siê w ten sposób do
[l] europejskiego (XVII w.), a póniej [³] przesz³o w [9] i zla³o siê z [9] obcego
pochodzenia (ostatecznie po³owa XX w.). Do tego dochodzi zanik miêkkoci
spó³g³osek wargowych w wyg³osie (w Warszawie ju¿ na pocz¹tku XIX w.
przewa¿a³a wymowa twarda typu paw: pa[f], go³¹b: go³¹[p], zastêpuj¹ca wczeniejsze pa[f], go³¹[p], por. np. Stieber 1966, s. 74). Dochodz¹ te¿ stwardnienia spó³g³osek tylnojêzykowych w jêzyku ogólnym przed /e/ w wyrazach typu
geografia  prawdopodobnie w okresie powojennym. Przedwojenna polszczyzna ogólna reprezentowa³a typ wymowy, w którym miêkkie [k], [g] pojawia³y
siê przed ka¿dym /e/, po czym w wyrazach obcych zmiêkczenie zanik³o, a praktycznie zanik³o tam, gdzie nie zosta³o uwzglêdnione w pimie. Ponadto (do
okresu miêdzywojennego w³¹cznie) obce <i> przejmowano jako <y>, np.: dykcja, gramatyka, dryl, dyli¿ans, bryd¿ itp., gdy¿ ¿ywa by³a jeszcze wówczas
regu³a, ¿e [i] mo¿e wystêpowaæ wy³¹cznie po fonologicznie miêkkiej spó³g³osce,
po twardej za pojawiæ siê mo¿e tylko [y]. W takim systemie samog³oski [i] oraz
[y] stanowi³y wariant jednego fonemu, w którym samog³oska dostosowywa³a siê
do jakoci poprzedzaj¹cej spó³g³oski. Dlatego w 1925 r. Jan Rozwadowski zaleca³
wymowê tyk-tak, re¿ym, ryksza, bowiem po twardych spó³g³oskach mog³o wyst¹piæ wy³¹cznie [y] (Rozwadowski 1925, s. 16). Ró¿nica pomiêdzy wyrazami
byæ  biæ oraz ba³y  bia³y zwi¹zana by³a wówczas z korelacj¹ palatalnoci, gdy¿
polega³a na przeciwstawieniu spó³g³oski twardej [b] do miêkkiej [b]. W tamtym
okresie realizacje miêkkoci z wydzielon¹ jot¹, typu bia³y [bj]a³y1 powszechnie
traktowano jeszcze jako ra¿¹cy pó³nocnopolski, czêciowo gwarowy, regionalizm, raczej zanikaj¹cy ni¿ szerz¹cy siê w wymowie ogólnej (por. np. Stieber
1966, s. 107108). Wymówieniom takim d³ugo odmawiano akceptacji normatywnej i tym samym nie mog³y one stanowiæ podstawy opisu fonologicznego
kulturalnej polszczyzny. Opozycja miêkkociowa mia³a wiêc jeszcze fonologiczny charakter, a jêzykoznawcy (por. np. Stieber 1966; Wierzchowska 1980)
1 W pracy stosujê transkrypcjê s³owiañsk¹. Jednak jotê, ze wzglêdów redakcyjnych, zapisujê
jako [j].
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wymieniali pary korelacyjne, jak przedstawione w zestawieniu p. 2. Próbowali
te¿ wpisaæ w korelacjê spó³g³oski palatalne, wy³¹czaj¹c przyk³ady typu: tik,
sinus, diabe³, tiul, ¿igolak itp. poza podstawowy system jêzyka polskiego i przyjmuj¹c alternacje typu: kosa  kosie, proszê  prosisz w derywacji lub odmianie
jako podstawê skorelowania. Jednak wobec istnienia zarówno alternacji typu /s/
//, jak i //// nie ma jednoznacznego powi¹zania spó³g³osek palatalnych z ich
twardymi odpowiednikami i jakiekolwiek dwucz³onowe skorelowanie jest w
obliczu ró¿nic miejsca artykulacji nieprecyzyjne.
Powojenne zjawiska to przede wszystkim fonologizacja /y/, silne wydzielanie siê joty przy realizacji miêkkoci spó³g³osek (z wyj¹tkiem pozycji przed /i/
oraz z wyj¹tkiem [  æ À']), jak te¿ zanik palatalnoci pozycyjnej spó³g³osek
w ró¿nych kontekstach, równie¿ przed /i/. Wszystko to doprowadzi³o do ca³kowitego przewartociowania polskiego systemu fonologicznego. W konsekwencji
pod koniec XX w. fonetycy przedstawiali kategoriê palatalnoci, jak w p. 3
zestawienia, w którym fonologiczna korelacja miêkkociowa jest ograniczona do
czterech par: /n//ñ/, /k//k/, /g//g/, /x//x/, ale jeszcze wystêpuje. W randze
fonemów pojawiaj¹ siê tu ju¿ tylko spó³g³oski palatalne sensu stricto, a nie
palatalizowane. G³oski palatalizowane to warianty kombinatoryczne twardych
fonemów. Fonemy palatalne /  æ À'/ oraz /j/ nie maj¹ twardych odpowiedników
ani na poziomie fonologicznym, ani fonetycznym. Fonemy [  æ À'] literowo
wygl¹daj¹ na miêkkie odpowiedniki twardych [s z c À] i morfologicznie oraz
historycznie nimi s¹, jednak fizjologicznie s¹ ju¿ dzisiaj wy³¹cznie rodkowojêzykowe. W konsekwencji fakt, ¿e [s] jest twarde, a [] miêkkie nie stanowi o ich
odrêbnoci, ta bowiem wynika ju¿ z odmiennej podstawy fonetycznej  jest to
przede wszystkim ró¿nica miejsca artykulacji (por. np. Retz 1989). Z tego
wzglêdu [  æ À'] nie odró¿nia siê od [s z t d] dodatkow¹ palatalnoci¹, choæ
historycznie istnieje tu zwi¹zek utrwalony w alternacjach morfonologicznych (por.:
kot  kocie, woda  wodzie, kusy  kusi, Hindus  Hindusi itp.), co bywa nieraz
u¿ywane jako argument w poszukiwaniu odpowiedników miêkkich. Opozycja
[s  ], [z  ] [t  æ], [d  À'] nie jest jednak prywatywna, jak ma to miejsce
w jêzyku rosyjskim2, cz³ony opozycji nie ró¿ni¹ siê bowiem wy³¹cznie brakiem
vs. obecnoci¹ tej samej cechy  przecie¿ [  æ À'] to nie [s z t d] plus miêkkoæ 
to bêdzie bowiem, materialnie obecne we wspó³czesnej polszczynie: [s z t d].
Rozwój skrótowców i nazw typu: Poltik, ringo, ixi na gruncie polskim upowa¿nia przy tym do traktowania takich form i innych po¿yczek typu: tik, diwa,
silikon, cilit, riksza, Zanzibar, tiara, diadem, aria jako trwa³ego elementu wspó³czesnego jêzyka polskiego i w konsekwencji do objêcia ich podstawowym systemem fonologicznym (por. Grzybowski 1999, s. 136). Fonemy /  æ À'/ nie s¹
2 W jêzyku rosyjskim /s//s/ i /z//z/ maj¹ tê sam¹ bazê fonetyczn¹. Jedyna ró¿nica polega
na miêkkoci lub jej braku  palatalizacja stanowi tutaj przyrost fonologiczny.
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wiêc miêkkimi odpowiednikami fonemów twardych z punktu widzenia korelacji
palatalnoci, lecz ca³kowicie odrêbnymi fonemami, o czym dobitnie wiadczy
ich baza fonetyczna. W toku historycznego rozwoju dosz³o do ca³kowitego rozbicia korelacji poprzez wytworzenie nowych podstaw fonetycznych, a nastêpnie
fonologicznych: /t//t/ ® /t//æ/; /d//d/ ® /d//À'/; /s//s/ ® /s///; /z//z/
® /z///; podobnie jak mia³o to miejsce z historycznymi korelatami /r//r/, /³//l/,
które zatraci³y wszelk¹ wiê fonetyczn¹ i fonologiczn¹, poniewa¿ ich baza fonetyczna ca³kowicie siê zró¿nicowa³a ([r  9 l]), a fonologiczna korelacja palatalnoci zosta³a wród nich zlikwidowana, choæ w morfologii nadal istnieje tu
zwi¹zek (por. para  parze, ko³o  kole itp.). Nowo powsta³e g³oski miêkkie typu
[s z t d c r l   è], pojawiaj¹ce siê w wyrazach obcych przed /i/ oraz /j/,
jak np. w: tik, diwa, silikon, cilit, riksza, Zanzibar, tiara, diadem, aria itp. s¹ bez
w¹tpienia kombinatorycznymi allofonami odpowiednich fonemów twardych.
Nie wchodz¹ z twardymi odpowiednikami w opozycjê fonologiczn¹, gdy¿ s¹
skorelowane z nimi wy³¹cznie na gruncie fonetycznym. /n/ nie wystêpuje przed
/i/; /n/ przed /i/ obligatoryjnie alternuje z /ñ/ zarówno w leksyce rodzimej, jak
i obcej (por. tylko /ñi/ (nigdy, Nikson), ale zarówno /i/ (siny), jaki i /si/ (silos)).
Samog³oski /i/ oraz /y/ s¹ za obecnie odrêbnymi fonemami. W nowych zapo¿yczeniach w jêzyku kulturalnym, wyj¹wszy regu³y leksykalne, nie mamy ju¿ wymiany [i] na [y] po wiêkszoci twardych spó³g³osek, jak dzia³o siê to wczeniej.
Piszemy i mówimy: diwa, d¿insy, d¿ihad, Chile, ¿igolak, cif, silan, tiramisu itp.
Co wiêcej, nawet formy wczeniej przyjête z y, np. tyk-tak, re¿ym, ryksza, whisky, ale niedostatecznie utrwalone w tej postaci, dzi piszemy i wymawiamy
jako: tik-tak, riksza, re¿im, whisky. Wymowa z [i] po spó³g³osce twardej ca³kowicie zmieni³a kierunek asymilacji  obecnie bowiem to spó³g³oska dostosowuje
siê do jakoci samog³oski (zmiêkcza siê przed [i]), nie za samog³oska do jakoci spó³g³oski. W konsekwencji powsta³y pary opozycyjne typu: plastikplastyk,
triktryk i in., co ju¿ jest bezporednim dowodem zmiany w systemie. W ten
sposób zapo¿yczenia przyczyni³y siê do fonologizacji /y/ w jêzyku polskim, co
ca³kowicie przewartociowa³o nasz system fonologiczny, eliminuj¹c korelacjê
palatalnoci spó³g³osek z systemu fonologicznego i przenosz¹c opozycjê na system wokaliczny. Dzi ju¿ wyrazy biæ od byæ ró¿ni przeciwstawienie [i] do [y],
a nie [b] do [b] jak by³o wczeniej. Spó³g³oski miêkkie wargowe nadal istniej¹
w sensie materialnym, zmienia siê jednak ich wartoæ funkcjonalna  s¹ wariantami pozycyjnymi odpowiednich twardych fonemów3. Jest to konsekwencj¹ fonologizacji /y/, roz³o¿enia miêkkoci spó³g³osek przed samog³oskami innymi ni¿
/i/ oraz zaniku miêkkich wargowych w wyg³osie wyrazu. Obecnie wargowe
[p b f v m] wystêpuj¹ wy³¹cznie przed /i j/ oraz w bardzo ograniczonym
3

Opisy generatywne powracaj¹ obecnie do interpretacji monofenemicznych miêkkich spó³g³osek wargowych, motywacja ma tu jednak charakter morfonologiczny, a nie fonetyczny, jak w niniejszej pracy.
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zakresie przed miêkkimi spó³g³oskami, a ró¿nica miêdzy wyrazami typu ba³y
 bia³y zasadza siê na ró¿nicy ilociowej (/¸/ : /j/), a nie, jak poprzednio, jakociowej (/b//b/). Wszystko to powoduje, ¿e miêkkoæ spó³g³osek wargowych
jest dzi miêkkoci¹ tylko kontekstow¹  wynikiem regresywnego upodobnienia
do nastêpnej g³oski miêkkiej, co ma swe dalsze konsekwencje w postaci twardnienia artykulacji wargowych. Nadto, funkcjonowanie w systemie fonologicznym palatalnych obstruentów /k g x/, uwzglêdnionych jeszcze przez
I. Sawick¹ (por. zestawienie p. 3), jest ju¿ jednak wysoce dyskusyjne, przy czym
nawet ci jêzykoznawcy, którzy traktuj¹ /k g/ jako samodzielne fonemy, odmawiaj¹ z regu³y samodzielnoci fonologicznej /x/ (uwzglêdnienie /x/ w polskim
systemie fonologicznym nale¿y do rzadkoci  tak wy³¹cznie Szaumjan 1958
oraz Sawicka 1995, 1998). Wszystko wskazuje na to, ¿e spó³g³oski te dziel¹ los
miêkkich wargowych. Znacz¹ce jest coraz czêstsze pojawianie siê w ostatnim
czasie interpretacji fonologicznych nieuwzglêdniaj¹cych nawet /k g/ w randze
fonemów (np. Grzybowski 1989; Roc³awski 2001; Madelska 2005), co wi¹¿e siê
z wyran¹ desynchronizacj¹ miêkkoci [k g x] w pozycji przed /e/, tj. w tej
pozycji, na której opiera siê fonologicznoæ omawianych dwiêków.
Obecnie bowiem wyranie przybiera na sile proces roz³o¿enia miêkkoci
spó³g³osek przed samog³oskami innymi ni¿ /i/. Powszechna i silnie wyodrêbniona jest jota w artykulacji spó³g³osek zêbowych i dzi¹s³owych w wyrazach typu:
Diana, liana, tiara, radio, diadem, Maria, adad¿io, tiul, aria itp., co kiedy
znajdowa³o nawet odbicie w zapisie ortograficznym. Jota wyranie wydziela siê
te¿ po spó³g³oskach wargowych, a zjawisko to dotyczy równie¿ wyrazów rodzimych, przy czym wydzielona g³oska palatalna brzmi dobitnie, ma iloczas w³aciwy dla pó³samog³oski [j] w innych kontekstach. Badania instrumentalne wykazuj¹, ¿e czas trwania joty w wyrazach typu bies jest nawet d³u¿szy od iloczasu
nag³osowego [j] w formach typu jest o 30 ms. (por. £obacz 2002, s. 199).
Analizy elektroakustyczne (por. Sawicka 1999, s. 1847) wskazuj¹ równie¿ na
wyranie podzielny, dwuszczytowy przebieg intensywnoci w realizacji miêkkich labialnych okluzywów w wyrazach typu: piana, na piasku, bia³a, kopiarka.
W jêzyku polskim relatywnie silny szczyt intensywnoci przypada na spó³g³oskê, po czym intensywnoæ plozji okluzywu za³amuje siê, zanim osi¹gnie drugi,
silniejszy szczyt na transjencie. Fakt, ¿e jota odpowiadaj¹ca ugiêciu formantowemu (transjentowi) jest dobrze s³yszalna w jêzyku polskim, wi¹¿e siê wiêc nie tylko
z d³ugim czasem trwania transjentu, ale te¿ z tym, ¿e czêæ szumowa sekwensu
jest odgraniczona od dyftongu spadkiem poziomu intensywnoci. Dwuszczytowy
przebieg intensywnoci stanowi wiêc kolejny argument fonetyczny potwierdzaj¹cy
s³usznoæ interpretacji dwufonemowej wskazanych grup4. Argumenty przemawiaj¹ce
4 W jêzyku bu³garskim, w którym fonologicznoæ miêkkich wargowych nie jest kwestionowana, jednoszczytowy przebieg intensywnoci bez za³amañ integruje artykulacjê spó³g³oski i samog³oski (por. Sawicka 1999, s. 2326).

216

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

za zasadnoci¹ bifonematycznej interpretacji odnajdujemy równie¿ w badaniach
mowy dzieciêcej. Dzieci z mikrouszkodzeniami orodkowego uk³adu nerwowego, które podczas terapii logopedycznej w czasie wywo³ywania i automatyzowania g³oski [l] regularnie substytuuj¹ [l] w miejsce [j], wskazanej wymiany dokonuj¹ równie¿ w wyrazach typu piasek, miasto wymawianych jako [plasek],
[mlasto]. W takiej sytuacji wyjciowymi formami dla tych dzieci s¹ formy z jot¹,
co oznacza nic innego, jak tylko fonologiczn¹ odrêbnoæ /j/ po spó³g³oskach
labialnych (por. £obacz 2002, s. 200). Równie¿ przy tzw. analizie fonemowej
dokonywanej przez nieumiej¹ce pisaæ starsze dzieci przedszkolne, wyrazy typu:
film, ofiara, wino, wiosna, piasek, piesek s¹ dzielone jako [f-i-l-m], [o-f-j-a-r-a],
[v-i-n-o], [v-j-o-s-n-a], [p-j-a-s-e-k], [p-j-e-s-e-k] i nie jest to zjawisko ograniczone regionalnie, a dotyczy dzieci w ca³ej Polsce (por. Roc³awski 2001, s. 260,
288). Podzia³y te wiadcz¹ o braku odrêbnych fonemów miêkkich u dzieci,
których system fonologiczny jest ju¿ ukszta³towany, a wiêc równie¿ braku tych
fonemów we wspó³czesnej polszczynie ogólnej. Wystêpowanie wyranej joty
w artykulacji wy¿ej wskazanych sekwencji potwierdza te¿ analiza mowy nagranej wstecz  ci¹gi liter: pie, bia, mie, wie itp. po odwróceniu s³yszane s¹ jako:
ejp, ajb, ejm lub podobnie (por. Dukiewicz 1958; por. te¿ Roc³awski 2001,
s. 288). Brak jest przy tym fonetycznej ró¿nicy miêdzy sekwencjami, wczeniej
traktowanymi i wymawianymi jako ró¿ne, zwi¹zanej z opozycj¹: wyraz rodzimy
vs. wyraz obcy, jak np. w ziemia vs. armia, która to ró¿nica mia³a oparcie
w przypadkach zale¿nych, por.: ziemia  ziemi, stu³bia  stu³bi, ale armia  armii,
kopia  kopii. Wymowa obcych form typu armia, akademia, z wyranie roz³o¿on¹ miêkkoci¹ i pierwotnym zapisem przez jotê, przenios³a siê bowiem na
realizacjê wyrazów rodzimych typu ziemia, i zjawisko to dodatkowo znalaz³o
wsparcie w ujednoliceniu pisowni wskazanych form wyrazowych. Wspó³czesna
ortografia, nakazuj¹ca tak samo pisaæ -mia w ziemia, jak i w obcym akademia,
pomimo ró¿nej w momencie ustalania tej zasady wymowy, w efekcie przyczyni³a siê do zatarcia ró¿nicy wymawianiowej pomiêdzy tymi formami. Obecnie obie koñcówki wymawiane s¹ identycznie zarówno w mianowniku, jak
i w przypadkach zale¿nych5. Identycznie wymawiane s¹ te¿ wyrazy, w których
wargowa i jota rozdzielone s¹ szwem morfologicznym, np. objechaæ, obj¹æ.
Powszechnoæ artykulacji z wyran¹ jot¹ po wargowych doprowadzi³a do zmiany normy wymawianiowej. Obecnie wiêkszoæ autorów opisów fonetycznych
traktuje tak¹ wymowê jako rozpowszechnion¹ i mieszcz¹c¹ siê w normie kulturalnej polszczyzny (por. np. Dunaj 2006). Jota wydziela siê równie¿ po spó³g³oskach
[k g x]. Po [x] jota jest powszechna, choæ nie dla ka¿dego fonetyka normatywna we wszystkich kontekstach przed /e/ (por. Sawicka 1995, s. 146147). Wyrana
5

Informacja o obcoci zachowa³a siê w mo¿liwoci substytucji obcych sekwencji z [LjV] na
[LijV] w morfemach rdzennych np. biologia [bijo]logia (zamiast [bj]ologia). Niemniej wymowê
z tak¹ substytucj¹ uznaje siê obecnie za przestarza³¹ (por. Dunaj 2006, s. 166).
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jota wydziela siê równie¿ po spó³g³oskach [k], [g] przed /a/, /o/ w wyrazach
typu: kiosk, Tokio, giaur. Autorzy niektórych prac normatywnych, (np. SWP
1977) dopuszczaj¹ tu oboczne realizacje  z jot¹ lub bez joty. Badania instrumentalne i statystyczne pokazuj¹ jednak, ¿e wyrazy wskazanego typu wymawiane s¹ zawsze wy³¹cznie z silnie artyku³owan¹ jot¹ (por. Serowik 2004). Synchroniczna miêkkoæ w ogóle tu nie wystêpuje. Obecnie proces rozk³adu miêkkoci
na dwa segmenty przybiera na sile równie¿ w grupach typu kie, gie w wyrazach
typu: kiermasz, kielich, kiedy, giermek, ogier, okien, drogie, co do których panuje przekonanie, ¿e cechuje je palatalnoæ synchroniczna (por. np. Luba, Urbañczyk 1990, s. 19; Sawicka 1995, s. 145148), w odró¿nieniu od wyrazów typu
biologie, Nokie, gdzie wystêpuje wymowa asynchroniczna, ze wstawk¹ segmentu [j]. W rzeczywistoci jednak w wymowie pierwszej grupy wyrazów zaczyna
dominowaæ palatalnoæ asynchroniczna, co dotyczy równie¿ wyrazów rodzimych, przy czym zjawisko ma zwi¹zek z wiekiem mówców  wystêpuje czêciej
w wymowie osób m³odych (por. Serowik 2004; Osowicka-Kondratowicz, Serowik 2004). Pozycja przed /e/ jest jedynym kontekstem wspólnym zarówno dla
[k], [g], jak i [k], [g] oraz [kj], [gj] (por.: Gerwazy, Giewony, giêtki), co
stanowi podstawê interpretacji fonemicznej przyjmuj¹cej, ¿e pojawienie siê
postpalatalnych [k], [g] mo¿e byæ niezale¿ne od obecnoci glajdu jotowego,
w zwi¹zku z czym parom [k][k], [g][g] przypisuje siê odrêbny status fonematyczny. W pozycji przed /e/ coraz trudniej jednak spotkaæ synchronicznie
realizowane [k], [g] (w badaniach odnotowano jedynie ok. 20 % tego typu
realizacji, por. Serowik 2004), coraz czêciej i dobitniej zastêpowane grupami
roz³o¿onymi [kje], [gje], przy czym stopieñ miêkkoci spó³g³oski okluzywnej
przed jot¹ bywa bardzo ró¿ny (por. uwagi poni¿ej). W tej sytuacji nie dziwi
pojawianie siê propozycji nieuwzglêdniania [k], [g] w zestawie fonemów polskich. Nie dziwi¹ te¿ analizy wyrazów typu: kilof, kiedy, cukierek dokonywane
przez dzieci w postaci [k-i-l-o-f], [k-j-e-d-y], [c-u-k-j-e-r-e-k] (por. Roc³awski
2001, s. 292). Taka analiza, wed³ug B. Roc³awskiego, wiadczy, ¿e u dzieci
fonemy /k/, /g/ nie wystêpuj¹. W¹tpliwoci metodologiczne zwi¹zane z analiz¹
fonemow¹ jako ród³em wiedzy o funkcjonowaniu systemu fonologicznego
niew¹tpliwie istniej¹6, nie mo¿na jednak pomin¹æ faktu, i¿ wskazane podzia³y
6

W¹tpliwoci te wi¹¿¹ siê przede wszystkim z mechanizmem etykietowania fonemów przez
dziecko oraz z interpretacj¹ kszta³tu dwiêkowego poszczególnych etykiet przez badaj¹cego (por.
£obacz 1996, s. 68). Nie mo¿na zapominaæ, ¿e dziecko wymawia w izolacji tylko te spó³g³oski,
których go nauczono (naturalne otoczenie dla spó³g³oski stanowi sylaba), a w toku edukacji przedszkolnej uczy siê wymawiania w izolacji tylko niektórych spó³g³osek sporód wystêpuj¹cych
w tekstach mówionych w jêzyku polskim. Równie¿ analiza fonemowa nie jest czynnoci¹ wrodzon¹, a wyuczon¹ i przebieg tej nauki jest zdeterminowany pewnymi za³o¿eniami na temat struktury
fonematycznej danych s³ów. Interpretacja kszta³tu dwiêkowego poszczególnych etykiet dokonana
przez eksperymentatora obci¹¿ona jest za jego w³asnymi przekonaniami na temat struktury fonologicznej jêzyka. Istniej¹ te¿ w¹tpliwoci co do momentu czasowego, w którym dzieci mo¿na traktowaæ pod wzglêdem fonologicznym jako dojrza³e jednostki.
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dokonywane przez dzieci maj¹ oparcie w rzeczywistoci wymawianiowej ich
doros³ego otoczenia. Wszystko to wiadczy, ¿e klasa spó³g³osek tylnojêzykowych, która najpóniej w³¹czy³a siê do korelacji miêkkociowej, równie¿ z pewnym opónieniem z niej wychodzi. Uderza przy tym zbie¿noæ realizacji palatalnoci omawianej klasy g³osek z wymow¹ miêkkich wargowych oraz identyczny
sposób eliminacji obu klas z systemu. W obydwu wypadkach bowiem wymowa
z wydzielona jot¹, charakterystyczna zrazu dla zapo¿yczeñ, przenios³a siê pod
ich wp³ywem na realizacjê wyrazów rodzimych. W obu wypadkach synchroniczne realizacje utrzymywa³y siê najd³u¿ej w pozycji przed /e/7.
Jeli chodzi o szereg palatalny [  æ À'], nawet tu pojawia siê wymowa
dezintegralna (zw³aszcza przy du¿ym rozziewie pomiêdzy palataln¹ a samog³osk¹, jak np. w [a]), choæ zazwyczaj pozapercepcyjna i z ca³¹ pewnoci¹ nienormatywna. Po [ñ] jota wystêpuje obligatoryjnie w wyrazach obcych (mania, Dania, opinia)8, natomiast pozanormatywnie szerzy siê w wyrazach rodzimych
typu: nie, niós³, niania, co znajduje odbicie w doæ licznych b³êdach ortograficznych w tym typie oraz w b³êdnych transkrypcjach studentów filologii polskiej
i logopedii. Generalnie rzecz bior¹c, wspó³czesny jêzyk polski zdradza wyran¹
tendencjê do roz³o¿onej wymowy miêkkoci bez wzglêdu na rodzaj g³oski, kontekst g³oskowy oraz pochodzenie wyrazu. Niezale¿nie od interpretacji fonologicznych omawianego zagadnienia, które w efekcie zale¿¹ od reprezentowanej
teorii, nale¿y pamiêtaæ, ¿e jota w realizacji miêkkoci wiêkszoci spó³g³osek
polskich realnie wystêpuje  jest wyranie uchwytna s³uchem i równie wyranie
uwidacznia siê na sonogramach.
Dekompozycja miêkkoci zwi¹zana jest z tendencj¹ do depalatalizacji spó³g³oski. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e wewn¹trz morfemu zmiêkczenia spó³g³osek
w pozycji przed /i/ oraz jot¹ s¹ w polszczynie obligatoryjne. Powinnimy wiêc
wymawiaæ wy³¹cznie bis [bi]s, bies [bj]es, piana [pj]ana, Tina [ti]na, liana
[lj]ana, kiosk [kj]osk itp. Badania instrumentalne wskazuj¹ jednak, ¿e pary
wyrazów typu bezbies mog¹ byæ wymówione jako [bes]  [bjes] i ró¿ni¹ siê
wówczas wy³¹cznie obecnoci¹ joty. Pary typu bis  bez mog¹ byæ artyku³owane
jako [bis]  [bes] i ró¿ni¹ siê wówczas wy³¹cznie struktur¹ formantow¹ samog³oski i zmianami koartykulacyjnymi w segmencie szumowym spó³g³oski (por.
£obacz 2002, s. 199). W pierwszym wypadku spó³g³oska wargowa przed jot¹
w ogóle nie ulega asymilacji, w drugim za asymilacja spó³g³oski przed /i/ nie
7

Jeszcze w S³owniku wymowy polskiej (por. SWP 1977, s. XXXII) ró¿nicowano wymowê
miêkkich wargowych w zale¿noci od pozycji: przed /e/ vs. przed tyln¹ samog³osk¹. W pozycji
przed /e/ za dominuj¹c¹ uwa¿ano realizacjê synchroniczn¹, podczas gdy przed /a o u/ ju¿ asynchroniczn¹. Równie¿ w wypadku [k], [g] synchroniczna realizacja dominowa³a najd³u¿ej przed /e/.
8 Równie¿ i tu ujednolicenie pisowni mo¿e siê przyczyniaæ do nieodró¿niania w wymowie
grupy z jot¹ od grupy bez joty (np. Dania od dania), gdy¿, jak zawiadcza Z. Stieber, nie zdarza³o
siê to przed wprowadzeniem obowi¹zuj¹cej obecnie pisowni (por. Stieber 1966, s. 108).
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osi¹ga stopnia palatalizacji. Paradoksalnie wiêc, silna palatalnoæ spó³g³osek
wargowych w jêzyku polskim doprowadzi³a do wydzielenia miêkkoci w postaci
odrêbnego segmentu9, co z kolei skutkuje tym, ¿e wargowe spó³g³oski coraz
czêciej artyku³owane s¹ twardo. Z badañ instrumentalnych i statystycznych
przeprowadzonych przez A. Serowik (por. Komparacja 2007, s. 61102) wynika
te¿, i¿ przy wszystkich spó³g³oskach w pozycji wewn¹trzwyrazowej przed /i/
oraz /j/ wystêpuj¹ wspó³czenie trzy typy wymowy: realizacja miêkka polegaj¹ca na palatalizacji ca³ego lub prawie ca³ego przebiegu artykulacji; pó³miêkka,
zwi¹zana ze s³abszym nasileniem barwy miêkkiej, której istotê stanowi mniejsza
intensywnoæ palatalizacji lub stopniowa zmiana uk³adu artykulacyjnego z twardego na miêkki; oraz twarda, nieodbiegaj¹ca od realizacji tych spó³g³osek w pozycjach typowych twardoci. Miêkkoæ spó³g³osek w pozycji przed /i/, /j/ nie
jest wiêc ju¿ obligatoryjna i ma tendencjê do zaniku, co wyranie widaæ przy
porównaniu nawyków wymawianiowych starszego i m³odszego pokolenia. Zaobserwowano bowiem, ¿e m³odsi informatorzy preferuj¹ wymowê pó³miêkk¹
wszêdzie tam, gdzie dla starszych w³aciwsza jest miêkkoæ. Brak obligatoryjnoci zmiêkczeñ dotyczy wszystkich pozycji, chocia¿ pozycja wewn¹trzmorfemowa przed /i/ ci¹gle jeszcze jest najmniej podatna na depalatalizacje. Pojawianie
siê wymówieñ pó³miêkkich lub twardych w miejscu spodziewanych miêkkich
oraz ich coraz wy¿sz¹ frekwencjê nawet w pozycji wewn¹trzmorfemowej przed
/i/ nale¿y traktowaæ jako s³abniêcie pozycyjnych zmiêkczeñ, co dobitnie wiadczy o zachodz¹cych zmianach w fonetyce jêzyka polskiego. Nadto, prawie zupe³nie wycofa³y siê ju¿ pozycyjne zmiêkczenia spó³g³osek w pozycji przed
miêkkimi spó³g³oskami w wyrazach typu: pnia, lni, kwit, transkrybowanych w
starszych pracach jako [pñ]a, [l]niæ, [kf]it (por. np. Stieber 1966, s. 107;
Wierzchowska 1980, s. 128), dzi wymawianych z regu³y jako [pñ]a, [l]niæ,
[kf]it (lub nawet [kfÿ]it/ [kf]it). W omawianym kontekcie wszelkie asymilacje,
nawet te uwa¿ane za obligatoryjne10, maj¹ charakter statystyczny, a nie konieczny (Komparacja 2007, s. 61102 oraz Osowicka-Kondratowicz 2005). Wszystko to dowodzi, ¿e palatalnoæ asymilacyjna w jêzyku polskim zanika. W tej
sytuacji nie mog¹ dziwiæ b³êdne transkrypcje studentów, polegaj¹ce na nieoznaczaniu w zapisie fonetycznym palatalizacji spó³g³osek w pozycji przed /i/
oraz /j/. Nie stanowi to bowiem zaniedbania notacyjnego ani nie wynika tylko
z pozycyjnego charakteru takich upodobnieñ, ale przede wszystkim wi¹¿e siê
z faktem, ¿e w wymowie osób m³odych przedmiotowe zmiêkczenia albo s¹ bardzo s³abe albo po prostu w ogóle nie wystêpuj¹.
9 W jêzykach, w których miêkkoæ wargowych spó³g³osek okrela siê jako s³ab¹, jota siê
nie wydziela, por. np. jêzyk bu³garski.
10 Chodzi tu o uwa¿ane za ca³kowicie regularne przejcia [n] w [ñ] w pozycji przed palatalnymi, jak np. w koncie, Wandzie oraz zmiêkczenia nosowego sonantu w grupach typu ingi, inki, jak
w parkingi, winkiel (por. Dukiewicz 1995, s. 38; Sawicka 1995, s. 132133, 135; SWP 1977).
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Nadto, cofaj¹ siê te¿ pe³ne upodobnienia spó³g³osek zêbowych i dzi¹s³owych do palatalnych w pozycji przed palatalnymi, jak w wyrazach: zdziwiæ,
Zdzis³aw, zziajany, bez ciebie, ssie, occie, wreszcie, maszcie, uczciwy, poczcie,
getcie, oddzielnie itp., oraz w pozycji przed miêkkimi wargowymi, jak np.:
w spichlerz, spi¿arnia, spiczasty, spieszyæ, pospieszny, romantyzmie, marazmie
itp., co wspierane jest równie¿ przez regu³y polskiej wymowy scenicznej lansowane np. przez D. Micha³owsk¹, a zalecaj¹ce aktorom wy³¹cznie wymowê nieupodobnion¹ (por. Micha³owska 1994, s. 48). Zasad¹ fonetyczn¹ ¿yw¹ niegdy
w jêzyku polskim by³o zmiêkczanie ca³ej zbitki spó³g³oskowej z ostatni¹ spó³g³osk¹ miêkk¹. Wspó³czenie w nowszych po¿yczkach nie nastêpuje ju¿
upodobnienie nawet wród tych sekwencji, w których spó³g³oska ulega obligatoryjnej palatalizacji w obrêbie s³ownictwa rodzimego (por.: kosmiczny, smirnow,
snicers, sfinks, ale nieg, mietana, wiêto). Co wiêcej, upodobnienie wycofa³o
siê ju¿ na trwa³e z wielu form rodzimych (por. np.: zwierzyniec, zwierz, zwierciad³o, spi¹æ, zleciæ, zjeæ, rozlany, izbie, wyspie, Wyspiañski, nazwisko, bezpiecznie, dra¿niæ, niezmiernie wymawiane niegdy jako: wierzyniec, wierz,
wizerciad³o, pi¹æ, leciæ, jeæ, rolany, ibie, wypie, Wypiañski, nawisko,
draniæ, bepiecznie, niemiernie  przyk³ady zaczerpniête z: Nitsch 1948, s. 61;
Stieber 1966, s. 78; Micha³owska 1994, s. 36 powiadczone m.in. u M. Reja,
J. Kochanowskiego i A. Mickiewicza). Zaobserwowane dyspalatalizacje s¹
w zgodzie z ogóln¹ tendencj¹ dotycz¹c¹ wymowy spó³g³osek, a mianowicie
z wycofywaniem siê wszelkich asymilacji (wiêcej na ten temat por. OsowickaKondratowicz 2004a, 2004b)11.
Wszystko, co zosta³o wy¿ej powiedziane, uprawnia do przyjêcia w jêzyku
polskim kategorii palatalnoci, jak¹ przedstawiono w p. 4 zestawienia. Jak widaæ, przy takiej interpretacji obecnie fonologiczna kategoria palatalnoci nie
istnieje (brak proporcjonalnoci opozycji). Wspó³czesna wymowa pozwala bowiem na rezygnacjê nie tylko z miêkkich fonemów wargowych, ale równie¿
(i z tych samych przyczyn) z fonemów /k g x/. Taka interpretacja znajduje
potwierdzenie w rzeczywistoci wymawianiowej, ma równie¿ akceptacjê normatywn¹ (por. Dunaj 2006, s. 166167). Polszczyzna jest dzi bogata w miêkkoæ
przede wszystkim jako cechê fonetyczn¹ (pozycyjn¹ lub pozycyjno-fakultatywn¹), a nie fonologiczn¹. Fonologiczna korelacja palatalnoci odegra³a ogromn¹
rolê w historii jêzyka polskiego, doprowadzaj¹c do powstania nowych fonemów
11 Innym zjawiskiem obserwowanym wspó³czenie w polszczynie jest tendencja do os³abiania miêkkoci palatalnych obstruentów poprzez realizacjê [s z c À] w miejscu spodziewanego
[  æ À'] w obrêbie s³ownictwa rodzimego, wystêpuj¹ca doæ powszechnie w wymowie starszych
dzieci przedszkolnych oraz m³odych kobiet i dziewcz¹t, co wpisuje siê niejako w opisywane tu
zjawisko. Wskazane zagadnienie bêdzie przedmiotem odrêbnego opracowania.
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miêkkich oraz dalszych formacji dwufonemowych, pozostawi³a te¿ trwa³y lad
w alternacjach w derywacji i odmianie. Palatalnoæ w polszczynie nadal wystêpuje, ale na gruncie fonologii motywowanej fonetyk¹ nie ma ju¿ potrzeby mówiæ o kategorialnoci tego zjawiska.
Zatrata fonologicznej korelacji miêkkoci oraz palatalnoci asymilacyjnej
jest charakterystyczna dla wszystkich jêzyków s³owiañskich, w tym nawet dla
jêzyka rosyjskiego. Sporód jêzyków s³owiañskich rosyjski ma najbardziej rozbudowan¹ fonologiczn¹ korelacjê palatalnoci. Wystêpuj¹ tam najsilniejsze
zmiêkczenia, za g³oski [i]/[y] stanowi¹ jeszcze wariant jednego fonemu o komplementarnej dystrybucji, natomiast palatalne fonemy spó³g³oskowe maj¹ stosunkowo ma³o ograniczeñ dystrybucyjnych, w tym miêkkie wargowe pojawiaj¹
siê w wyg³osie wyrazu. Wszystkie spó³g³oski palatalizuj¹ siê nie tylko przed /i/,
ale równie¿ przed /e/ oraz w grupach spó³g³oskowych. Jednak nawet w rosyjskim ustaje obligatoryjnoæ wymiany [i] na [y] po wyg³osowych twardych spó³g³oskach welarnych na granicach miêdzywyrazowych, w nowych po¿yczkach
wycofa³y siê zmiêkczenia spó³g³osek przed /e/, przed jot¹ za regularne procesy
asymilacyjne obserwuje siê ju¿ tylko w pozycji wewn¹trzmorfemowej oraz na
szwach sufiksalnych, wycofuj¹ siê równie¿ niektóre zmiêkczenia wewn¹trz grup
spó³g³oskowych  asymilacja b¹d ca³kowicie ustaje, b¹d staje siê tylko fakultatywna i/lub w wyniku upodobnienia pojawia siê pó³miêkkoæ w miejscu obligatoryjnej niegdy silnej miêkkoci. W stosunku do zaleceñ poprawnociowych
formu³owanych dla jêzyka rosyjskiego w latach 50. XX w., zasz³y tam wyrane
zmiany (por. Komparacja 2007, s. 2425, 2960 wraz z cytowan¹ tam literatur¹). Funkcjonowanie palatalnoci asymilacyjnej w jêzyku rosyjskim by³o przedmiotem szeregu badañ eksperymentalnych i statystycznych. Badania te potwierdzi³y istnienie procesu deakomodacji wymowy w jêzyku rosyjskim. Wszystko
to wskazuje, ¿e proces, który w polszczynie jest ju¿ bardzo zaawansowany,
obejmuje równie¿ jêzyk rosyjski.
Przez ca³e wieki fonologiczna korelacja palatalnoci wyró¿nia³a jêzyk polski na tle jêzyków germañskich i romañskich. Wspó³czenie utraci³a ona swój
fonologiczny charakter, zatraca siê te¿ stopniowo palatalnoæ zwi¹zana z asymilacj¹ spó³g³osek do nastêpnej g³oski miêkkiej. Obserwowane w polszczynie
procesy stanowi¹ odejcie od orientalnej, archaicznej fonotaktyki w kierunku
typowej fonotaktyki zachodnioeuropejskiej. Nasilenie omawianych zmian jest
zwi¹zane z nasileniem kontaktów cywilizacyjnych z Zachodem. Jêzyki zachodnioeuropejskie, zw³aszcza angielski, przejmuj¹c rolê, jak¹ dawniej odgrywa³y
jêzyki klasyczne, sta³y siê modyfikatorami regu³ fonotaktycznych dla wspó³czesnej polszczyzny.
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Zestawienie kategorii palatalnoci
1. Kategoria palatalnoci  stan z prze³omu XII i XIII w. (za: Stieber
1966)
/p/  /p/
/b/  /b/
/v/  /v/
/m/  /m/
/d/  /d/
/t/  /t/
/z/  /z/
/s/  /s/
/c/
/À/
/n/  /ñ/
/g/
/k/
/  è À¡/
/r/  /à/
/³/  /l/

(miêkkie wargowe zanikaj¹ w wyg³osie  pocz. XIX w.)
(wydzielenie siê joty po miêkkich wargowych  XX w.)
® À'
®æ
®
®
® /c/
® /À/

(XIII w.)
(stwardnienie  po³. XVI w.)
(stwardnienie  po³. XVI w.)
(® [k], [g]  XVI w.; /k/, /g/XVII w.)

® /  è À¡/
® / 
® /l/

(stwardnienie  po³. XVI w.)
(à ® ǿ ® ø ® /, po³. XVI w.)
(stwardnienie  XVII w.)

2. Kategoria palatalnoci wed³ug Wierzchowskiej (Wierzchowska 1980, s. 163)
/p/  / p/
/b/  /b/
/f /  /f/
/v/  /v/
/m/  /m/

/n : ñ/
/ s : : /
/z :  : /
/c : è : æ/
/À : À¡ : À'/

/k : k/,
/g : g/

/I/  [i, y]
/bIu/  /bIu/
 a/ /bau
 a/
/bau



3. Kategoria palatalnoci wed³ug Sawickiej (Sawicka 1995, s. 149)
/p/  [p]
/b/  [b]
/f/  [f]
/v/  [v]
/m/  [m]

/t/  [t]
/d/  [d]
/s/  [s]
/z/  [z]
/c/  [c]
/n/  /ñ/

/r/  [r]
/l/  [l]
//  []
//  []
/è/  [è]
/ À¡/  [ À¡]

/k/  /k/
/g/  /g/
/x/  /x/
/i/  /y/
/biu/  /byu/
 a/  /bau
 a/
/bjau
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4. Kategoria palatalnoci  stan obecny (przyjêty w pracy)
/p/  [p]
/b/  [b]
/f/  [f]
/v/  [v]
/m/  [m]

/t/  [t]
/d/  [d]
/s/  [s]
/z/  [z]
/c/  [c]
/n/  /ñ/

/r/  [r]
/l/  [l]
//  []
//  []
/è/  [è]
/À¡/  [À¡]

/k/  [k]
/g/  [g]
/x/  [x]
/i/  /y/
/biu/  /byu/
 a/  /bau
 a/
/bjau
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Summary
In this paper the author presents various opinions on the phonological palatal correlation in
Polish. In general, this feature of Polish is changing with time  the phonological category in
question is gradually lost.
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Kreacje czasu w Fuga temporum Mieczys³awa Jastruna
Creations of time in Mieczys³aw Jastrun Fuga temporum
In Fuga temporum, Mieczys³aw Jastrun's last, posthumous collections of poems, the
author remains faithful to the basic motif of his poetry: time. But it is not the time of
history or art that is the most significant here but the time experienced by a person, the
time of an individual life on its way to death.
S³owa kluczowe: poezja wspó³czesna, kreacja poetycka, czas, semantyka, metafora, metafora
pojêciowa, gry jêzykowe
Key words:
contemporary poetry, poetic creation, time, semantics, metaphor, conceptual
metaphor, language games

Nasze d³onie s¹ zbyt p³ytkie by zatrzymaæ
chwilê jak ciep³ego ptaka
nasze oczy zakrywaj¹ siê
powiekami nocy1

Niezwykle wa¿nym tematem poezji Mieczys³awa Jastruna, jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX-wiecznych, dzisiaj niestety nieco zapomnianego, jest czas. Tak by³o ju¿ w debiutanckim tomie z 1929 r., co sygnalizuje
jego tytu³  Spotkania w czasie. Równie¿ bardzo wiele wierszy z innych okresów twórczoci poety zawiera w tytule jakie okrelenie temporalne, np.: Obrazy
czasu, Duch czasu, W miejscu i czasie, W nieobliczalnym czasie, W odstêpie
czasu, Dawno min¹³ mi czas, W Bronowicach wobec czasu, Dzieñ pe³en niepokoju, W dniu s³onecznym, W dzieñ kwietniowy, W trzy dni potem, Koniec dnia
lub kres nocy, Letnie popo³udnie, Zachód s³oñca w miasteczku, Wieczór w ogrodzie,
1

M. Jastrun: Nasze d³onie. Warszawa 1986, s. 40.
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Noce, Noce zapomniane, Noc karnawa³owa, Noc letnia, Ca³a noc, Tysi¹c i niejedna noc, Chwila, Chwila poranna, Godzina strze¿ona, Rok ziemski, Tysi¹c lat,
Spotkanie po latach, Wiosna umar³ych, Wiosenne porz¹dki, Lato, Lato
i liryka, Lato samotne, Senne lato, Jesieñ, Kwiecieñ, Ósmego grudnia, Epoka,
Epoka barbarzyñstwa, W dzieciñstwie sielskim, O tej porze granicznej, Na pocz¹tku wiat³o, Koniec jednego ze wiatów, Koniec królestwa pomników, Teraz
dopiero, Za póno, a nawet 18551955. Nie znaczy to oczywicie, ¿e tylko tak
zatytu³owane utwory s¹ powiêcone problematyce czasu. Jak przekonuj¹co dowiód³ Jacek £ukasiewicz w swym wnikliwym studium dotycz¹cym niemal ca³ej
twórczoci Mieczys³awa Jastruna2:
Z powtarzaj¹cych siê symboli, ze sta³ych motywów zbudowane s¹ poszczególne krêgi
jego poezji. Kr¹g poddanych poetyckiej refleksji wra¿eñ zmys³owych. Kr¹g niepoznawalnych w swej istocie rzeczy. Kr¹g wyznaczany przez malarski motyw rembrandtowski. Kr¹g mierci (który staram siê poznaæ przez analizê motywów przejcia). Kr¹g
okrutnej historii. Kr¹g polskoci, zaczarowane ko³o ojczystej sztuki. [ ]
Ale nad tymi krêgami jest jeden nadrzêdny, obejmuj¹cy je wszystkie [ ]. To kr¹g
czasu, ¿ywio³u dla poety podstawowego, niewyra¿alnego, bo niematerialnego
i niewidzialnego. Nie da siê go przedstawiæ wprost, trzeba go t³umaczyæ. Ka¿dy
z pozosta³ych krêgów to tak¿e spotkania w czasie, to kolejna próba zrozumienia
tego ¿ywio³u przez przek³adanie go przede wszystkim na kategorie przestrzeni.
(£ukasiewicz 1982, s. 6).

Nic wiêc dziwnego, ¿e w zasadzie wszyscy badacze zajmuj¹cy siê poezj¹
Mieczys³awa Jastruna zwracali uwagê na kategoriê czasu3. W wiêkszoci byli to
literaturoznawcy, zatem koncentrowali siê na czym innym, ni¿ zwyk³ to czyniæ
lingwista, dla którego najistotniejsze s¹ sposoby przedstawiania danej kategorii,
czyli odpowied na pytania o jêzykowe wyk³adniki czasu i zwi¹zek kreacji
poetyckich z konceptualizacjami utrwalonymi w polszczynie. Jako lingwistka
wracam do tej problematyki, czyni¹c przedmiotem analizy utwory z tomu Fuga
temporum (1986). Na moim wyborze zawa¿y³y dwa wzglêdy. Po pierwsze  fakt,
¿e zbiór rzadko by³ poddawany analizie. Po drugie  co wydaje siê zdecydowanie
wa¿niejsze  wyj¹tkowoæ tomiku. Jak ju¿ wspomnia³am, Fuga temporum jest
ostatnim tomikiem poetyckim Mieczys³awa Jastruna. Ukaza³ siê trzy lata po mierci poety, dziêki jego ¿onie, Mieczys³awie Buczkównie, która w Nocie napisa³a:
2

Podstawê materia³ow¹ opracowania stanowi³y dwadziecia dwa tomy wierszy, dwa wydania
zbiorowe poezji, powieæ Piêkna choroba i eseje. W ksi¹¿ce nie zosta³y uwzglêdnione jedynie
utwory powsta³e po jej ukoñczeniu, zamieszczone w trzech tomach wydanych za ¿ycia poety:
Punkty wiec¹ce (1980), Wiersze z jednego roku (1981) i Inna wersja (1982) oraz w pomiertnym
tomiku Fuga temporum (1986).
3 Por. np.: £ukasiewicz 1982, B³oñski 1956, Sandauer 1981, Wilkoñ 1987, Trznadel 1993,
Rogoziñski 1963, Podraza-Kwiatkowaska 1966, Kuncewicz 1968, Smolka 1970, Pieñkosz 1978.
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Jest to wybór z pozostawionych przez autora wierszy, nad którymi pracowa³
w ci¹gu ostatnich dwóch lat ¿ycia. Wiele z nich powsta³o na podstawie szkiców
i utworów pisanych w dawniejszym czasie. Tam, gdzie uda³o siê to ustaliæ  nosz¹
podwójne daty. Tytu³ tomu pochodzi od autora (Jastrun 1986, s. 110).

Tytu³ ten  Fuga temporum, podobnie jak tytu³ pierwszego zbiorku, przywo³uje kategoriê czasu, czyni to jednak inaczej ni¿ w tomiku debiutanckim. £aciñskie wyra¿enie nie tylko odsy³a do rzeczywistoci pozajêzykowej, ale wprowadza nas w wiat tekstów, z których najwa¿niejsze wydaj¹ siê pieni Wergiliusza
i Horacego (to przecie¿ w Exegi monumentum padaj¹ tytu³owe s³owa, a w jednej
z Georgik czytamy: Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus). S¹ to teksty
zmagaj¹ce siê z tajemnic¹ czasu, mówi¹ce o jego up³ywie, destrukcyjnym dzia³aniu, a zarazem pytaj¹ce: czy wszystek umrê?
Chocia¿ tomikowi ostateczny kszta³t nada³a ¿ona poety, nie za on sam,
a oko³o jednej czwartej zbioru stanowi¹ utwory, których co najmniej ogólny
zarys powsta³ wiele lat wczeniej4, odbiorca nie odnosi wra¿enia obcowania
z ca³oci¹ niespójn¹ tematycznie czy stylistycznie. Odczuæ tych nie zmieniaj¹
równie¿ zamykaj¹ce zbiór Fragmenty  kilkuwersowe miniatury poetyckie, które twórca zamierza³ byæ mo¿e rozwin¹æ lub dopracowaæ, ale nie jest wykluczone, ¿e takie w³anie mia³y pozostaæ5. Zgromadzone w tomiku wiersze reprezentuj¹ tak charakterystyczn¹ dla Jastruna lirykê medytacyjn¹, dotycz¹c¹ ludzkiej
egzystencji: przemijania, cierpienia, mierci, a w³aciwie  eleuzyjskich wymian
narodzin i mierci, tak¿e wiadomoci i pamiêci utrwalaj¹cej okruchy ¿ycia.
Przedmiotem refleksji staje siê równie¿ Bóg i chrzecijañstwo.
W tomiku jest wiele utworów zas³uguj¹cych na uwagê, z oczywistych
wzglêdów zajmiemy siê tylko kilkoma. Zacznijmy od wiersza o incipicie To
trudne do uwierzenia (Jastrun 1986, s. 60). W pierwszej quasi-strofie tego
liryku wystêpuje charakterystyczna dla poezji wspó³czesnej gra jêzykowa:
To trudne do uwierzenia
tak wiele lat
i ¿e dzi mówiê
 by³a 
mówiê w czasie tak bardzo przesz³ym
¿e nie istniej¹cym
4 S¹ nawet wiersze z lat 50.: Spokojne ¿ycie zosta³o opatrzone dat¹ 1951, Bo¿e Narodzenie
 5 kwietnia 19571980, a Modlitwa  15 czerwca 1959. Daty wskazuj¹, ¿e poeta wraca³ do
pewnych tekstów po d³u¿szej przerwie. Oto jeszcze dwa przyk³ady: Trwoga  19601970, Nie
p³acz  19621982.
5 Do ma³ych form bliskich poetyce fragmentu przyzwyczai³a nas literatura wspó³czesna (por.
choæby Pestki deszczu Urszuli Kozio³, B³yski, Zwierzenia i b³yski oraz Trzecie b³yski Julii Hartwig
czy Lapidaria Ryszarda Kapuciñskiego).
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Wspomniana gra opiera siê na wieloznacznoci s³owa czas. Jest ono m.in.
nazw¹ jednej z kategorii gramatycznych, wchodzi w sk³ad terminów okrelaj¹cych jej subkategorie. U¿yty w utworze termin czas przesz³y zosta³ rozbity przez
wprowadzenie miêdzy jego cz³ony wyrazów tak bardzo, prymarnie podkrelaj¹cych intensywnoæ cechy. Pozwala to oddaæ zdumienie, ¿e kto  ¿ywo obecny
w pamiêci podmiotu  zwi¹zany jest z odleg³¹ przesz³oci¹, dla której wyra¿enia
brakuje w jêzyku formy gramatycznej. Wersy te zdaj¹ siê zarazem sugerowaæ
jakociow¹ odmiennoæ tamtego okresu, sprawiaj¹c¹, ¿e z perspektywy teraniejszoci jawi siê on jako co nierealnego, wrêcz nieistniej¹cego.
Druga czêæ wiersza pozostaje w wyranej opozycji do pierwszej, co sygnalizuj¹ nawi¹zuj¹ce partyku³y a i jednak; ta ostatnia jednoczenie uwypukla, ¿e
opisywany stan rzeczy istnia³, choæ wydaje siê inaczej. Podmiot przywo³uje to,
co zachowa³a pamiêæ:
A jednak budzilimy siê w s³oñcu
zasypialimy w cieniu nocy
mia³a w tamtym dniu
wyjêtym z nicoci
sukniê tego koloru co oczy
które zasypia³y w cieniu

Wszystkie osobowe formy czasowników oznaczaj¹ przesz³oæ, a trzy z nich
dodatkowo  powtarzalnoæ. Kontekst poetycki wskazuje, ¿e owa powtarzalnoæ
mia³a charakter cykliczny (budzilimy siê w s³oñcu / zasypiali w cieniu nocy).
Ale z ci¹gu kolejno nastêpuj¹cych po sobie dni i nocy wyodrêbnia siê tylko
jeden dzieñ, reszta pozostaje dla podmiotu nicoci¹.
Negatywne wartociowanie czasu najsilniej siê ujawnia w ostatniej czêci
utworu:
W tej odludnej nieludzkiej odleg³oci
przesypujê w rêkach
ju¿ tylko szary popió³
milczenia po tobie.

Tamten dzieñ od teraniejszoci dzieli odleg³oæ6 okrelona epitetami odludna i nieludzka. Pierwszy z nich akcentuje brak ludzi, co bywa oceniane pozytywnie lub negatywnie, przewa¿nie jednak nie jest uznawane za zaletê. Natomiast
drugi przymiotnik niesie wartociowanie jednoznacznie ujemne. S³owo to zosta³o
6 Jest to jedna z licznych w polszczynie metafor jêzykowych ujmuj¹cych czas w kategoriach
przestrzennych. Wymieñmy przyk³adowo kilka innych: odleg³a przesz³oæ, d³ugi / krótki czas, odcinek czasu, kawa³ czasu.

Kreacje czasu w Fuga temporum Mieczys³awa Jastruna

229

wprawdzie utworzone od przymiotnika ludzki przez dodanie wyk³adnika negacji
nie-, lecz wyrazy cechuje znaczna asymetria semantyczna. Wyraz podstawowy
ma trzy znaczenia: dotycz¹cy cz³owieka, ludzi, nale¿¹cy do cz³owieka, zgodny z natur¹ cz³owieka, pojmowan¹ jako dobra, taki, jaki powinien cechowaæ
cz³owieka, odpowiedni dla ludzi, mo¿liwy dla nich do wytrzymania, taki, jak
nale¿y, przyzwoity, derywat za tylko dwa, wartociuj¹ce, chocia¿ budowa s³owotwórcza sugeruje przede wszystkim sens niedotycz¹cy cz³owieka, ludzi, nienale¿¹cy do cz³owieka. Asymetria ta, podobnie jak charakter wartociowania,
jest przejawem antropocentryzmu, wielorako manifestuj¹cego siê w jêzyku.
Ocena dzia³ania czasu wyra¿ona jest równie¿ nie wprost  przez u¿ycie
s³owa popió³7, którego symboliczne znaczenie [ ] ³¹czy siê z jego podobieñstwem do py³u i z faktem, ¿e jest on zimn¹ i niejako oczyszczon¹ pozosta³oci¹
procesu spalania po wyganiêciu ognia; tote¿ popió³ uchodzi w wielu kulturach
za symbol mierci, przemijalnoci, skruchy i pokuty, ale tak¿e oczyszczenia i zmartwychwstania (Leksykon 1992, s. 127). W kontekcie wiersza istotne wydaj¹ siê
g³ównie dwa pierwsze sensy. Podmiot nie skupia siê na samym up³ywie czasu, lecz
na jego skutku. Jak¿e niewiele zosta³o z bliskiej relacji miêdzyludzkiej
W Poca³unku (Jastrun 1986, s. 75), liryku dedykowanym ¿onie, nawi¹zuj¹cym do znanego od staro¿ytnoci toposu mi³oci silniejszej ni¿ mieræ, podmiot
wyznaje:
Chcia³em ciê wydrzeæ powietrzu
Z ognia czasu i wody
Kszta³t twój przejrzeæ do wnêtrza
W tej krótkiej ziemskiej przygodzie

Pragnieniem podmiotu by³o zatem, by jego uczucie okaza³o siê mocniejsze
od ¿ywio³ów: powietrza, ognia, wody. Uwagê zwraca to, ¿e miêdzy nazwami
¿ywio³ów pojawia siê czas. W ten sposób zostaje zasugerowane, i¿ jest jednym
z nich, a przynajmniej  do nich podobny. Dziêki prostemu zabiegowi czas jawi
siê jako co równie fundamentalnego, cechuj¹cego siê podobn¹ dynamik¹,
zmiennoci¹ oraz dzia³aniem i pozytywnym, i negatywnym. W poetyckim wyliczeniu zabrak³o ziemi, pierwiastka sta³ego, czas za znalaz³ siê  zapewne nieprzypadkowo  po ¿ywio³ach uznawanych za aktywne i ma³o materialne, a przed
7

Moim celem nie jest pe³na analiza ani tym bardziej interpretacja wiersza, wiêc tylko na
marginesie zwrócê uwagê na rolê przerzutni w organizacji znaczeñ. Drugi i trzeci wers ostatniej
strofoidy zdaj¹ siê tworzyæ pewn¹ kompletn¹ sk³adniowo i sensown¹ ca³oæ, dopiero lektura kolejnej linijki uwiadamia, ¿e rozcz³onkowanie wersyfikacyjne nie pokrywa siê z rozcz³onkowaniem
syntaktycznym, a s³owo popió³ stanowi komponent metafory dope³niaczowej popió³ milczenia. Innowacyjny charakter ma tak¿e syntagma zamykaj¹ca utwór milczenie po tobie. Przywodzi ona na
myl po³¹czenia typu ¿a³oba, rozpacz, ¿al, têsknota, pustka po tobie.
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wod¹, traktowan¹ (wraz z ziemi¹) jako ¿ywio³ pasywny, du¿o bardziej konkretny
ni¿ poprzednie. Ta pozycja zdaje siê wskazywaæ na ulotnoæ, a zarazem p³ynnoæ czasu, co zostaje dodatkowo podkrelone przez zestawienie pragnienia
podmiotu, by dog³êbnie poznaæ ukochan¹ osobê, z postrzeganiem ¿ycia jako
krótkiej ziemskiej przygody.
W drugiej strofie obraz czasu zdecydowanie siê zmienia:
Ciebie której nie nazwê
Innym imieniem ni¿ twoje
Codziennie wymawianym
Jak liæ jak kwiat jak owoc

Dziêki przywo³aniu codziennoci na pierwszy plan wysuwa siê powtarzalnoæ, cyklicznoæ czasu, w pewnym sensie zostaje uniewa¿niony jego up³yw.
Podobn¹ funkcjê pe³ni wyliczenie czêci rolin  tak¿e pojawiaj¹cych siê cyklicznie.
W strofie tej nastêpuje równie¿ zmiana czasu gramatycznego z przesz³ego
na przysz³y. Ju¿ do koñca wiersza formy czasu przysz³ego przeplataj¹ siê z
formami czasu teraniejszego:
Tobie jednej powierzam
Moje cia³o i s³owo
Ty jedna przy mnie zostaniesz
Gdy mnie ju¿ tutaj nie bêdzie
Ty jeste jak ród³o A ziemia
Mój sen niepowrotny ju¿ przêdzie
Zbud mnie poca³unkiem z kamienia
Kiedy mnie z tob¹ nie bêdzie

Przedostatni dystych nasuwa skojarzenia z mitologicznymi Parkami, które
snuj¹ niæ ¿ywota. Zarówno u podstaw tego motywu, jak i osi dzielonej przez trzy
czasy gramatyczne le¿y linearna konceptualizacja czasu, jeszcze inna ni¿ dwie
poprzednie. Zauwa¿my, ¿e wspó³istniej¹ ze sob¹ bardzo ró¿ne ujêcia czasu, a nie
odnosimy wra¿enia niekoherencji, zapewne dlatego, ¿e do takiej sytuacji przyzwyczai³ nas jêzyk ojczysty. Wróæmy jednak do wiersza. W tekcie tym nie
Parki, lecz ziemia  brakuj¹cy wczeniej ¿ywio³  zostaje zwi¹zana ze mierci¹,
eufemistycznie okrelon¹ jako sen niepowrotny. mieræ, podobnie jak czas,
nie stanowi wed³ug podmiotu czynnika zdolnego zniszczyæ mi³oæ. W podobnie
zbudowanych zdaniach okolicznikowych czasu (dystych drugi i ostatni) za po-

Kreacje czasu w Fuga temporum Mieczys³awa Jastruna

231

moc¹ paradoksu wyra¿one zostaje przekonanie o sile tego uczucia, trwaj¹cego
mimo wszystko.
Z analizowanym wierszem s¹siaduje miniatura bez tytu³u. Przywo³am j¹
w ca³oci:
Czas spada ci¹gn¹c mnie w przepaæ
moj¹ w³asn¹
nie umiem zasn¹æ
Czujê ¿e mi siê oczy rozszerzaj¹
w ma³ych orbitach do ogromu nocy
i ciszy któr¹ odepchn¹³bym kolanem
gdybym mia³ si³y
Bóg przybity do krzy¿a
wisi nade mn¹ i cierpi cierpliwie
(Jastrun 1986, s. 74)

Pierwszy wers twórczo nawi¹zuje do metafory pojêciowej CZAS TO
PRZEDMIOT RUCHOMY, maj¹cej w polszczynie wiele konkretyzacji, np.:
czas biegnie, mija, wlecze siê, leci, p³ynie, up³yw czasu8. Poeta pos³u¿y³ siê
syntagm¹ czas spada, nazywaj¹c¹ rodzaj ruchu, którego nie utrwali³a ¿adna ze
wspomnianych metafor jêzykowych. Spadanie polega na przemieszczaniu siê
(zwykle szybkim) w powietrzu w dó³; najczêciej bywa spowodowane tym, ¿e
obiekt straci³ punkt zaczepienia lub równowagê. Przebieg ruchu w niewielkim
stopniu  jeli w ogóle  zale¿y od woli podlegaj¹cego mu obiektu. Niemo¿noæ
kontroli zazwyczaj jest wartociowana negatywnie, ale w rozpatrywanym wypadku jeszcze wa¿niejsze wydaje siê ukierunkowanie ruchu, ludzie bowiem nie
odbieraj¹ przestrzeni jako neutralnej, wszystkie wymiary s¹ silnie aksjologizowane, a dó³ zostaje opatrzony znakiem minus.
Czas jednak nie tylko siê porusza  jest równie¿ sprawc¹ ruchu podmiotu,
i to nie zwyk³ego ruchu ku ziemi, lecz w przepaæ. Przepaæ ma (nie tylko
zreszt¹ w naszej kulturze) bogat¹ symbolikê9, z czego zdaje sprawê W³adys³aw
Kopaliñski w swoim s³owniku (1990, s. 339340). Symbolizuje ona m.in.: pierwotny Chaos, mieræ, krainê umar³ych, niebezpieczeñstwo, nieszczêcie, katastrofê, z³o,
8
9

O tej i innych konceptualizacjach czasu zob. Pajdziñska 1995; Burzyñska, Libura 2000.
Niezg³êbione naturalne rozpadliny budzi³y lêk i kry³y ponure sekrety. W sensie pozytywnym
traktowano je czasami jako symbol g³êbi myli lub uczucia. Nie by³a to jednak rozpowszechniona
interpretacja, bowiem znacznie czêciej dostrzegano w nich symboliczne przeciwieñstwo góry,
przejaw tajemniczych si³ natury, si³ ukrytych, niezbadanych, tak jak niemo¿liwa do poznania by³a
przepaæ. Podobne formacje geograficzne zajmowa³y wa¿ne miejsce w koncepcjach uniwersum,
tworz¹c wiat zarezerwowany dla bytów mitycznych, a tak¿e miejsce, w którym przebywa³y dusze
zmar³ych (Chenel, Simarro 2008, s. 199).
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zbrodniê, cierpienie. Epitety, okrelaj¹ce w utworze przepaæ, ka¿¹ j¹ interpretowaæ jako w³asnoæ podmiotu, jego czêæ lub co bardzo osobistego. Z kolei
s³owa nie umiem zasn¹æ implikuj¹, ¿e zasypianie wymaga pewnych predyspozycji, umiejêtnoci, nie nastêpuje samoistnie, choæby by³o upragnione. Ci¹¿¹c¹
podmiotowi bezsennoæ znamionuj¹ oczy  ma³o ¿e otwarte, wrêcz rozszerzaj¹ce siê do ogromu nocy. Noc  pewien przedzia³ czasu  zosta³a tu ujêta jako
byt materialny o znacznych rozmiarach.
Ostatni dwuwers sk³ania do mylenia o innym wymiarze czasu ni¿ ukazany
w pierwszej czêci tekstu. Bóg przybity do krzy¿a jednoznacznie przywo³uje
chrzecijañstwo, które ujmuje czas jako dzie³o Bo¿e, miarê ziemskiego trwania,
a ¿ycie ludzkie  nie tylko jako linearne, przebiegaj¹ce miêdzy narodzinami
a mierci¹, lecz tak¿e jako podzielone na czêæ podlegaj¹c¹ grzechowi i czêæ
podlegaj¹c¹ ³asce. W centrum jest mieræ Jezusa. Zbawcze cierpienie Chrystusa
pozwala odkryæ, ¿e cierpienie  choæ jest z³em, którego nie powinno byæ na
ziemi  mo¿e stanowiæ element planów Bo¿ych. Symbol krzy¿a usensownia
czas, cierpienie i mieræ.
Czas zostaje skonfrontowany z Bogiem równie¿ w kolejnym utworze, ostatnim, którym siê tu zajmiemy:
Z ka¿d¹ sekund¹ tracê ¿ycie
odwracaj¹ siê ode mnie drzewa
które podziwia³em kobiety
na zawsze utracone imiona
które zapomnia³em
jak licie spadaj¹ce
z bia³odrzewów z topoli wyschniête
jak cia³a starych ludzi Nic mi
do tego odejdcie zas³oñcie siê mg³¹
I ¿egnam Czas (z wielkiej litery)
nie jak wroga lecz jak przyjaciela
który ofiaruje mi nies³usznie przeklinany
wielk¹ nicoæ bezgraniczn¹ jasnoæ
bez oczu w ostatecznym niebycie
i z ³aski swej przekreli moje ¿ycie
jak czarn¹ tablicê
Dziêki Ci Bo¿e od bia³ych liter
(Jastrun 1986, s. 85)
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Sekunda jest najmniejsz¹ jednostk¹ czasu wyró¿nian¹ w sytuacjach codziennych10, dlatego tak przejmuj¹co brzmi wers otwieraj¹cy utwór. Podmiot
jest w pe³ni wiadomy tego, ¿e nie ma chwili, która by siê nie wi¹za³a z utrat¹
¿ycia. A sk³ada siê na nie tak wiele... Metonimicznie przywo³uj¹ to kolejne
wersy. Dziêki ich budowie sk³adniowej  wyliczeniu, bezspójnikowo zestawiaj¹cemu cz³ony wspó³rzêdne, oraz przerzutniom i umieszczeniu w klauzulach s³ów
oznaczaj¹cych to, co podmiot traci, powstaje wra¿enie du¿ej dynamiki: obrazy
mijaj¹ tak szybko, jak czas, zlewaj¹ siê ze sob¹. Owo mijanie jest dyskretnie
wartociowane: czasowniki ruchu (odwracaj¹ siê i spadaj¹ce), odnosz¹ce siê do
przedmiotów, nios¹ negatywne nacechowanie aksjologiczne.
Na taki bieg rzeczy podmiot zdaje siê przystawaæ  fraza Nic mi do tego
wyra¿a przecie¿ brak zainteresowania, przewiadczenie, ¿e nie powinien siê do
czego wtr¹caæ. Imperatywne formy odejdcie zas³oñcie siê mg³¹ wrêcz sugeruj¹, ¿e jest przezeñ po¿¹dany. Dalsza czêæ wiersza  przede wszystkim ostatni,
wydzielony wers, ale tak¿e po¿egnanie Czasu (z wielkiej litery)  ka¿e jednak te
s³owa traktowaæ z rezerw¹. Personifikowany czas jest tylko pozornie traktowany z
szacunkiem i wdziêcznoci¹. Czy¿ bowiem mo¿na ¿ywiæ takie uczucia do tego,
kto ofiarowuje nicoæ, niebyt, neguje wartoæ naszego ¿ycia? Persyfla¿ pozwala
ujawniæ typowy stosunek ludzi do czasu: jest uznawany za wroga, przeklinany.
Wydzielony wers  podziêkowanie Bogu  jest silnie zwi¹zany z poprzedzaj¹cym fragmentem, w którym porównanie przekreli moje ¿ycie / jak czarn¹
tablicê przywodzi na myl s³ynn¹ metaforê Johna Lockea. Jak pamiêtamy,
umys³ nowo narodzonego cz³owieka by³ dla tego filozofa niczym niezapisana
tablica (tabula rasa), na której lad mo¿e pozostawiæ jedynie dowiadczenie:
zewnêtrzne, czyli wra¿enia sensoryczne wynikaj¹ce z oddzia³ywania przedmiotów
materialnych na narz¹dy zmys³owe, b¹d wewnêtrzne, zwane refleksj¹ (zmys³em
wewnêtrznym), powstaj¹ce przez podmiotow¹ obserwacjê samego siebie, swego
umys³u. Powróæmy jednak do tekstu poetyckiego. Czas i Bóg jawi¹ siê w nim jako
dwie przeciwstawne si³y, odmiennie dzia³aj¹ce, ale faktyczny lad mo¿e zostawiæ
tylko dysponent bia³ych liter. To Bóg jest si³¹ nadrzêdn¹, ratuj¹c¹ przed zgubnym dzia³aniem czasu. Czas, choæ determinuje przebieg ludzkiego ¿ycia, nie jest
wszechmocny, jego w³adza koñczy siê wraz ze mierci¹.
Przyjrzelimy siê zaledwie kilku utworom z tomiku Fuga temporum, jednak
nawet tak niewielka próbka w pe³ni potwierdza tezê Jacka £ukasiewicza, i¿:
Najwa¿niejszym zadaniem poety jest s³u¿enie wartoci zasadniczej, jak¹ jest
rozpoznawanie swego losu w kategoriach metafizycznych, nigdy pe³ne, nigdy zamkniête, i zajmowanie wobec tego nie w pe³ni rozpoznanego losu stanowiska.
(£ukasiewicz 1982, s. 390).
10 Jej niezwykle krótkie trwanie stanowi motywacjê sekundarnego znaczenia s³owa bardzo
ma³a cz¹stka czasu oraz frazeologizmu w tej sekundzie natychmiast.
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W ostatnim zbiorze Mieczys³aw Jastrun pozosta³ wierny podstawowej problematyce swojej poezji  czasowi. Ale nie czas historii czy czas sztuki sta³ siê
najwa¿niejszy, lecz czas dowiadczany przez cz³owieka: motyw przemijania
i czas jednostkowego ¿ycia zbli¿aj¹cego siê ku mierci. W przedstawieniach
czasu uczestnicz¹ nie tylko rodki leksykalne, ale tak¿e gramatyczne, a wród
figuratywnych u¿yæ jêzyka zwraca uwagê twórcze wykorzystanie metafor pojêciowych, maj¹cych konkretyzacje w polszczynie, oraz po³¹czeñ terminologicznych. Bez w¹tpienia jest to poezja wielka i artystycznie, i mylowo11.
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Summary
In Fuga temporum, Mieczys³aw Jastrun's last, posthumous collections of poems, the author
remains faithful to the basic motif of his poetry: time. But it is not the time of history or art that is
the most significant here but the time experienced by a person, the time of an individual life on its
way to death. In his portrayals of time, the poet uses not only lexical but also grammatical
resources. Figurative uses of language include creative applications of conceptual metaphors realised in Polish, as well as of terminological combinations.
11

S³owa Jana Józefa Lipskiego cytujê za: £ukasiewicz 1982, s. 292.
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Mówiæ, milcz¹c. Nie milczeæ, nie mówi¹c
To speak when being silent. Not to be silent when not speaking
The article is devoted to the problem of silence in communication. The author
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are justified from a linguistic point of view.
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.
Ale jeszcze mi to drugie poka¿cie,
jako to mo¿na milczeæ tak,
¿eby siê mówi³o1.

Sk¹d w ogóle zainteresowanie lingwistów milczeniem, skoro z definicji
zajmowaæ siê powinni jêzykiem  jego struktur¹, znaczeniem i sposobami u¿ycia? Ma to prawdopodobnie zwi¹zek z powszechn¹ obserwacj¹, i¿ proces komunikacji wykracza poza same wypowiadane s³owa. wiadectwem zakorzenienia
takiego przekonania wród u¿ytkowników jêzyka mog¹ byæ zwi¹zki frazeologiczne: wymowne milczenie, czytaæ miêdzy wierszami, mówiæ miêdzy s³owami2
etc. Mo¿na jednak spytaæ: czytaæ miêdzy wierszami, czyli w³aciwie gdzie? Na
niezapisanej czêci kartki? Oczywicie, chodzi o wyci¹ganie wniosków id¹cych
dalej ni¿ pozwalaj¹ na to jedynie literalnie odczytywane s³owa, a wiêc o wszelkie mechanizmy u¿ywania jêzyka, którymi zajmuje siê pragmatyka, a które znane s¹ pod ogólnym has³em komunikowania implicite, nie wprost. Ale nie tylko.
1
2

Platon: Eutydem. Przek³. W. Witwickiego. PWN. Warszawa 1957, s. 300.
Faktycznie wymienione zwi¹zki  poza tym, ¿e obrazuj¹ inne perspektywy: nadawcy i odbiorcy  odsy³aj¹ do zupe³nie ró¿nych zjawisk jêzykowych, bo zarówno do milczenia, jak i przemilczenia. Bêdzie o tym mowa w dalszej czêci artyku³u.
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Mamy tu bowiem jeszcze do czynienia z ró¿nymi zjawiskami komunikacyjnymi
i niekomunikacyjnymi, które dotycz¹ funkcjonowania cz³owieka w spo³eczeñstwie.
Doæ czêsto refleksja lingwistyczna dotycz¹ca milczenia jako zachowania
komunikacyjnego w du¿ej mierze sk³ada siê z komentowania cytatów z literatury piêknej, aforyzmów i powiedzonek zawieraj¹cych leksemy MILCZENIE
i MILCZEÆ. W wypowiedziach lingwistów na temat milczenia w komunikacji
spotkaæ siê mo¿na z tak ogólnymi sformu³owaniami, jak: milczenie obejmuje
wszystko, co nie jest mówi¹cym cz³owiekiem, lecz obejmuje tak¿e cz³owieka
(Rokoszowa 1983, s. 133) czy do bytu ziemskiego wy³aniamy siê z milczenia
(Handke 1999, s. 10). Mo¿na to uzasadniæ ogólnym przekonaniem, ¿e milczenie
³¹czy siê z tym, co ukryte, z tajemnic¹  tak¿e z tajemnic¹ wiata. Poza tym
milczenie jako zjawisko komunikacyjne jest rzeczywicie bardzo skomplikowane i wieloaspektowe. Lingwici zajmuj¹cy siê problemem milczenia próbuj¹
uj¹æ ró¿norakie jego aspekty, przyjmuj¹c mo¿liwie najszersz¹ perspektywê. Tym
chyba w³anie t³umaczyæ mo¿na obecnoæ w lingwistycznych rozprawach wniosków bêd¹cych raczej refleksjami semiotycznymi czy wrêcz metafizycznymi.
Niestety, próba ogólnego spojrzenia na milczenie nie zawsze pomaga wyjanieniu tego problemu na poziomie lingwistyki. Niekiedy przeciwnie  prowadzi do
nieporozumieñ i mieszania pewnych zjawisk. Niniejszy tekst powiêcony jest
w³anie niektórym semantycznym i pragmatycznym aspektom milczenia oraz
ró¿nym nieporozumieniom i niejasnociom, które do lingwistycznej refleksji
nad milczeniem siê wkrad³y.
Milczenie nie stanowi³o problemu badawczego dla jêzykoznawców zorientowanych strukturalistycznie, dla których zakres dociekañ wyznaczony by³ raczej jasno przez sformu³owania zawarte w Kursie jêzykoznawstwa ogólnego
Ferdynanda de Saussurea. Wbrew oczekiwaniom, równie¿ nowo tworz¹ca siê
dyscyplina  pragmatyka  nie by³a na pocz¹tku zainteresowana milczeniem.
U J. L. Austina (1962/1993) milczenie i przemilczenie jako problem badawczy
w³aciwie siê nie pojawia3. Oczywicie mo¿na doszukiwaæ siê pewnych wniosków tam, gdzie Austin mówi o porednich aktach mowy, ale trudno uznaæ te
rozwa¿ania oksfordzkiego filozofa  zainteresowanego g³ównie konwencjonalnymi aspektami aktów mowy  za refleksjê nad milczeniem. Na dobr¹ sprawê
równie¿ Grice (1989) nie podejmuje wprost tego zagadnienia. Natomiast jego
teoria implikatur wsparta maksym¹ kooperacji mo¿e t³umaczyæ znaczn¹ czêæ
tych zjawisk komunikacyjnych, które okreliæ mo¿na jako przemilczenie. Chodzi tu o te przemilczenia, które nie s¹ ukryte przed odbiorc¹ komunikatu, lecz
wprzêgniête s¹ w machinê komunikacji. Bêd¹ one w teorii Gricea kwalifikowane g³ównie jako pogwa³cenia maksymy iloci lub odniesienia. Z interpretacj¹
3

Poza uwagami o milcz¹cej zgodzie (w oryginale: tacit consent  Austin 1962, s. 119)
 Austin, s. 664.
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milczenia najlepiej sobie chyba radzi trzecia z wielkich teorii pragmatycznych
 teoria relewancji (Sperber, Wilson 1986). Jej twórcy, Dan Sperber i Deirdre
Wilson, opisuj¹c na przyk³ad sytuacjê, w której zadajemy komu pytanie, a on
nie odpowiada, t³umacz¹ ca³y proces interpretacyjny poprzez pojêcie bodca
ostensywnego (bodca, którego zadaniem jest przyci¹gniêcie uwagi odbiorcy do
komunikatu)4. Wydano równie¿ kilka ksi¹¿ek powiêconych wy³¹cznie milczeniu, wród których mo¿na wymieniæ choæby rozprawê Adama Jaworskiego
(1992), traktuj¹c¹ g³ównie o spo³ecznych uwarunkowaniach milczenia, oraz
zbiorow¹ pracê pod redakcj¹ Debory Tannen i Muriel Saville-Troike (1985).
Pojawi³a siê tak¿e pewna liczba artyku³ów rozproszonych prezentuj¹cych problem milczenia z punktu widzenia analizy konwersacyjnej oraz komunikacji
miêdzykulturowej (por. m.in. Agyekum 2002; Kurzon 2007; Ephratt 2008; Mushin, Gardner 2009).
W polskiej literaturze przedmiotu warto zwróciæ uwagê na rozprawy Izydory D¹bskiej (1963, 1971), które ukazuj¹ milczenie w perspektywie semiotycznej.
Dla rozwa¿añ lingwistycznych wa¿ne s¹ dwa artyku³y Jolanty Rokoszowej
(1983, 1994) szczególnie póniejszy, w którym autorka dokonuje podzia³u milczenia wed³ug ró¿nych kryteriów5. Zwraca równie¿ uwagê, ¿e milczenie mo¿e
wynikaæ zarówno z niewiedzy (kto milczy, bo nie wie, co powiedzieæ), jak
i z wiedzy (nie mówi siê o rzeczach oczywistych). St¹d autorka pisze o milczeniu g³upca i milczeniu mêdrca. Te interesuj¹ce spostrze¿enia pozostaj¹ jednak na
poziomie znacznych uogólnieñ6. Przemilczenie jako akt mowy opisywa³a Krystyna Pisarkowa (1994). Milczeniu w ujêciu interdyscyplinarnym powiêcone
zosta³y tak¿e dwa tomy redagowane przez Kwirynê Handke, zawieraj¹ce referaty z powiêconych milczeniu konferencji (Handke (red.) 1999, 2002). Obejmuj¹
one wypowiedzi lingwistów, semiotyków, teoretyków literatury i przedstawicieli
sztuk piêknych.
Pierwsza i zarazem ca³kowicie podstawowa sprawa, na któr¹ zwracaj¹ uwagê badacze (Handke 1999, s. 13; Kita 2002, s. 105), to rozró¿nienie dwóch
zjawisk: milczenia i ciszy. Pierwsze jest zwi¹zane z komunikacj¹, drugie z brakiem
4

Suppose I ask you a question and you remain silent. Silence in these circumstances may or
may not be an ostensive stimulus. When it is not, we would naturally take it as indicating that the
addressee was unable or unwilling to answer the question. If you are clearly willing to answer,
I am entitled to conclude that you are unable, and if you are clearly able to answer, I am entitled to
conclude that you are unwilling  Sperber, Wilson 2004, s. 613.
5 Autorka proponuje spojrzeæ na milczenie jako na wybór dokonywany w ramach piêciu alternatyw: 1) artyku³owaæ vs. nie artyku³owaæ; 2) wyraziæ vs. nie wyraziæ; 3) powiedzieæ vs. nie
powiedzieæ; 4) s³uchaæ vs. nie s³uchaæ; 5) odpowiedzieæ vs. nie odpowiedzieæ  Rokoszowa 1994,
s. 3335.
6 Por. np. milczenie mêdrca. Powstaje pytanie, kim jest mêdrzec i jakimi motywami siê kieruje, gdy wybiera milczenie. O tym, ¿e motywy ró¿nych mêdrców wybieraj¹cych milczenie mog¹
byæ zgo³a odmienne, pisze Leszek Ko³akowski (1988, s. 115), przywo³uj¹c postawy sceptyka
i mistyka.
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jakichkolwiek dwiêków. W milczeniu zawarty jest komponent ciszy, ale wzbogacony o mo¿liwoæ mówienia. Trafiæ mo¿emy jednak w rozwa¿aniach lingwistów na sformu³owania typu:
Jêzyk jest wytworzony na planie milczenia. Milczenie jest funkcj¹ wiata poznawalnego  mówienie jest funkcj¹ cz³owieka, który jako cz¹stka tego wiata w tym
odniesieniu (jako homo loquens) przeciwstawia siê milcz¹cemu wiatu (Rokoszowa
1983, s. 133).

Poza tym, ¿e milczenie i milcz¹cy zosta³y w powy¿szej wypowiedzi u¿yte
przenonie, nie serio, pojawia siê dodatkowo pytanie o to, czy rzeczywicie
mo¿emy mówiæ, ¿e mowa wy³oni³a siê z milczenia. Co by³o pierwsze: jêzyk
(cilej: mowa) czy milczenie? Pierwsza by³a cisza. Nie ma milczenia bez mówienia. O milczeniu mo¿emy mówiæ wtedy, gdy jest mo¿liwoæ zaistnienia
mowy, gdy istnieje wybór miêdzy mówieniem a milczeniem7. Tam, gdzie tego
wyboru nie ma, nie mo¿emy sensownie mówiæ o milczeniu. Porównajmy nastêpuj¹ce przyk³ady:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

*Zakneblowany mê¿czyzna siedzia³ pod cian¹ i milcza³.
*Adam spa³ i milcza³.
*Niemowa sta³ i milcza³.
?On jest niemow¹. Dlatego milczy.
A: Dlaczego on zawsze milczy na zebraniach?
B: Jest niemow¹.

Trzy pierwsze przyk³ady stanowi¹ nadu¿ycie jêzykowe  milczenie, jak wspomniano, zak³ada wybór miêdzy nim a mówieniem. Zakneblowany mê¿czyzna nie
stoi w danym momencie przed wyborem mówienia i milczenia. Tak samo ma siê
rzecz ze osob¹ pi¹c¹  nie milczy ten, kto pi (zauwa¿a to te¿ Jadacki 1999,
s. 25). Podobnie niemowa, choæ on akurat jest pozbawiony mo¿liwoci mówienia
w sposób trwa³y. Poprawnoæ kolejnej (4) wypowiedzi jest problematyczna
 przyczyn¹, dla której nie kwalifikuje siê ona jako bezwzglêdnie b³êdna, jest
mo¿liwoæ jej u¿ycia jako uzasadnienia komu, kto nie wie, ¿e osoba, która siê nie
odzywa, jest niemow¹. Pi¹ty przyk³ad nie budzi ju¿ w¹tpliwoci, bo jasne jest, ¿e
pytaj¹cy nie wie, i¿ milczenie mê¿czyzny, o którym mowa, spowodowane jest
tym, i¿ jest on niemy. Spójrzmy na jeszcze jeden przyk³ad:
(6) ?Niemowlê tu¿ po urodzeniu g³ono krzycza³o, jednak ju¿ kilka minut póniej
le¿a³o przy matce i milcza³o.
7 Chodzi o czysto fizyczn¹ mo¿liwoæ wypowiadania s³ów. Abstrahujê tu od wszelkich okolicznoci, w których mówienie mog³oby siê wi¹zaæ z przykrymi konsekwencjami, z obawy przed
którymi kto powstrzymuje siê od mówienia.
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Niemowlê nie mówi, st¹d nie mo¿e milczeæ. Dlatego w³anie mog¹ siê
rodziæ pewne w¹tpliwoci, gdy czytamy w artykule K. Handke: Wprawdzie
moment przyjcia [na wiat  S.P.] na ogó³ obwieszczamy krzykiem, ale potem
przez pewien czas zapadamy w niemotê, jestemy niemowlêtami, czyli osobami
niemówi¹cymi (Handke 1999, s. 10). Wynika³oby z przytoczonej wypowiedzi
lingwistki, jakoby dziecko zapada³o w niemotê po urodzeniu, choæ wczeniej
krzycza³o, co nie by³o niemówieniem. Krzyk dziecka  który w cis³ym sensie
nie jest mow¹  nie stoi w opozycji do milczenia.
Analiza konwersacyjna rozró¿nia dwa g³ówne typy fizycznie (akustycznie)
rejestrowanego milczenia8. Jest to milczenie w toku wypowiedzi osoby mówi¹cej oraz milczenie miêdzy wypowiedziami poszczególnych rozmówców, tj. wtedy, gdy jeden rozmówca przesta³ ju¿ mówiæ, a nowa osoba nie zabra³a jeszcze
g³osu (tzw. turn-taking). W analizie konwersacyjnej rola tych dwóch typów
milczenia postrzegana jest jako istotna do tego stopnia, ¿e  dokonuj¹c rejestracji rozmowy  mierzy siê jego d³ugoæ. Milczenie pojawiaj¹ce siê miêdzy wypowiedziami rozmówców nie jest jednak¿e niezbêdne. Niekiedy wypowied kolejnego interlokutora nachodzi na koñcówkê wypowiedzi poprzednika; nastêpuje tu
tzw. na³o¿enie (overlap)9. W zapisie wygl¹da to mniej wiêcej tak:
(7) C: Yeah. Whether the gay voice was hormonal.
ë
B:
YOURE KIDDING! û
[2 sec.]
B: Wo::w.
[1.5 sec.]
A: Oh God! [softly]
[1 sec.]
C: Or whether it was learned behavior, or w whether it was [.5] uh learned behavior, o:r genetic, or hormonal or what (Tannen 1985b, s. 208).

Umiejêtnoæ zachowania milczenia lub wchodzenie na wypowied przedmówcy jest istotnym sk³adnikiem kompetencji komunikacyjnej w danej kulturze. Milczenie podczas konwersacji w spo³ecznoci Aborygenów jest najzupe³niej naturalne. Niekiedy, nawet przy opowiadaniu jakiej historii, robi¹ oni
wrêcz kilkusekundowe przerwy, w czasie których nie wypowiadaj¹ ¿adnych
8 W jêzyku angielskim wymiennie stosuje siê na okrelenie takiego typu milczenia (zera fonetycznego) s³ów silence i pause, a czêstokroæ oba te terminy pojawiaj¹ siê w wypowiedziach badaczy nawet w tym samym zdaniu (Ephratt 2008, s. 1910).
9 Ujête s¹ one w zapisie konwersacji w ograniczaj¹ce je znaki ë û. W nawiasach kwadratowych podaje siê d³ugoæ pauz w danej wypowiedzi lub miêdzy wypowiedziami kolejnych osób.
T³umaczenie angielskiego overlap przyjmujê za polsk¹ wersj¹ Pragmatics Stephena Levinsona
(2010, s. 345 n.). Tam równie¿ znaleæ mo¿na zaproponowany przez autora podzia³ milczenia
w konwersacji na: 1) pauzê; 2) zerwanie komunikacji; 3) znacz¹ce milczenie.
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s³ów (Mushin, Gardner 2009). Interesuj¹ce badawczo okazuj¹ siê przypadki, gdy
spotykaj¹ siê ze sob¹ rozmówcy preferuj¹cy ró¿ne style komunikacyjne  na
przyk³ad osoby, które pozwalaj¹, by po wypowiedzi poprzednika zapad³o milczenie, oraz osoby zaczynaj¹ce mówiæ, kiedy przedmówca jeszcze nie skoñczy³.
Do takiej sytuacji dosz³o podczas eksperymentu przeprowadzonego przez
D. Tannen (1985a, 1985b), która w wiêto Dziêkczynienia zaprosi³a znajomych
z po³udnia i z pó³nocy Stanów Zjednoczonych. Okaza³o siê, ¿e jedni i drudzy
stanowili grupy o innych preferencjach komunikacyjnych  ci z po³udnia mówili
wolniej, robili pauzy, nie zaczynali mówiæ, dopóki przedmówca nie skoñczy³.
Milczenie traktowali jako objaw szacunku dla interlokutora. Z kolei gocie ze
zindustrializowanej pó³nocy, pochodz¹cy z du¿ych aglomeracji miejskich, mówili szybko, nie czekali, a¿ rozmówca skoñczy, lecz wchodzili mu w s³owo,
czêsto u¿ywaj¹c przy tym wykrzykników i w ten sposób okazuj¹c interlokutorowi ¿ywe zainteresowanie. Rezultat by³ taki, ¿e osoby z po³udnia zaczê³y postrzegaæ tych z pó³nocy jako le wychowanych, a dynamiczni rozmówcy z pó³nocy
utwierdzili siê w opinii, ¿e po³udniowcy s¹ sztywni, wynioli i nudni. Jak widaæ
z tego  w koñcu wcale nieorientalnego przyk³adu  kontekst kulturowy odgrywa w interpretacji milczenia zasadnicz¹ rolê. Przy tym milczenie, o którym
mowa, nie jest jeszcze milczeniem znacz¹cym sensu stricto. Mówi¹c o roli kontekstu kulturowego, warto dodatkowo wspomnieæ, i¿ mo¿e on odgrywaæ decyduj¹c¹ rolê w wyborze odpowiednich do poruszenia tematów (por. problem tabu
jêzykowego). St¹d blisko ju¿ do milczenia rozumianego jako niewspominania
o pewnych kwestiach w zwi¹zku z regu³ami grzecznoci jêzykowej10. Nie wymaga te¿ chyba uzasadnienia, ¿e milczenie w odniesieniu do pozosta³ych uczestników konwersacji (odbiorców) pe³ni w trakcie komunikacji funkcjê ca³kowicie
zasadnicz¹  jest potrzebne, ¿eby komunikat nie zosta³ zag³uszony przez szumy
(Faryno 1999).
Odpowiednikiem milczenia w jêzyku mówionym jest spacja w pimie. Jednak w jêzyku pisanym, tak jak w mowie, granice miêdzy s³owami nie musz¹ byæ
sygnalizowane przestrzeni¹ (spacje, pauzy) niewype³nion¹ ¿adnymi bytami znakowymi. S¹ przecie¿ jêzyki, w których znaki zapisywane s¹ w sposób ci¹g³y, bez
spacji11.
W niektórych wypowiedziach jêzykoznawców na temat milczenia mo¿na
zauwa¿yæ sformu³owania, które z lingwistycznego punktu widzenia mog¹ wydawaæ siê niecis³e. Jednym z nich jest choæby stwierdzenie:
10 Milczenie okreliæ mo¿na jako skrajn¹ odmianê komunikacji nie wprost, która jest preferowan¹ strategi¹ unikniêcia tego, co w teorii grzecznoci jêzykowej nazywa siê aktem zagra¿aj¹cym
twarzy. Nie mówi¹c czego, chronimy tzw. twarz pozytywn¹ lub negatywn¹ (Agyekum 2002, s. 34;
Tannen 1985b, s. 96 n.).
11 Do takich jêzyków nale¿y na przyk³ad chiñski.
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Milczenie jest zjawiskiem nieod³¹cznie towarzysz¹cym jêzykowi. Jest jego drug¹
stron¹, t³em. Wydaje siê niezbêdne do jego funkcjonowania (Rokoszowa 1983,
s. 131).

Je¿eli chcemy respektowaæ obowi¹zuj¹ce w ramach lingwistyki konwencje
terminologiczne, nie powinnimy stawiaæ na jednym poziomie jêzyka i milczenia, przynajmniej je¿eli mamy na myli jêzyk postrzegany z perspektywy jêzykoznawstwa, a nie jako wyraz potoczny, który nie podlega podobnym obostrzeniom. Milczenie nie jest brakiem, nieobecnoci¹ jêzyka, lecz nieobecnoci¹
u¿ycia jêzyka. Jeli milczenie jest brakiem mówienia, to nale¿y milczenie zestawiaæ z mówieniem, a nie z jêzykiem. Je¿eli mówimy o milczeniu jako o akcie
komunikacji, o jego funkcji komunikacyjnej, to trzeba pamiêtaæ, ¿e jêzyk nie
jest aktem, jest potencj¹. Milczenie i jêzyk s¹ pojêciami z ró¿nych poziomów.
Wyodrêbniane przez semiotyków (D¹bska 1971) i przywo³ywane w wielu
miejscach przez lingwistów (m.in. Rokoszowa 1983; Handke 1999) milczenie
transcendentne w ogóle nie wchodzi w zakres milczenia komunikacyjnego. Dlatego ca³kowicie je pomijamy jako nic niewnosz¹ce do rozwa¿añ stricte lingwistycznych. Ograniczamy siê wiêc do tego, co dzieje siê w zachowaniu mownym
cz³owieka. W centrum naszego zainteresowania jest jêzyk, jego u¿ycie, proces
komunikacji.
Poza obrêb zainteresowañ lingwisty pragn¹cego wyjaniæ zagadnienie milczenia komunikacyjnego nale¿y wy³¹czyæ wszystkie te sytuacje, w których
o milczeniu nie mówi siê serio, na przyk³ad przenone sformu³owania:
(8)
(9)

Nauka milczy o wartociach (Heller 2012, s. 21).
Jeli siê chce metod¹ empiryczn¹ pytaæ Wszechwiat o wartoci, Wszechwiat
pozostanie milcz¹cy (ibidem).
(10) wiat milczy  cz³owiek mówi (Rokoszowa 1983, s. 133).

Nastêpny problem dotyczy autonomii komunikacyjnej milczenia i jego relacji do zachowañ niewerbalnych. Milczenie mo¿e co komunikowaæ, ale wy³¹cznie w odpowiednim kontekcie. Bez wyznaczaj¹cego ramy interpretacyjne kontekstu milczenie jest tylko niem¹ cisz¹. Osoba dokonuj¹ca wnioskowania, które
ma na celu odkrycie przekazu zawartego w milczeniu, poszukuje wskazówek
w znakach werbalnych i niewerbalnych towarzysz¹cych milczeniu. Trzeba przy
tym podkreliæ, ¿e to, co czêsto uznaje siê za wymowne milczenie, jest w gruncie
rzeczy milczeniem, któremu towarzysz¹ ró¿ne zachowania niewerbalne (gesty,
wzrok etc.) i to w³anie one  na przyk³ad sposób patrzenia na rozmówcê  nios¹
przekaz niewerbalny. Milczenie nie jest tu g³ównym nonikiem przekazu. Pomylmy jeszcze o sytuacji, gdy nauczyciel zadaje uczniowi pytanie na temat poprzedniej lekcji, a ten nie odpowiada. Standardowo interpretuje siê takie milczenie jako
wiadectwo braku wiedzy. Wyobramy sobie jednak, ¿e uczeñ  milcz¹c
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 umiecha siê. Albo jednoczenie patrzy nauczycielowi prosto w oczy. Interpretacja milczenia siê zmienia. Czy jednak jest to istotnie interpretacja milczenia?
Czy milczenie nie jest tu rodzajem pustaka, na którym spoczywa przekaz niewerbalny docieraj¹cy do rozmówcy innymi kana³ami?
Kolejn¹ kwesti¹ jest czêsto przywo³ywane przez badaczy milczenie w sytuacji specjalnego typu kontaktów spo³ecznych, zwykle ró¿nych form rytualnych.
Przyk³adem mo¿e tu byæ chocia¿by milczenie, którym chce siê uczciæ czyj¹
pamiêæ. Badacze traktuj¹ takie milczenie jako komunikuj¹ce szacunek. Wydaje
siê, ¿e w³anie w przypadku tego typu milczenia ewidentnie widaæ, jak ³atwo
przypisuje mu siê w³aciwoci komunikacyjne, które rozci¹gaj¹ siê te¿ na inne
przejawy ludzkiego zachowania. Przecie¿ w opisywanej sytuacji istot¹ i kanonem przyjêtym w naszym krêgu kulturowym jest okazywanie w takiej chwili
szacunku przez ogólny brak aktywnoci  zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. Nie tylko przerwanie milczenia, ale i aktywnoæ ruchowa, by³yby pogwa³ceniem powszechnie akceptowanej konwencji12.
Podsumowuj¹c powy¿sze uwagi, mo¿na stwierdziæ, ¿e milczenie nie ma
samo w sobie konwencjonalnego znaczenia niezale¿nie od kontekstu. S¹ jednak
sytuacje, w których milczeniu przypisuje siê w specyficznych kontekstach pewne specyficzne, konwencjonalne interpretacje. Niemniej nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wielu
okolicznociach, w których milczenie wydaje siê nam znacz¹ce, to inne kana³y
dostarczaj¹ nam tej wiedzy. Skupieni na warstwie werbalnej, brakowi warstwy
werbalnej przypisujemy przekaz, który niewiadomie wyczytalimy z innych
niewerbalnych zachowañ naszego rozmówcy.
Faryno (1999) proponuje rozró¿niæ milczenie komunikacyjne (ma temat
i adresata) i milczenie naturalne (niemówienie niema adresata). Mo¿na równie¿
na milczenie patrzeæ z perspektywy obserwatora-interpretatora. W takim przypadku nale¿y równie¿ rozró¿niæ sytuacje, w których milcz¹ca osoba ma intencjê
poprzez milczenie co zakomunikowaæ interlokutorowi od tych wszystkich sytuacji, w których kto milczy i  mimo ¿e intencjonalnie nie ³¹czy z tym milczeniem ¿adnego przekazu  rozmówca wyci¹ga na podstawie tego milczenia ró¿ne
wnioski (na przyk³ad, ¿e druga osoba jest zak³opotana, wstydzi siê itd.). Jest to
ró¿nica miêdzy znakiem (ma nadawcê) i oznak¹, symptomem (nie ma nadawcy).
Spójrzmy na poni¿sze przyk³ady:
(11) Milcza³, co wskazywa³o na to, ¿e jest zaskoczony propozycj¹.
(12) Przez chwilê milcza³a, jakby siê waha³a.
12 Interesuj¹ce, ¿e gdyby próbowaæ zastosowaæ do ró¿nych tego typu przyk³adów komunikacji
rytualnej teoriê Gricea, okaza³oby siê, ¿e to w³anie mówienie, a nie milczenie, mo¿e byæ w pewnych okolicznociach brakiem zachowania supermaksymy kooperacji  wystarczy pomyleæ o tym,
jaki efekt mia³oby na przyk³ad w trakcie mszy odzywanie siê wiernych, gdy kap³an wypowiada
jak¹ modlitwê.
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Oba stwierdzenia mog¹ opisywaæ sytuacje, w których rozmówca-obserwator
(lub osoba niezaanga¿owana bezporednio w komunikacjê, ale obserwuj¹ca jej
uczestników) wyci¹ga pewne wnioski na podstawie milczenia osoby uczestnicz¹cej w rozmowie, choæ nie jest to komunikat w cis³ym tego s³owa znaczeniu.
Jest to jedynie zewnêtrzna oznaka stanu psychicznego milcz¹cej osoby. Takie
milczenie symptomatyczne (objawowe) interpretuje siê podobnie, jak choæby
trzês¹ce siê rêce osoby zdaj¹cej egzamin. Jest to czêsto wa¿ne ród³o informacji
o rozmówcy (na przyk³ad dla psychologa czy psychoterapeuty), ale samo milczenie nie jest tu komunikatem w cis³ym sensie. Oczywicie osoba milcz¹ca
mo¿e milczeæ intencjonalnie  chc¹c sprawiæ wra¿enie wahania siê, zaskoczenia
czy zak³opotania. Jednak dopóki jakie dodatkowe informacje kontekstowe nie
bêd¹ wskazywa³y na to, ¿e osoba milcz¹ca traktuje swoje milczenie jako znak
w relacji nadawca-odbiorca, nie mo¿emy traktowaæ takiego milczenia jako komunikuj¹cego. Milczenie per se, bez odpowiedniego kontekstu werbalnego, kulturowego czy sytuacyjnego nie s³u¿y komunikacji.
W ramach rozwa¿añ nad milczeniem komunikacyjnym, powinnimy rozró¿niæ dwa zjawiska z ró¿nych poziomów jêzyka: milczenie jako takie od milczenia
o czym. Milczenie jako takie jest bezporednio dostêpne naszym zmys³om
 patrz¹c na kogo lub rozmawiaj¹c z kim, widzimy (s³yszymy), ¿e ta osoba nie
mówi, nie artyku³uje dwiêków mowy, czyli milczy. Natomiast stwierdzenie, ¿e
kto milczy o czym, nie znaczy, ¿e jest to fakt fizycznie dostrzegalny  znaczy
to, ¿e osoba ta zachowuje co w tajemnicy, co nie wyklucza, ¿e w danym
momencie mówi o czym innym (choæ równie dobrze mo¿e po prostu nie mówiæ
nic). Pierwsze milczenie jest milczeniem artykulacyjnym, drugie odnosi siê do
przekazywanej wiedzy. Pierwsze jest mierzalne  w postaci rejestracji fal dwiêkowych mo¿na stwierdziæ, kiedy siê zaczyna i kiedy koñczy. Ka¿dy maj¹cy
fizyczny kontakt z osob¹, która milczy, mo¿e to bez trudu zobaczyæ; to milczenie
jest jawne, podobnie jak gest, wyraz twarzy, spojrzenie. Drugie nie da siê zarejestrowaæ za pomoc¹ ¿adnej aparatury, poniewa¿ nie musi mu towarzyszyæ ¿adna
fizycznie rozpoznawalna w³asnoæ, mierzalna wartoæ. Pierwsze mo¿na by w du¿ym
uproszczeniu nazwaæ pauz¹, drugie  elips¹.
Podstawowym celem milczenia o czym jest niekomunikowanie czego. Co
jednak, kiedy w³anie chcemy, aby odbiorca odkry³, ¿e milczymy o czym? Musimy wówczas jako to odbiorcom zamanifestowaæ, wywo³aæ w nich przekonanie,
¿e oto czego nie mówimy. Jak to zrobiæ? Byæ mo¿e najprociej w³anie poprzez
milczenie akustyczne, nag³e przerwanie wypowiedzi (zamilkniêcie) czy d³u¿sze
ni¿ oczekiwane powstrzymanie siê od mówienia. W takiej sytuacji mamy do
czynienia z oboma opisywanymi milczeniami13.
13 W³anie tak¹ formê przybiera czêsto milczenie w retoryce: przerwanie toku wypowiedzi
 jakoby na skutek bólu, odrazy czy niemo¿noci wys³owienia czego  nosz¹ce nazwê aposiopesis
zalicza siê do figur s³ów tworzonych przez oderwanie (rodzaj elipsy).
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Z opisywanym zagadnieniem wi¹¿e siê jeszcze jedna niezwykle istotna
kwestia; przywo³ywanie w pracach lingwistycznych jednym tchem dwóch ró¿nych zagadnieñ: przemilczenia i milczenia. Milczenie mo¿e byæ milczeniem
i milczeniem o czym. Pierwsze z nich jest, jak wspomnielimy, dane naszemu
poznaniu wprost  stwierdzamy je po prostu poprzez obserwacjê, ¿e oto kto nie
mówi. Przemilczenie z takim milczeniem ma niewiele wspólnego. Odpowiada
ono milczeniu o czym, które jest  mo¿na by rzec  operacj¹ na wiedzy. Przemilczenia tak¿e nie da siê zmierzyæ. Przy tym sam leksem PRZEMILCZAÆ
wystêpuje, jak zauwa¿a C. Heliasz (2007), w dwóch jednostkach s³ownikowych:
kto przemilcza co i kto przemilcza co przed kim. Pierwsza jednostka jest
u¿ywana w odniesieniu do odbiorcy, który przemilcza na przyk³ad jak¹ z³oliw¹
uwagê. Drug¹ za stosuje siê, mówi¹c o nadawcy, który nie wyartyku³owa³
pewnych treci, a mówi³ o czym, co z tymi treciami mog³o byæ zwi¹zane.
Pierwsze przemilczenie, choæ nie mo¿na go zmierzyæ, nie ³¹czy siê z jednoczesn¹ czynnoci¹ mówienia osoby przemilczaj¹cej; drugie  bez mówienia nie
mo¿e mieæ miejsca.
Przywo³ywane na pocz¹tku artyku³u frazeologizmy mówiæ miêdzy s³owami,
czytaæ miêdzy wierszami maj¹ niewiele wspólnego z milczeniem jako takim.
Maj¹ natomiast zwi¹zek z przemilczeniami, czyli mówieniem nie wprost; takim
mówieniem, w ramach którego wypowiedzianym s³owom towarzyszy naddatek
w postaci treci, która nie wynika jedynie z wypowiedzianych s³ów. W gruncie
rzeczy z przemilczaniem czego mamy do czynienia przy bardzo wielu zjawiskach jêzykowych. Wymieniæ tu mo¿na chocia¿by: implikatury, niedomówienia,
presupozycje, niedookrelenie semantyczne, nieostroæ, pojêcia o rozmytych
granicach, porednie akty mowy itd.
Milczenie (wyra¿one jednostk¹ jêzyka: kto milczy) w swojej pierwotnej,
podstawowej postaci nie ma funkcji komunikacyjnej. Jest zachowaniem ciszy
przez kogo, kto mo¿e mówiæ, bo tylko kto taki mo¿e te¿ milczeæ. Przemilczenie i milczenie o czym w swoich zasadniczych u¿yciach tak¿e nie pe³ni¹ ¿adnej
funkcji komunikacyjnej  kto przemilcza co przed kim, ¿eby co ukryæ, ¿eby
co pozosta³o tajemnic¹. To ca³kowicie wtórnie, w miarê jak pos³ugiwanie siê
mow¹ stawa³o siê coraz bardziej wysublimowane wród jej nosicieli, zaczêto
wykorzystywaæ zarówno milczenie (pauzê, zero dwiêku mowy), jak i przemilczenie (elipsê) do tego, ¿eby co zakomunikowaæ nie wprost. Milczeæ, w znaczeniu kto milczy, mo¿emy od momentu, gdy umiemy mówiæ. Przemilczania musimy siê uczyæ znacznie d³u¿ej. Deborah Tannen (1985b, s. 205 n.), opisuj¹c
rezultaty ankiety przeprowadzonej wród Greków na temat tego, jaki jest stereotyp komunikuj¹cego siê Amerykanina, podaje, ¿e Grecy zwracali przede wszystkim uwagê, ¿e Amerykanie w rozmowie s¹ jak dzieci. Mówi¹ wszystko, co
przychodzi im do g³owy, nie nauczyli siê jeszcze subtelnego jêzyka aluzji.
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Przedstawione tu rozwa¿ania dotyczy³y znaczenia milczenia i przemilczenia
badanego z perspektywy lingwistycznej. G³ównym celem by³o ukazanie obiektu
badañ oczyszczonego z tego, co lingwicie w dociekaniach nad funkcj¹ komunikacyjn¹ milczenia nie pomaga. Poza perspektyw¹ cile lingwistyczn¹ mo¿na
mówiæ i o innych rodzajach i przejawach milczenia, z których jako pos³uguj¹cy
siê na co dzieñ jêzykiem mniej lub bardziej zdajemy sobie sprawê. Wród tych
ró¿nych rodzajów milczenia jest i to, które przypisuje siê ludziom, którzy ju¿
odeszli. Oni nie maj¹ wyboru miêdzy milczeniem a mówieniem i w tym sensie
jest to milczenie transcendentne. Nam jednak taki wybór wci¹¿ jest dany.
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Summary
The author discusses the problem of silence in communication. Different types of being silent
are taken into consideration. It is pointed out that silence treated as a way of communication is a
complex issue and many linguists trying to determine the nature of silence and its role in communication tend to describe the phenomenon in very vague, general statements, sometimes even
limiting themselves to nothing but comments on sayings or famous quotations. The author tries to
indicate which of those remarks are justified from a linguistic point of view. Moreover, the
semantic and pragmatic features of the Polish lexemes MILCZENIE (silence), MILCZEÆ (to be
silent) and some other notions, that are relatively frequently coupled and sometimes actually
confused with the mentioned lexemes, are examined.
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1. Wstêpnie zarysowana w literaturze lingwistycznej (np. Tokarski 1988;
Chlebda 2002) metodologia wyzyskiwania konotacji na podstawie dostêpnych
danych jêzykowych nakazuje zwrócenie baczniejszej uwagi na szereg zjawisk,
które mog¹ byæ podstaw¹ wnioskowania o istnieniu okrelonych wartoci konotacyjnych. Nieco upraszczaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e zalicza siê do nich wszelkie wtórne u¿ycia analizowanych jednostek (czy wyra¿eñ) jêzykowych  czyli
takie, w których podstawowa funkcja (czy wartoæ) semantyczna jest zast¹piona
jak¹ inn¹, peryferyjn¹. Jest to uzasadnione zw³aszcza w wietle koncepcji konotacji leksykalnej Apresjana, Jordañskiej i Mielczuka, w której konotacja jest
przeciwstawiana wartoci znaczeniowej jako nieobligatoryjny, dope³niaj¹cy element, ujawniaj¹cy siê tylko w okrelonych sytuacjach b¹d kontekstach (Apresjan 1980, s. 9495; Jordanskaja, Mielczuk 1988, s. 1819). Do owych wtórnych u¿yæ zaliczaj¹ siê: metaforyzacja, derywacja, frazeologizacja, u¿ycie
w strukturze przys³ów i sta³ych konstrukcji sk³adniowych, w tym równie¿ porównawczych.
2. Status wymienionych zjawisk w odtwarzaniu wartoci konotacyjnej wyra¿eñ jêzykowych jest oczywicie ró¿ny. Nale¿y go ró¿nicowaæ przede wszyst* Praca finansowana ze rodków na naukê w latach 20092012 jako projekt badawczy
MNiSW N N104 179536.
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kim z uwagi na mniej lub bardziej dorany charakter, innymi s³owy  na umiejscowienie albo w systemie, albo w tekcie. Bardziej systemowe fakty jêzykowe
(derywaty, metafory, przys³owia) bêd¹ w wiêkszym stopniu uprawniaæ do wysuwania s¹dów na temat wartoci konotacyjnej ni¿ fakty bardziej okazjonalne,
tekstowe, do których w wiêkszoci zaliczaj¹ siê (z wymienionych wy¿ej) konstrukcje porównawcze. Istniej¹ oczywicie i takie, które stanowi¹ po³¹czenia
wzglêdnie ustabilizowane, na pograniczu przys³ów.
3. Porównanie stanowi szczególny rodzaj konstrukcji, zarówno pod wzglêdem sk³adniowym, jak i semantycznym. Dla nas interesuj¹cy bêdzie zw³aszcza
ten drugi aspekt, jako ¿e w porównaniu dokonuje siê zestawienia dwóch obiektów ze wzglêdu na wspó³wystêpowanie (realne, implikowane b¹d wyobra¿one)
jakiej cechy. Cecha ta jest eksplicytnie wyra¿ona w pe³nej konstrukcji komparatywnej (typu X jest g³upi jak but, X jest sk¹py jak Szkot), nie nastrêcza
wiêc k³opotów jej identyfikacja czy interpretacja, jednak pewne zastrze¿enia
mo¿e budziæ zasadnoæ odniesienia tej¿e cechy do cz³onu porównawczego, który
przybiera charakter prototypowego nosiciela.
4. Jak pisze Krajewski (1993, s. 386): Porównywaæ mo¿na na dwóch zasadach: a) ujawniaj¹c cechê definicyjn¹, b) ujawniaj¹c cechê stereotypow¹. Desygnatowi leksemu wystêpuj¹cego w roli elementu porównuj¹cego mo¿na przypisaæ nieskoñczenie wiele cech. W sk³ad struktury znaczeniowej leksemu wchodz¹
natomiast pewne tylko cechy. Pogl¹d ten jest zbie¿ny w nowymi ustaleniami
dotycz¹cymi tzw. konotacji tekstowych, które w odró¿nieniu od konotacji leksykalnych o charakterze systemowym nie musz¹ dotyczyæ w ogóle cech rzeczywistych (mog¹ to byæ np. cechy implikowane subiektywnie), mog¹ te¿ odnosiæ siê
do wybranych i postrzeganych subiektywnie jako istotne cech drugo- lub trzeciorzêdnych, mog¹ wreszcie  do cech istotnych jedynie w danym kontekcie,
danej sytuacji komunikacyjnej (por. Tokarski 2006). W tym duchu da siê interpretowaæ w³anie jako konotacje (tekstowe) rozmaite, jakkolwiek czêsto spotykane w tekstach kreatywne u¿ycia jêzyka, przesuniêcia semantyczne lub ekstrapolacje oparte na jednostkowych skojarzeniach, indywidualnych asocjacjach,
skojarzeniach niestandardowych. Obok wiêc systemowych mog¹ wystêpowaæ
konotacje tekstowe, a oba typy s¹ utrwalane miêdzy innymi w konstrukcjach
porównawczych.
Wyszczególnione przez Krajewskiego konstrukcje typu X chytry jak Ulisses,
X wierna jak Penelopa, X m¹dry jak Salomon charakteryzuj¹ siê tym, ¿e wyró¿niona cecha wspólna jest cech¹ definicyjn¹ jednostki leksykalnej wystêpuj¹cej
w roli elementu porównuj¹cego (Krajewski 1993, s. 387). To spostrze¿enie ma
szczególn¹ wagê dla badacza konotacji nazw w³asnych. Oto bowiem nie tylko
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dostrzega siê mo¿liwoæ dotarcia do struktury znaczeniowej (definicyjnej) za
porednictwem konkretnych wyk³adników jêzykowych (tu: porównañ, ale mo¿na sobie wyobraziæ szereg innych wyst¹pieñ, jak metafory, derywaty etc.), ale
niejako wbrew utrwalonym w onomastyce pogl¹dom przypisuje siê jakiekolwiek
cechy jako cechy definicyjne, znaczeniowe (choæby tylko: konotacyjne). Jest to
uwaga uprawniona, zw³aszcza w wietle ustaleñ dotycz¹cych wtórnego wykorzystania nazw w³asnych w dyskursie (np. Rutkowski 2007).
5. Konotacje ujawniaj¹ce siê w porównaniach maj¹ rozmaity status, co
zwi¹zane jest poniek¹d z istnieniem (b¹d brakiem) towarzysz¹cych porównaniu
zjawisk jêzykowych, potwierdzaj¹cych istnienie danych konotacji. Gdy porównanie jest jedynym nonikiem wtórnych znaczeñ, wówczas ich status wydaje siê
stosunkowo s³aby. Podobnie jak w przypadku metafor, tak i tu stosunkowo ³atwo
wyobraziæ sobie dowoln¹ nazwê w funkcji tertium comparationis, a wybór takiej czy innej jednostki zale¿ny jest jedynie od preferencji i kompetencji jêzykowych autora. Na tej zasadzie mo¿na ³atwo wygenerowaæ konstrukcje w rodzaju:
Nie dziwiê siê, ¿e chcia³by Pan byæ przynajmniej tak m¹dry jak Kaczyñski,
Lata³am po ogrodzie i wykrzykiwa³am, niczym Stuhr w »Seksmisji« na widok
bociana!. Nazwy (w zasadzie ich denotaty) trudno uznaæ na tej podstawie za
noniki jakich szczególnie mocno utrwalonych konotacji, chyba ¿e porównanie
utrwali siê na tyle, ¿e ustanowi strukturê powtarzaln¹ i frekwencyjnie czêst¹.
Inaczej jest z takimi, bardziej nas interesuj¹cymi, przypadkami, gdy konstrukcja
komparatywna jest jednym z wielu zabiegów jêzykowych, wykorzystuj¹cych
wtórnie nazwê w³asn¹. Przytoczmy kilka przyk³adów:
(1) Musimy byæ jak Adam i Ewa w raju, goli, niezbyt rozumni, musimy tylko staraæ
siê nie obraziæ Pana Boga.
(2) Tymczasem w siedzibie MPK ukrop, jak w Afryce. Urzêdniczki paraduj¹
w krótkich podkoszulkach.
(3) To dzia³a jak jaki Amway i tyle, nagoniæ klientów supervisorowi, który dostaje
dzia³kê od zakupów jego ludzi, a i tak zarabiaæ na tym bêd¹ tylko ci z samego
pocz¹tku.
(4) Wygl¹da³ dok³adnie jak Apollo Belwederski, mia³ idealne proporcje i szlachetne rysy twarzy.
(5) Mnó¿my siê! Bêdziemy jak drugie Chiny.

W przytoczonych przyk³adach konstrukcje porównawcze potwierdzaj¹ istnienie bardziej utrwalonych (nie: jednorazowych) wartoci konotacyjnych, odpowiednio: pierwsi ludzie (1); gor¹co, upa³ (2); typ organizacji marketingowej
opartej na tworzeniu sieci znajomych i prowadz¹cej sprzeda¿ bezporedni¹ (3);
mê¿czyzna wyró¿niaj¹cy siê urod¹; piêkny mê¿czyzna (4) i najbardziej zaludniony kraj wiata; wielki kraj (5). Obok wymienionych porównañ te same wartoci
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konotacyjne potwierdza wiele innych wyst¹pieñ: metafor, kolokacji, przys³ów. Dodatkowo w samej strukturze przytoczonych wyst¹pieñ wystêpuj¹ wskaniki
wtórnej funkcji nazw: jaki (3) i drugie (5), które sugeruj¹ mo¿liwoæ rozszerzenia
denotacji i uogólnienie znaczenia. S¹ to jedne z najbardziej rozpowszechnionych
w polszczynie wskaników metaforyzacji nazw (Rutkowski 2007).
6. Niekiedy konstrukcje porównawcze odnosz¹ siê do pierwotnego denotatu
nazwy w sposób poredni, metonimiczny. Ilustruj¹ to nastêpuj¹ce przyk³ady:
(6) [ ] trochê g³upio jest bezkrytycznie stawaæ na bacznoæ przed przepisem
rodem niemal z Barei; Historia jak z Barei  druga klasa PKP jak pierwsza;
Rondo jak z Barei.
(7) To historia rodem z Mro¿ka  kwituje czytelnik »Gazety«. W tajemniczych
okolicznociach boczek parzony podwoi³ wagê; Przepis z szachist¹ jest jak
z Mro¿ka. Nawet ja nie jestem w stanie wyjaniæ przeciêtnemu cz³owiekowi, po
co on jest; Dzi rano prze¿y³am scenê jak z Mro¿ka.

Nazwy w³asne Bareja i Mro¿ek s¹ tu u¿yte jako przyk³ady sytuacji absurdalnych, komicznych; absurdów ¿ycia codziennego w realiach socjalizmu. Takie te¿
maj¹ potwierdzone wartoci konotacyjne. Interesuj¹ce, ¿e w takich konstrukcjach
dokonuje siê egzemplifikacja w sposób metonimiczny, na zasadzie przeniesienia
cech dzie³a na autora (metonimia AUTOR ZA DZIE£O). Sama metonimia jest
w jêzyku bardzo rozpowszechniona, niemal¿e regularna (czytam Mickiewicza,
nowego Kossaka powiesi³em w przedpokoju), da³a ona ponadto pretekst do
wytworzenia w jêzyku sta³ej konstrukcji porównawczej o strukturze co jest jak
z X-a. Istniej¹ w jêzyku polskim inne tego rodzaju, np. co jest jak z Kafki,
co jest jak z Hitchcocka. Chocia¿ sama konstrukcja nie jest metonimiczna
w cis³ym sensie, to jednak o takim w³anie charakterze przesuniêcia wiadcz¹
inne u¿ycia o podobnym sensie: tr¹ci Kafk¹/Mro¿kiem/Barej¹.
7. Sta³e struktury porównawcze z komponentem onimicznym mog¹ na tyle
silnie utrwalaæ wartoæ konotacyjn¹, ¿e nazwa w³asna uwalnia siê niejako,
usamodzielnia w nowej funkcji i zaczyna byæ u¿ywana poza pierwotnym kontekstem komparatywnym. Wemy dla przyk³adu przytoczone przez Krajewskiego porównanie wierna jak Penelopa. Pomijaj¹c liczne warianty czy nawet
wytworzenie sta³ego okrelenia o podobnej funkcji (wierna Penelopa), mo¿na wskazaæ szereg wyst¹pieñ, w których sama nazwa w³asna jest nonikiem konotacji:
(8)

Ona nie mia³a ¿adnych gocinnych wystêpów, by³a porz¹dn¹ Penelop¹ czekaj¹c¹ na swojego Odysa.
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(9)

Czêsto u¿ywa³y wynalazku Bella, aby zapewniæ mnie, ¿e wci¹¿ s¹ cierpliwymi
Penelopami.
(10) Zaprawdê powiadam ci, bezpieczniejszy by³e wówczas, gdy ca³a kupa zalotników dyba³a na serce twej Penelopy, ni¿ teraz, gdy jest tylko jeden!
(11) Drug¹ Penelop¹ zostaæ mogê, ale kolejnych 10 lat nie wytrzymam.

Uwolnienie nazwy, jej usamodzielnienie w nowej funkcji zbli¿a j¹ do statusu nowej jednostki leksykalnej. W przypadku nazw w³asnych mo¿liwe jest tu
albo utrwalenie samej nazwy w funkcji apelatywnej (apelatywizacja), albo te¿
skostnienie wiêkszej struktury, w której nazwa pe³ni funkcjê symbolu prototypowego reprezentanta dla okrelonej cechy konotacyjnej. Cecha ta bywa cech¹
stereotypow¹, bywa te¿  jak wskazuje Krajewski  cech¹ definicyjn¹ (przy
uwzglêdnieniu pewnych za³o¿eñ dotycz¹cych wartoci semantycznej nazw):
Obserwujemy przechodzenie porównañ z jednego typu do drugiego: m¹droæ
Salomona by³a cech¹ stereotypow¹, obecnie notujemy j¹ jako definicyjn¹ (por.
chytry jak Ulisses, wierny jak Penelopa, polegaj jak na Zawiszy). W porównaniach tych zarówno referencja, jak i sens s¹ zachowane. Ale ju¿ w przypadku
implicytnego tertium comparationis powy¿sze porównania mog¹ nie byæ rozumiane, poniewa¿ wymagaj¹ presupozycji, a tê w porównaniach w eksplicytnym
tertium comparationis rekompensuje cecha wspólna, ogólnie jasna (Krajewski
1993, s. 391). Uwolnione ze struktury porównania, nazwy funkcjonuj¹ jako
noniki konotacji niezale¿nie od kontekstu  najbardziej wyrazicie w strukturze
metafor. Nie mo¿e to dziwiæ  wszak w klasycznej koncepcji metafory interpretuje siê j¹ w kategoriach skróconego porównania, a same porównania s¹ konceptualnym, dowiadczeniowym (i czêsto, jak siê okazuje, jêzykowym) wstêpem do
metaforyzacji.
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Summary
The problem of simile with proper name is the scope of this paper. As it was claimed by Lech
Krajewski, it is possible to create a simile on the basis of selected, stereotypical features of object
names. This characteristic is clear with similes with proper names. Such similes are, as well as
metaphors and words-from-names, one of the most important connotative expressions that are
taken under the consideration during the work on Dictionary of Proper Names, Metaphors and
Connotations.
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1. Wstêp
Zagadnienie uczuæ cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem jêzykoznawców co najmniej od kilkunastu lat. W rozwa¿aniach tych nie sposób pomin¹æ
frazeologii jako zbioru po³¹czeñ wyrazowych chêtnie u¿ywanych do opisu
uczuæ. Sfera uczuæ wietnie nadaje siê do stosowania utartych po³¹czeñ ze
wzglêdu na trudnoæ mówienia o tym, co nieokrelone, nie zawsze w pe³ni
uwiadomione.
Na gruncie jêzykoznawstwa polskiego powsta³o kilka bardzo wa¿nych prac
skupiaj¹cych siê na zagadnieniu wykorzystania freazeologii do wyra¿ania emocji, które nale¿y tu przywo³aæ: Anny Pajdziñskiej (1999): Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizê zwi¹zków frazeologicznych do jêzykowego obrazu wiata; Marioli Jakubowicz (2000): Dwa oblicza mi³oci. Porównanie jêzykowych
obrazów mi³oci tkwi¹cych w etymologii i frazeologii; Iwony NowakowskiejKempnej: Konceptualizacja uczuæ w jêzyku polskim. Prolegomena (1995)
i Konceptualizacja uczuæ w jêzyku polskim. Data (2000); Anny Krawczyk (1988)
* Praca naukowa finansowana ze rodków bud¿etowych na naukê w latach 20102012 jako
projekt badawczy (nr N N104 456439).
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Cia³o cz³owieka w wietle frazeologii gwarowej i Anny Tyrpy (2005) Frazeologia somatyczna. Zwi¹zki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami
czêci cia³a w gwarach polskich.
Artyku³ stanowi próbê uporz¹dkowania frazeologizmów notowanych w pieniach ludowych z Warmii i Mazur, Kujaw i Kaszub. Jest prezentacj¹ materia³u,
który mo¿e s³u¿yæ dalszym badaniom frazeologii gwarowej. Stara³am siê wyekscerpowaæ maksymaln¹ iloæ zwi¹zków i wszystkie przyk³ady przywo³aæ poni¿ej.
W nawiasie poda³am lokalizacjê zwi¹zku, która zawiera skrót ród³a, tom oraz
stronê. Je¿eli frazeologizm pojawia siê w pieniach ze wszystkich regionów, to
lokalizacja jest podana z nich wszystkich. W przypadku frazeologizmów wystêpuj¹cych w bardzo wielu pieniach, np. serce pêka, wylewaæ ³zy nie podajê ca³ej
lokalizacji, a tylko czêciow¹, poniewa¿ wa¿niejsze by³o zanotowanie istniej¹cego zwi¹zku, a nie dane statystyczne.
Podstawê materia³ow¹ opracowania stanowi¹ pieni zebrane i wydane przez
Instytut Sztuki PAN w serii Polska pieñ i muzyka ludowa  ród³a i materia³y
(w opracowaniu zespo³ów pod kierunkiem Ludwika Bielawskiego), zamieszczone w nastêpuj¹cych tomach:
 tom 1: Kujawy (cz. III) red. Barbara Krzy¿aniak, Aleksander Pawlak,
Jaros³aw Lisakowski,
 tom 2: Kaszuby (cz. IIII) red. Aleksander Pawlak, Aurelia Mioduchowska,
 tom 3: Warmia i Mazury (cz. IV) red. Barbara Krzy¿aniak, Aleksander
Pawlak.
Poszczególne tomy s¹ wyranie zró¿nicowane pod wzglêdem ilociowym,
pieni z Kujaw i Kaszub mieszcz¹ siê odpowiednio w dwóch i trzech tomach.
Na terenie Warmii i Mazur zanotowano zdecydowanie wiêcej pieni, dlatego te¿
zamieszczono je a¿ w piêciu tomach. Ma to swoje prze³o¿enie w iloci wyekscerpowanych frazeologizmów dotycz¹cych sfery uczuciowej. Za pomoc¹ zwi¹zków frazeologicznych mog¹ byæ komunikowane zarówno uczucia pozytywne,
jak i negatywne. Na osobn¹ i dok³adn¹ analizê zas³uguj¹ frazeologizmy z komponentem serce, który wchodzi w sk³ad przewa¿aj¹cej czêci interesuj¹cego nas
materia³u.
Zwi¹zki frazeologiczne pojawiaj¹ siê w istotnej czêci pieni ludowych,
stanowi¹c czêsto element podnosz¹cy walory artystyczne pieni. Mog¹ równie¿
s³u¿yæ wyra¿aniu treci niemaj¹cych innego odpowiednika w jêzyku, do takiej
sfery ¿ycia nale¿¹ uczucia. Jêzykoznawcy, ale tak¿e zwykli u¿ytkownicy jêzyka,
zgodnie formu³uj¹ s¹d o niedefiniowalnoci lub trudnociach w definiowaniu
uczuæ. Frazeologizmy jako konstrukty utrwalone w tradycji i odtwarzalne pomagaj¹ poradziæ sobie z wyra¿eniem ró¿norakich zdarzeñ, sytuacji i odczuæ. Trzeba
dodaæ, ¿e nawet pobie¿ny ogl¹d frazeologizmów w pieniach nasuwa spostrze¿enie o ich wyj¹tkowym nagromadzeniu, gdy mowa o istotnych wydarzeniach
w ¿yciu cz³owieka, takich jak lub, wojna czy mieræ. Nie brakuje ich równie¿
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w tekstach poruszaj¹cych tematykê problemów spo³ecznych (np. przemoc). Frazeologia gwarowa wykazuje du¿¹ wariantywnoæ (Tyrpa 2005, s. 43). Mo¿na
mia³o stwierdziæ, ¿e pieni ludowe poprzez swój wêdrowny charakter by³y
szczególnie podatne na modyfikacje, ale jednoczenie pozwoli³o to przetrwaæ
pewnym elementom jêzyka, zapamiêtanym i powtarzanym, które z jêzyka ogólnego dawno zniknê³y.
2. Uczucia pozytywne i negatywne
W licznych wyekscerpowanych frazeologizmach pojawia siê komponent nominalny nazywaj¹cy uczucie. W innych przyk³adach jest on zast¹piony przez
metafory konwencjonalnie kojarzone z emocjonalnoci¹ cz³owieka, np. miech,
p³acz, boleæ, gorycz. Zasadniczo niezbêdny jest jeden podmiot osobowy (eksperiencer) w dowiadczeniu uczucia, jednak zdarza siê, ¿e w strukturze frazeologizmu pojawia siê osoba bêd¹ca przyczyn¹ lub adresatem uczucia. Relacjê miêdzy
dwiema osobami oddaj¹ nastêpuj¹ce zwi¹zki: kto ma kogo mile (WM II 130),
kto jest pociech¹ czyjego serca (Kb I 214), kto pa³a mi³oci¹/myl¹ ku komu
(WM II 128, 129), kto wemie litoæ nad kim (WM II 115), kto wyrz¹dzi/zada
komu boleæ (zrani uczucia) (WM II 106), kto nada/zada (ciê¿ki) ¿al komu
(WM II 190, 191), kto robi komu ¿al (Kb II 65; Kuj I 127), kto narobi komu
p³aczu (Kuj I 236), kto napoi kogo gorycz¹ (wywo³a smutek) (WM II 106),
z domylnym czasownikiem jest: wszystka nadzieja u kogo (Kb I 214).
Uczucie mo¿e zostaæ potraktowane jak przedmiot, który mo¿na kupiæ, dostaæ od kogo lub podarowaæ komu, dlatego te¿ mo¿na: nabyæ szczêcie (WM V 53),
otrzymaæ radoæ (WM V 61), udzieliæ radoci (WM V 75). Z uczuciem jako
przedmiotem posiadania spotykamy siê tak¿e w konstrukcjach z czasownikiem
mieæ: mieæ nadziejê w kim (WM II 176; Kb I 214), mieæ pociechê/radoæ
z kogo (Kuj I 260). Znamienne, ¿e frazeologia notuje przypadki, kiedy dane
uczucie-przedmiot nie jest posiadany: nie mieæ nadziei w kim (WM II 179, 180,
Kb II 125), nie mieæ pociechy/uciechy z kogo (WM III 93; Kb II 90).
Podobnie jak w polszczynie ogólnej, tak i w gwarach widoczna jest zmiennoæ uczuæ w czasie (por. Pajdziñska 2006, s. 89). Oprócz frazeologizmów komunikuj¹cych pocz¹tek i koniec uczucia pojawiaj¹ siê i takie, które informuj¹
o ich trwaniu i dzia³aniu na podmiot. Pocz¹tek emocji nastêpuje, gdy trwoga
przychodzi (WM III 49), ale te¿ wtedy, gdy eksperiencer doczeka smutku (WM II
191, 195), doczeka frasunku (WM II 205). W strukturê niektórych frazeologizmów wyra¿aj¹cych pocz¹tek uczucia wpisany jest element si³y i zagro¿enia:
smutek czyha na kogo (WM V 146), lêkanie wziê³o kogo (WM II 128), ¿al
wemie kogo (WM II 23). Kres uczucia to moment, kiedy: mi³oæ oziêbnie
(WM V 78), szczêcie ucieknie (WM II 135), smutek ustanie (WM V 74),
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frasunek ustanie (WM V 63), gniew minie (WM II 23). Frazeologia gwarowa
zna tak¿e sposoby na wyra¿enie stanu przebywania pod wp³ywem pewnych
emocji: kto trwa w mi³oci (WM II 95), kto ¿yje w mi³oci (WM II 130), kto
jest zdjêty ¿a³oci¹ (WM V 88), kto ponosi smutek (WM II 124), kto ponosi
boleæ (WM II 106)1, smutek t³oczy kogo (przyt³acza) (WM II 133). Przyk³adami tego typu s¹ frazeologizmy rejestruj¹ce zachowania-objawy emocji: komu
jest do miechu (WM V 46), namiaæ siê do rozpêku (Kb I 208). Uczucia mog¹
te¿ silnie oddzia³ywaæ na eksperiencera i porednio pokazywaæ jego biern¹ postawê: kto przyschnie z kochania (WM III 107), kto umrze z mi³oci (WM II
138), kto umrze/pomrze od/z ¿alu (WM III 126, 133; Kuj I 188). Z drugiej
strony aktywne, ale nie gwa³towne dzia³anie przeciw emocji podejmowane
bywa, kiedy kto ucisza ¿al (WM V 96).
W jêzyku funkcjonuj¹ metafory, utrwalane czêsto przez teksty literackie,
zawieraj¹ce rzeczownik i epitet okrelaj¹cy. Dwie z nich odnosz¹ siê do uczuæ
pozytywnych: gor¹ca mi³oæ (WM II 129) i moc mi³oci (WM V 91).
Szczególnym rodzajem zwi¹zków frazeologicznych s¹ porównania, które
s³u¿¹ obrazowej egzemplifikacji emocji. W analizowanym materiale znalaz³y siê
porównania dotycz¹ce g³ównie pozytywnych uczuæ. Oto zwi¹zki wyra¿aj¹ce
maksymaln¹ intensywnoæ uczucia: kto kocha kogo nad ¿ycie (Kb II 298), kto
kocha kogo jak sw¹/swoje duszê/serce/zdrowie (WM II 106; Kb II 310). Istnieje
równie¿ grupa frazeologizmów z cz³onem porównania go³êbie/go³¹bki. Para
tych ptaków symbolizuje mi³oæ od czasów antycznych (Samborska 2011): zakochaæ siê jak go³êbie (w borze) (WM III 126), pokochaæ siê jak go³¹bki w parze
(Kuj I 243), kochaæ siê/ ¿yæ jak go³êbie w parze (Kb II 246, 247). Z chrzecijañskim wyobra¿eniem nieba jako miejsca wiecznej radoci zwi¹zane jest porównanie: kto jest szczêliwy jakby by³ w niebie (WM II 128, 129). Porównania
zastosowano te¿ do wyra¿enia poczucia osamotnienia: kto jest sam jak ko³ek
(Kuj I 193) oraz ¿alu: kto jest blady jak ciana (Kb II 271), czyja twarz zblad³a
jak chusta (Kb I 243).
3. P³acz
Wyj¹tkowo wysok¹ frekwencj¹ ciesz¹ siê w pieniach ludowych metafory
z leksemami ³zy/p³acz (Majer-Baranowska 1988) oraz oko/oczy (por. oczy w poezji baroku, Ostaszewska 1978). Przewa¿nie wi¹¿¹ siê one ze smutkiem i uczuciami pokrewnymi, a ³zy s¹ reakcj¹ na ciê¿kie prze¿ycia, st¹d gorzkie ³zy (WM
II 234). Intensywnoæ doznañ oddawana jest za pomoc¹ przymiotników wielki,
1

Has³o ponosiæ jest definiowane w znaczeniu 2: zostaæ obarczonym, obci¹¿onym, dotkniêtym
czym; przyj¹æ co na siebie, dowiadczyæ, doznaæ czego; podj¹æ co (SJPDor VI 973).
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gor¹cy lub krwawy, które dodatkowo przywo³uj¹ niemal fizyczne cierpienie:
wielki p³acz (Kb II 162), gor¹ce ³zy (WM I 254), krwawy p³acz (Kuj I 257),
krwawe ³zy (Kuj I 190). Zwi¹zkami frazeologicznymi rejestruj¹cymi p³acz podmiotu uczuæ s¹ nastêpuj¹ce po³¹czenia: kto p³acze rzewnie (Kuj I 231), kto
p³acze rzewnymi ³zami (Kuj I 174), kto p³acze rzewnym g³osem (Kuj I 117),
kto zap³acze sowicie (Kuj I 190), kto wyp³akuje oczki (Kb I 270), kto psuje
oczy (WM III 172, 218), kto po³yka gorzkie ³zy (p³acze bezg³onie, aby ukryæ
smutek) (WM II 191). £zy definiowane przez Annê Wierzbick¹ (1971, s. 146)
jako krople wody zyskuj¹ cechê p³ynnoci tak¿e we frazeologizmach pieniowych: kto myje siê we ³zach (WM V 130), kto k¹pie oczêta we ³zach (WM V 95),
kto zamoczy chustkê we ³zach (Kuj I 207), kto zaleje siê ³zami (WM II 141;
Kuj I 211), kto wylewa gor¹ce ³zy (WM I 254), kto wylewa ostatek/wszystek
³zów/³zy spod serca (WM I 255; Kuj I 128), kto oblewa/polewa co ³zami (WM
II 234; WM III 91; WM V 102).
4. Serce
Serce jest niezaprzeczalnie kojarzone z emocjonalnoci¹ cz³owieka (por.
Leszczyñski 1988, s. 161; Pajdziñska 1999; Przybyszewski 1999, Sieradzka-Baziur 2000; Tyrpa 2005). Odzwierciedlenie tego faktu jest widoczne w tekstach
literackich, w tym tak¿e w Biblii, oraz wyra¿eniach jêzykowych. Jak pisze Zenon Leszczyñski (1988, s. 146) w artykule O inspiracji biblijnej przenonych
znaczeñ serca: potoczny jêzyk mówiony niew¹tpliwie mniej siê pos³uguje przenonymi znaczeniami serca ni¿ pisana odmiana jêzyka. Pieni ludowe s¹ znakomitym przyk³adem bogatej ³¹czliwoci leksemu serce i jego szerokiego zastosowania do wyra¿ania uczuæ. Przegl¹d frazeologizmów rozpoczn¹ najprostsze
konstrukcje zapisywane schematycznie jako kto ma jakie serce. Pieni ludowe
dwojako realizuj¹ ten schemat:
 kto ma kamienne/kamieniste/skamienia³e/ukamienowane/zatwardzia³e
serce (WM III 22, 25; Kb II 273, 290, 353; Kuj I 80) informuj¹ o sta³ej cesze
podmiotu, jak¹ jest nieczu³oæ, niechêæ do kogo;
 kto ma smutne/¿a³osne/strapione serce (WM II 202, 239; WM III 134,
142, 143, 169, 203) informuj¹, ¿e eksperiencer d³ugotrwale pozostaje pod wp³ywem danego uczucia.
Zanegowan¹ wersjê tego schematu odnajdujemy w po³¹czeniu kto nie ma serca
do kogo (Kuj I 210), oznacza ona brak jakiejkolwiek sympatii dla drugiej osoby.
Charakterystyczne s¹ frazeologizmy, w których unaocznia siê wyobra¿enie,
¿e serce czuje za cz³owieka2: serce ukocha³o kogo (WM V 128), serce/serduszko
2

Por. Wierzbicka 1971, s. 98; Tyrpa 2005, s. 139.
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rozweseli siê/ rozraduje siê (WM II 203, 238, 239; Kuj I 194; Kb II 111, 159),
serduszko uciechnie w kim (Kb II 113), serce jest w ciê¿kim ¿alu (Kb II 250),
sercu jest ¿al (Kuj I 147), serce ob¿ali kogo czuje smutek, ¿al (WM II 175).
Wszystkie powy¿sze po³¹czenia maj¹ wspóln¹ cechê  leksem serce móg³by byæ
zast¹piony w nich imieniem podmiotu, a sens zosta³by zachowany. Jeszcze dobitniej zostaje to wyra¿one przy pomocy frazy serca chodz¹ w parze (Kb II 246).
Fraza kto kocha kogo (ca³ym) sercem (WM III 56; WM IV 232) potwierdza, ¿e
serce s³u¿y przede wszystkim do odczuwania mi³oci.
W pieniach poddanych analizie wyodrêbniono równie¿ grupê zwi¹zków
frazeologicznych traktuj¹cych serce jak siedlisko uczuæ, miejsce ich przebywania: ¿al/¿a³oæ jest w czyim sercu (WM II 101, 99), mieæ boleæ (rozpacz)
w sercu (WM II 96), pomieciæ ¿al w sercu (Kuj I 184), kochanie benuje (panoszy siê) po sercu (Kb II 281), co spar³o kogo w sercu (zakochaæ siê) (WM II
263). Uczucia negatywne s¹ uci¹¿liwe dla eksperiencera, s¹ zbêdnym balastem,
st¹d sytuacje opisywane za pomoc¹ fraz: mieæ ciê¿ar w sercu (WM II 96, 97),
mieæ ciê¿ki kamieñ na sercu (WM II 218), komu jest ciê¿ko na sercu (Kb I 252),
czyjemu sercu jest ciê¿ko (Kuj I 184). Z drugiej strony pozostaje mo¿liwoæ, ¿e
kto uwolni serce od czego (tu: smutków, zmartwieñ) (WM V 53). Emocje
umieszczone w sercu sprawiaj¹, ¿e o podmiocie mo¿na powiedzieæ, ¿e to kto,
kto raduje siê w sercu (WM V 92), kto, kto kocha kogo w sercu (WM III 135),
kto, kto wstydzi siê w sercu (WM V 67). Natomiast do obiektu uczucia odnosi
siê konstrukcja kto jest drogi w sercu (WM II 212). Z wnêtrza serca pochodz¹
uczucia, które w nim powsta³y: kto kocha z serca (WM III 107), kto mi³uje
z serca (WM V 45), pokochaæ siê ze szczerego serca (Kuj I 181), po³¹czenia
tego rodzaju wprowadzaj¹ dodatkow¹ informacjê wiadcz¹c¹ o prawdziwoci
i g³êbi uczucia. Podobny wydwiêk ma po³¹czenie kto pa³a sercem ku komu
(WM II 129). O g³êbi prze¿ywanej emocji widczy równie¿ fraza mówiæ co
z ¿a³osnego serca (Kb II 266). Serce nie tylko czuje, ale tak¿e podpowiada
cz³owiekowi, jak ma postêpowaæ i kto jest godzien uczuæ, dlatego mo¿na obraæ
sobie kogo z serca (WM V 57). W przeciwnym wypadku, gdy nie ma zgody
serca na uczucie kto wypuci kogo z serca (WM III 55).
W sercu mo¿e znajdowaæ siê równie¿ osoba obdarzana uczuciem, przechowywanie kogo w sercu jest równoznaczne z ¿ywieniem do niej uczuæ ciep³ych,
przyjaznych: mieæ kogo w sercu (WM II 105, 131), nosiæ kogo w sercu (WM II
98, 130; Kuj I 218), wpuciæ kogo do serca (WM V 105) oraz przyj¹æ kogo
ca³ym sercem (WM I 250) implikuj¹ce dodatkowo intensywnoæ uczucia, poprzez u¿ycie epitetu ca³y. Bycie bliskim czyjemu sercu jest postrzegane pozytywnie, konceptualizowane w kategoriach wiêzi (por. Bêdkowska-Kopczyk, Nowakowska-Kempna 2002). W nastêpuj¹cych zwi¹zkach bliskoæ przestrzenna
jest czasem to¿sama z dotykiem: kto przyronie do serca/w sercu (WM III 96,
97, 107; Kb II 197), kto przylgnie do serca (WM III 96, 97), kto jest przytulny
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do serca (WM III 98). Za bliskoæ emocjonalna jest zachowana, kiedy kto jest
uk³onny/przybrany/przyjemny do serca (WM III 98, 107, 154) oraz serce sk³ania
siê do kogo (WM III 124). Maksymalne zbli¿enie nastêpuje, kiedy kto jest
czyim sercem (WM III 103; Kuj I 240), poniewa¿ wtedy niemo¿liwe staje siê
¿ycie bez drugiej osoby, tak jak bez najcenniejszego narz¹du.
W pewnych utartych po³¹czeniach serce jest traktowane jako siedlisko emocji, ale odznaczaj¹ce siê pewn¹ w³aciwoci¹ charakterystyczn¹ dla przedmiotów materialnych. Jest jak przedmiot, dlatego mo¿na: daæ/oddaæ komu serce/
serduszko (WM V 151, 136; Kb II 185, 260; Kb III 198), darowaæ komu serce
(WM V 55), zostawiæ dla kogo serce (WM II 170).
Bardzo liczn¹ grupê stanowi¹ zwi¹zki frazeologiczne nasuwaj¹ce skojarzenie z cierpieniem fizycznym towarzysz¹cym niechcianym emocjom: serce boli
kogo (Kuj I 160, 190; Kb II 254), serce boleje od ¿a³oci (WM V 77), serce
boluje za kim (WM II 242), mieæ boleæ serca (WM V 116) serce komu pêka (tu:
ze strachu) (WM V 76), serce rozpêknie siê komu (Kb II 111, 113), serce rozsi¹dzie siê/rozsiada (w kim) (WM II 83; WM III 23, 135), serce kraje siê komu
(WM II 226, 242; WM III 59, 62, 63, 96, 167; WM V 77; Kuj I 82, 118; Kb II 256,
267), serce ci¹¿y komu (Kuj I 128), ¿al ciska serce (WM II 238; Kuj I 92) ), ¿al
przeszywa serce (WM II 102, 103), ¿al dokucza sercu (Kb II 314).
Niektóre emocje, a mo¿e nawet wiêkszoæ z nich, mog¹ byæ sygnalizowane
poprzez ogólnie rozpoznawalne gesty, zachowania, mimikê. To zagadnienie zosta³o doæ dok³adnie zbadane i opisane przez psychologów, kulturoznawców
i jêzykoznawców (np. Krawczyk 1983; Jêdrzejko, Nowakowska-Kempna 1985;
Hall 1987; Jarz¹bek 1994; Jasiñska, Kuæ 2002). W pieniach ludowych serce
zamiast cz³owieka zosta³o obdarzone takimi w³aciwociami: serce omieje siê
do kogo (Kuj I 196), serce skacze (WM IV 128), serce wyskoczy (WM III 181),
serce przylgnê³o do kogo (jak ¿ywica) (WM III 32), serce wo³a (têskni) do
kochania (WM IV 241), serce porusza za kim (z mi³oci) (WM II 106), serce
p³acze w/za kim (WM II 237; WM III 49, 141, 154, 158; Kuj I 157; Kb II 250),
serce zadr¿y (WM IV 37), serce drêtwieje (ze strachu) (WM V 76), serce
mdleje/mgleje (w kim/ do kogo) (WM II 39; WM III 117; Kuj I 127, 128; Kb II
252). Pod wp³ywem pozytywnych emocji serce od¿ywa/o¿ywa w kim (WM II
204; Kb II 112), radoæ znieca (rozbudza) serce (WM II 268), natomiast emocja negatywna mo¿e sprawiaæ, ¿e serce wiêdnie jak kwiat (WM V 77). Z dzia³aniem zwi¹zane s¹ po³¹czenia wiadcz¹ce o tym, ¿e emocja bywa niepo¿¹dana,
a czasami równoczenie zbyt silnie obezw³adniaj¹ca eksperiencera, dlatego serce wstrzymuje siê od ¿alu (WM III 136), serce nie mo¿e siê utuliæ (WM III 25;
Kuj I 208), b¹d ostatecznie serce podda siê od ¿alu (WM III 169).
Jak zaznaczono wczeniej, serce bywa uto¿samiane z cz³owiekiem, dlatego
te¿ uprawnione bêdzie przekonanie, ¿e na serce mo¿na oddzia³ywaæ tak, jakby
by³o drug¹ osob¹. Przede wszystkim w³asnemu sercu mo¿na nakazaæ, aby
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ponownie darzy³o kogo uczuciem, czyli serce powróci³o do czego/kogo (WM
III 55). Du¿o czêstsze s¹ sytuacje dzia³ania na czyje serce: kto poruszy czyje
serce (wywo³a pozytywne uczucia) (WM II 113), kto/co rozweseli/uszczêliwi czyje serce (WM II 268; WM III 105), kto rozraduje serce w kim (WM III
134), kto/co zasmuci/smuci czyje/swoje serce (WM II 219, 220; WM III 225;
Kb II 367), kto trapi w kim serce (WM III 111), kto zdradzi czyje serce
(opuszczaj¹c, odtr¹ci uczucie) (WM II 105), kto robi ciê¿ar czyjemu sercu
(Kb I 270).
Powi¹zania miêdzy emocjonalnoci¹ cz³owieka a sercem s¹ niezwykle ¿ywotne, jednak inne czêci cia³a równie¿ mog¹ zostaæ potraktowane w podobny
sposób. W pieniach w tej funkcji wystêpuje przede wszystkim dusza/duch,
w zebranym materiale te leksemy ³¹cz¹ siê tylko ze sfer¹ uczuæ ciep³ych:
dusza weseli siê/ rozmieje siê (WM III 211; WM V 38; Kb II 159), duch raduje
siê (WM IV 128), dusza wypadnie za kim (z mi³oci) (WM III 181). Poprzednio pojawi³y siê zwi¹zki maj¹ce za podstawê wyobra¿enie o wartoci pozostawania blisko serca, analogicznie szczególnymi wzglêdami cieszy siê kto najbli¿szy duszy (WM II 116).
Sporadycznie emocje bywaj¹ umiejscowione tak¿e w innych czêciach cia³a. Dwa poni¿sze zwi¹zki frazeologiczne ujmuj¹ uczucia lokatywnie: nosiæ kogo w piêcie (pogardzaæ kim) ( Kuj I 146), wybiæ frasunek z g³owy (WM V
49). ¯ó³æ, czyli wydzielina w¹troby, na zasadzie pars pro toto zastêpuj¹ca narz¹d wewnêtrzny, ulega destrukcji pod naporem gwa³townej emocji. W pieni
zanotowano w po³¹czeniu frazeologicznym leksem zapo¿yczony z jêzyka niemieckiego (Galle ¿ó³æ): gala pêka od ¿a³oci (Kb II 17). Emocje znajduj¹ce siê
w czêciach cia³a innych ni¿ serce i blisk¹ mu przestrzennie dusz¹, s¹ w wyekscerpowanym materiale pieniowym siedliskiem jedynie emocji negatywnych.
Pieni rejestruj¹ gesty i zachowania motywowane kulturowo, czêsto uwiêcone tradycj¹, które s¹ przejrzyste dla pewnych grup spo³ecznych czy etnicznych. Takie frazeologizmy s¹ ogólnie rozumiane i u¿ywane w codziennej komunikacji. Wyekscerpowano kilka zwi¹zków tego rodzaju: kto trzêsie buksami
(spodniami) (Kb II 204), kto za³amuje rêce (Kuj I 191; Kb II 160, 261), kto
targa w³osy na g³owie (Kb II 218), kto bije siê w piersi (WM V 39).
5. Zakoñczenie
Zgromadzony materia³ zawieraj¹cy frazeologizmy jest pokany i ró¿norodny. Powiela frazeologizmy znane z polszczyzny ogólnej, ale mo¿e dlatego, ¿e
nale¿¹ one czêsto do polszczyzny mówionej, ¿ywej mowy. Jednak zr¹b gwarowej frazeologii pieniowej stanowi¹ nowatorskie przekszta³cenia utrwalonych
zwi¹zków, rozbudowane ci¹gi po³aczeñ z leksemami serce czy ³zy. Porównanie
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tekstów pieni z czterech regionów: Warmii i Mazur, Kujaw i Kaszub pozwala
wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e mimo powtarzaj¹cych siê frazeologizmów s¹ miêdzy
nimi ró¿nice. Przede wszystkim zwi¹zki wspólne nale¿¹ do zasobu ogólnopolskiego, ustalonego. Ka¿dy z regionów u¿ywa innych wyra¿eñ, aby poradziæ
sobie ze sfer¹ uczuæ. Na tym tle szczególnie wyró¿niaj¹ siê ogromne mo¿liwoci
wyzyskania metaforyki serca. Tak urozmaicony materia³ zaczerpniêty z pieni
zanotowanych na pó³nocnych obszarach Polski sk³ania do postawienia pytania,
jak wypad³oby porównanie z pieniami z innych regionów Polski?
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Summary
Phraseology is an important part of the Polish lexicon. People and literature often use it to
talk about feelings which are quite difficult to explain. The folk songs in Warmia and Mazury,
Kujawy and Kaszuby are rich with phraseology related to emotions. The analysis is followed by
some conclusions:
 both positive and negative emotions can be explained by phraseology,
 words tear (³za) and heart (serce) are frequently used in folk songs,
 lots of phrasemes used in folk songs are unknown in common Polish.
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Polyphony of the reportage presented in the collage form
This article refers to the creative implementation of the convention of problem
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Pisz¹c o jêzyku wspó³czesnej polskiej prasy i wprowadzaj¹c do interpretacji
kategoriê g³osów, nie uwzglêdnia³am ca³ociowej analizy konkretnych wypowiedzi (Wojtak 2010). Perspektywa ta by³a jednak przeze mnie zarysowana, gdy¿
g³osy dookrela³am jako ukszta³towane pod wzglêdem pragmatycznym [ ]
oraz jêzykowym (stylistycznym) wypowiedzi (lub ich fragmenty, a tak¿e zbiory)
publikowane w prasie tradycyjnej, wspó³tworz¹ce polimorficznoæ jej przekazu
(Wojtak 2010, s. 9).
Wspó³czesna prasa podlega ró¿norodnym modyfikacjom, zwi¹zanym z nastawieniem na odbiorcê, na zdobycie jego uwagi i przychylnoci. Jednym ze
sposobów zjednywania sobie odbiorcy jest nienarzucanie dziennikarskiego punktu
widzenia (nawet w komunikatach publicystycznych) przez przeniesienie na ró¿ne gatunki, reprezentuj¹ce typ sprawozdawczy, charakterystycznej dla reporta¿u
zasady zderzania punktów widzenia. Wielog³osowoæ pojedynczej wypowiedzi
mo¿e wynikaæ z wprowadzenia narracji dziennikarskiej i tzw. g³osów dopuszczonych, czyli zacytowanych lub parafrazowanych wypowiedzi ró¿nych osób,
wystêpuj¹cych w roli reprezentantów okrelonego rodowiska lub we w³asnym
imieniu (Wojtak 2010, s. 10). Jednym z wa¿nych motywów pos³ugiwania siê
wielog³osem jest, jak s¹dzê, chêæ zaskoczenia odbiorcy, której sprzyja zastosowanie regu³ konceptyzmu (Wojtak 2004, s. 235). Koncept, typowy pocz¹tkowo
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dla felietonu, znacznie poszerzy³ zakres stosowalnoci, poniewa¿ sprzyja uzyskiwaniu efektu niespodzianki. Wspó³czesne przekazy prasowe kszta³towane s¹
jako komunikaty synkretyczne lub zyskuj¹ strukturê kola¿ow¹ (Wojtak 2011,
s. 48). Prasowy wielog³os to nie tylko zbiór wypowiedzi kilku podmiotów
w ramach jednego zamkniêtego komunikacyjnie przekazu, lecz zbiór w okrelony sposób wyprofilowany gatunkowo.
Wszystkie te zagadnienia znajduj¹ te¿ wyt³umaczenie w absorpcyjnym charakterze dyskursu prasowego (Wojtak 2010, s. 21), utkanego w zró¿nicowany
sposób z innych dyskursów. W konkretnym tekcie mog¹ siê one przejawiaæ rozmaicie ze wzglêdu na: typ prasy, gatunek wypowiedzi, autora. Aby te spostrze¿enia zilustrowaæ, odwo³am siê do artyku³u Przemys³awa Wilczyñskiego pt. Musku³
pogardy, opublikowanego w Tygodniku Powszechnym z 19 lutego 2012 r.
Termin artyku³ jedynie w przybli¿eniu oddaje kszta³t gatunkowy tej wypowiedzi. Ma ona wprawdzie zewnêtrzn¹ postaæ artyku³u (wiadomoci), poniewa¿
zawiera tytu³, lid i wieloakapitowy korpus z segmentami ponumerowanymi oraz
jednym wyimkiem tekstowym (Wojtak 2008, s. 1733), lecz przes³anie charakterystyczne raczej dla wypowiedzi reporta¿owej, która prezentuje ró¿ne punkty
widzenia, pozostawiaj¹c czytelnikowi zadanie semantycznego, a zw³aszcza pragmatycznego scalania tekstu. Jest tak¿e, o czym szerzej w dalszej czêci tego
opracowania, nietypow¹ relacj¹ reportersk¹. Nie o przestrzeganie paktu faktograficznego w niej chodzi, a o pobudzenie odbiorcy do samodzielnego formu³owania wniosków i zajmowania stanowiska  nie tyle wobec samych faktów, co
ich medialnej interpretacji.
Sk¹d te wszystkie komplikacje  mo¿na pytaæ? Dlaczego autor stosuje zasadê konceptyzmu, dlaczego preferuje inwencyjny tok narracji w³asnej, dlaczego
g³osy dopuszczone wybiera i komponuje w okrelony sposób?
Motywacjê pierwsz¹ stanowi sam przedmiot prezentacji. Wypowied dotyczy bowiem historii niemowlêcia uprowadzonego, zgodnie z pierwotn¹ wersj¹
wydarzeñ zaprezentowanych przez matkê, na jednym z osiedli w Sosnowcu. Za
porednictwem relacji medialnych zaginiêciem Madzi ¿y³a ca³a Polska, a wielu
ludzi w³¹czy³o siê w akcjê poszukiwania dziecka. Spraw¹ zajmowa³a siê te¿
policja oraz (po pewnym czasie) detektyw Rutkowski, który sk³oni³ matkê do
wyznania, ¿e dziecko nie ¿yje, na skutek nieszczêliwego wypadku. Dramat
rozgrywa³ siê przez kilka dni, budz¹c emocje uzewnêtrzniane w Internecie oraz
w miejscu odnalezienia zw³ok dziewczynki. Autor analizowanej wypowiedzi
przedstawia wspomnian¹ ponur¹ historiê w indywidualny sposób. Jego wypowied nie jest sk³adnikiem medialnego chóru  przeciwnie ma brzmieæ jako
mocny g³os indywidualny.
Co przes¹dza o podmiotowym charakterze tego przekazu? Twórca tekstu
formu³uje przes³anie jasno, choæ nie wprost. Aby zaskoczyæ czytelnika, kompiluje wyznaczniki kilku gatunków wypowiedzi. Na p³aszczynie strukturalnej, na
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co ju¿ wskazywa³am, mamy nawi¹zania do artyku³u (wiadomoci) i reporta¿u
(Wojtak 2008, s. 123), choæ trudno tu mówiæ o przestrzeganiu typowych dla tych
gatunków zasad segmentacji tekstu. W krêgu inspiracji reporta¿owych mieci siê
te¿ wprowadzanie ró¿nych form wypowiedzi. Nadrzêdn¹ zasad¹ kompozycyjn¹
w reporta¿ach problemowych  pisa³am w podrêczniku (Wojtak 2008, s. 124125)
 decyduj¹c¹ tak¿e o organizacji wiata przedstawionego, jest zasada zderzania
punktów widzenia. W reporta¿ach przedstawia siê zwykle okrelony wycinek
rzeczywistoci, zmieniaj¹c perspektywy ogl¹du. Dramatyzm sytuacji ma siê wy³aniaæ z jej cz¹stkowych obrazów, które s¹ dzie³em ró¿nych podmiotów. Zmiana
perspektywy ogl¹du okrelonego zjawiska czy pal¹cego problemu spo³ecznego
pozwala unikn¹æ taniego moralizowania i zaprezentowaæ ów problem jako z³o¿ony i trudny do jednoznacznego ocenienia. Do osobliwoci analizowanej wypowiedzi zaliczyæ trzeba natomiast sposób wkomponowania owych cudzych g³osów w narracjê autorsk¹ oraz sam kszta³t narracji.
Zanim rozwinê ten w¹tek, kilka s³ów powiêciæ powinnam obudowie tekstu,
gdy¿ ona mo¿e wstêpnie orientowaæ czytelnika i sterowaæ lektur¹. Metaforyczny
i zagadkowy tytu³ okazuje siê przy bli¿szej analizie komunikatem zaiste wyszukanym. Uruchomione s¹ bowiem za porednictwem tego tytu³u skomplikowane
gry zarówno z czytelnikiem, jak i z tekstem (Wojtak 2004, s. 2123; 2008, s. 1922).
Czytelnik jest zaintrygowany oksymoronicznym charakterem tytu³u, poniewa¿
leksem musku³ odnosi siê do fizycznych w³aciwoci cz³owieka, gdy¿ oznacza, jak podaje s³ownik: wyeksponowany miêsieñ zw³aszcza ramienia (zob.
SJPB III 35). Jêzyk oferuje jednak tak¿e frazeologizmy: potê¿ne, silne, têgie
musku³y, musku³y jak ze stali, jak z ¿elaza, naci¹gaæ, napinaæ, naprê¿aæ musku³y
(SF I 462). Znaczenia niesione przez te po³¹czenia wyrazowe mo¿na uznaæ
z podstawê metaforyzacji tytu³u. Na tym jednak gry z czytelnikiem siê nie koñcz¹. Lektura ca³oci tekstu pozwala odkryæ, ¿e tytu³ stanowi aluzjê do g³osu
psychoterapeutki Ewy Woydy³³o-Osiatyñskiej, któr¹ autor tekstu zaprosi³ do
wspó³pracy jako w³asnego eksperta. Oto stosowny fragment wspomnianej wypowiedzi, stanowi¹cej formê komentarza do zbioru s³ownych reakcji ludzi z t³umu:
[1] To poszukiwanie winnych za pomoc¹ ukrytych wyjanieñ, jakich szumów,
smrodów, dodatkowych znaczeñ. To jaki musku³ szybkiego pogardzania, nieufnoci, która rodzi potêpienie. Ten musku³ mamy wietnie wyæwiczony.

Oprócz tytu³u znacz¹cym sk³adnikiem analizowanego tekstu jest lid. Nie
mieci siê on w standardowej typologii pierwszych wyró¿nionych graficznie
segmentów tekstu prasowego (Wojtak 2008, s. 2228). Pe³ni funkcjê metatekstow¹ i wprowadza czytelnika w podstawow¹ strategiê dyskursywn¹, zastosowan¹
przez autora. Przemys³aw Wilczyñski zderza w swoim tekcie nie tylko ró¿ne
punkty widzenia, nadaj¹c mu charakter przekazu wielog³osowego, lecz stosuje

266

Maria Wojtak

dyskursywny koncept wprowadzania narracji hipotetycznej. Na poziomie dyskursywnym s¹ przeplatane (bo nie o zwyk³e zderzanie tu chodzi) ró¿ne porz¹dki
narracyjne. Sygna³ zastosowania tego osobliwego i oryginalnego chwytu znajduje czytelnik w lidzie:
[2] Ten tekst móg³by opowiadaæ o wstrzemiêliwoci w ³atwym os¹dzaniu innych,
o ludzkiej wra¿liwoci i milczeniu w obliczu nieszczêcia. Ale nie opowie.

Segmentacja formalna, obejmuj¹ca podzia³ na arbitralnie wyodrêbnione
fragmenty sygnowane numerami, nie odpowiada porz¹dkowi dyskursywnemu.
Na ów porz¹dek sk³adaj¹ siê dwa zasadnicze typy wypowiedzi: mowa dziennikarza i g³osy dopuszczone. S¹ one dodatkowo sformatowane (jeli to dobre
okrelenie), gdy¿ mowa dziennikarza obejmuje: 1) relacjê reportersk¹ (pociêt¹
i nieuporz¹dkowan¹), komentarze autora tekstu (czêsto w tê relacjê wtopione) i,
co godne szczególnego uwypuklenia, wypowiedzi metatekstowe, 2) zbiór g³osów dopuszczonych, który tworz¹: wypowiedzi ludzi z t³umu, przez ów t³um
inspirowane lub indywidualne, wypowiedzi ekspertów powo³anych przez media
(i, co autor sugeruje, zmediatyzowane), wypowiedzi eksperta pozyskanego przez
autora tekstu, fingowany g³os nie¿yj¹cego dziecka, g³os kobiety  znajomej
matki zmar³ej Madzi. G³osy te jawi¹ siê w trakcie lektury jako spolaryzowane
w formie mowy nienawici i g³osów empatii. Brak jednak miêdzy nimi równowagi, a ponadto brak g³osu dominuj¹cego. Koñcowe akapity tekstu nie pozostawiaj¹ z³udzeñ  takiego g³osu nie da siê zredagowaæ. Odwo³ajmy siê do fragmentów tworz¹cych finalne segmenty analizowanego przekazu:
[3] Mo¿na by na koniec opowiedzieæ o wyczuciu tej trudno uchwytnej relacji
miêdzy tym, co pojawia siê w telewizorach, na ³amach gazet, co wychodzi z ust
ekspertów, a tym, co mówi¹ ludzie. [ ] Mo¿na by z tej okazji jeszcze raz przywo³aæ postaæ ks. Kwietnia, który przy zniczach w sosnowieckim parku powiedzia³ do
kamery, ¿e wszystkie z³e, niesprawiedliwe s³owa mog¹, jak¹ okrê¿n¹ drog¹, dotrzeæ do jej bliskich [matki zmar³ej dziewczynki  M.W.].
Tyle ¿e zawsze znajdzie siê jaka inna kamera, do której s³ynny detektyw powie,
¿eby siê tym wszystkim a¿ tak nie przejmowaæ, gdy¿ Katarzyna W. to kobieta silna
psychicznie. Gdyby taka nie by³a  zawyrokuje pewnym g³osem  nie anga¿owa³aby przecie¿ w sprawê ca³ej Polski.

Czas na bli¿sz¹ charakterystykê kola¿u tekstowego, jakim jest ten wstrz¹saj¹cy i wa¿ny prasowy komunikat.
Dziennikarz jako gospodarz tekstu formu³uje i formatuje w³asny g³os w osobliwy, jako siê rzek³o, sposób. W partiach tekstu, które s¹ jego podmiotow¹
w³asnoci¹, odnajdujemy przede wszystkim metatekst, a wiêc, u¿ywaj¹c znanej
i powtarzanej formu³y Anny Wierzbickiej, tekst o tekcie (Wierzbicka 1971,
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s. 105123). Nie jest to metatekst bogaty pod wzglêdem formalnym (zob. Gajewska 2004, s. 1333), ale niezwykle interesuj¹co i twórczo zastosowany, co
mo¿na wykazaæ, porównuj¹c wypowiedzi dziennikarza z praktykami autorów
literackich czy folklorystycznych tekstów narracyjnych (zob. Kawka 1990; Labocha 1990).
Jedna grupa dziennikarskich metatekstyzmów (pozostañmy przy tym okreleniu) odnosi siê do ogólnej organizacji tekstu, budowanego jako komunikacyjna potencja (jako wypowied mo¿liwa). Zastosowa³ je autor ju¿ w lidzie, ustalaj¹c ogóln¹ perspektywê przes³ania swej wypowiedzi (zob. przyk³ad 2). Do tej
grupy nale¿¹ nastêpuj¹ce formu³y: Ten tekst móg³by opowiadaæ o ; Mo¿na by 
snuj¹c dalej opowieæ o zbiorowym prze¿ywaniu dramatu w Sosnowcu  napisaæ
o ; Mo¿na by z tej okazji przywo³aæ ; Mo¿na by te¿ przypomnieæ wypowiedzi ; Mo¿na by  opowiadaj¹c o emocjach wokó³ sprawy Madzi  wróciæ pod
bunkier ; Mo¿na by na koniec opowiedzieæ o wyczuciu
Aby wspomniane przes³anie uwydatniæ, wprowadza autor kolejne formu³y,
s³u¿¹ce konfrontacji kilku planów komunikacyjnych, a wiêc zarówno ró¿nych
wersji zdarzeñ, jak i zmiennych ich interpretacji. W tej grupie znalaz³y siê
nastêpuj¹ce formu³y: Ale równolegle toczy siê w tym samym miejscu inna opowieæ: bardziej wyrazista ; Opowieæ spod bunkra w sosnowieckim parku to
co wiêcej ni¿ kakofonia monologów ; Tyle ¿e w medialnych przekazach lepiej
s³ychaæ i widaæ inn¹ opowieæ.; Tyle ¿e znowu po oczach bije co innego, nawet
jeli w tym pejza¿u zbiorowej ¿a³oby stanowi margines.
Autorski metatekst wspó³tworz¹ komentatorskie fragmenty narracji, niejednokrotnie pe³ni¹ce te¿ funkcjê zapowiedzi g³osów dopuszczonych, a wiêc organizuj¹ce ow¹ narracjê nie tylko w planie komunikacyjnym. Oto wybrane fragmenty, którym da siê przypisaæ zauwa¿on¹ przez jêzykoznawców funkcjê
komentowania tekstu podstawowego z ró¿nych punktów widzenia przez sk³adniki metatekstu, ujawniania siê nadawcy w roli komentatora i kreatora wypowiedzi
(tê funkcjê w naszym przypadku pe³ni³y te¿ formu³y przytaczane wy¿ej) (zob.
Labocha 1990, s. 56; Miko³ajczak 1991, s. 147173; Witosz 2001, s. 7576):
[4] Czy psychologowi wolno formu³owaæ tak radykalne tezy? W dodatku tylko na
podstawie przekazów medialnych?
[5] Tak w³anie  nie maj¹ w¹tpliwoci ¿a³obnicy z sosnowieckiego parku, autorzy
listów od Magdy  przemówi³oby teraz pó³roczne dziecko do Katarzyny W.
Co powiedzia³aby ona sama, gdyby mog³a cokolwiek powiedzieæ? ¯e by³a przera¿ona macierzyñstwem, jeszcze niegotowa? ¯e wszystko wydarzy³o siê za wczenie? ¯e wokó³ brakowa³o wsparcia?

Poza omówionymi wstawkami metatekstowymi wspó³tworz¹cymi g³os dziennikarza dyskretnie organizuj¹cego w³asn¹ narracjê i sugeruj¹cego czytelnikowi
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autorskie stanowisko jest ono wyra¿one we fragmencie ukszta³towanym na mikrowywiad z ekspertem, którym dla autora jest znana psychoterapeutka. Wystêpuj¹c w roli moderatora rozmowy, dziennikarz formu³uje dwa pytania:
[6] Dzwoni dziennikarz z prob¹ o portret psychologiczny postaci znanej od kilku
dni z mediów. Podejmuje siê pani?  pytam Ewê Woydy³³o-Osiatyñsk¹.
[7] Czego brakuje w publicznych rozwa¿aniach o sprawie Magdy?

W tak oryginalnie zredagowany tekst autorski wplecione s¹ wspomniane na
pocz¹tku g³osy dopuszczone. Aby uwypukliæ przes³anie tekstu, dziennikarz stosuje starannie przemylane zasady wyboru, doboru oraz kompozycji owych g³osów. Zacznijmy od nagromadzonych w inicjalnych partiach przekazu g³osów
ludzi z t³umu. S¹ to g³osy nienawici przybieraj¹ce formê pojedynczych, cytowanych wypowiedzi. Tworz¹ one dialog tylko w sensie formalnym, gdy¿ s¹, jak
zda siê sugerowaæ autor, kolejnymi replikami wypowiadanymi przez ró¿ne podmioty. £¹czy je nastêpstwo czasowe oraz temat i porednio lub wprost wyra¿ana
intencja potêpienia i chêci odwetu. Autentyzm owych g³osów, wyra¿aj¹cy siê
nie tylko w p³aszczynie pragmatycznej, lecz formalnej, gdy¿ s¹ to wypowiedzi
kolokwialne, spontaniczne, a wiêc czêsto sk³adniowo niezborne i osadzone
w sytuacji, a tak¿e si³a nagromadzonej w nich agresji  to czynniki, które maj¹
szczególnie mocno oddzia³ywaæ na czytelnika. Reporter jest wiadkiem tak konstruowanych rozmów. Oto wybrane sk³adniki wspomnianego wielog³osu:
[8]  W sobotê tu ju¿ by³ymy, pani, to pe³no kamer telewizyjnych by³o. Tam by³
ten do³ek, to do tego do³kamy zagl¹dali. Tam, jak ta jasna dykta teraz le¿y.
[9]  Tutaj sta³ wczoraj z dzieckiem maleñkim facet, to mówi³, ¿e tak samo mu
dziecko wypad³o i uderzy³o g³ow¹. I nic mu siê nie sta³o. Wiêc jej dziecko te¿
musia³o ¿yæ, a ona nie lekarz, wiêc niech nie mówi.
[10]  Ona w ogóle ino na balety chodzi³a. Widzia³a pani zdjêcia w gazecie? Oni
siê interesowali sekt¹, wilko³akami.
[11]  Powinni j¹ teraz ³añcuchami powi¹zaæ i wlec po niegu, niechby zobaczy³a.
Ale nie, zobaczy pani, jak siê ona piêknie wywinie, w zawieszeniu wyrok dostanie.

W nie mniejszym stopniu szokuj¹ce s¹ inne g³osy dopuszczone, a wiêc,
jak pisze autor, powsadzane pomiêdzy znicze, modlitwy i laurki listy od Magdy. Fingowany g³os nie¿yj¹cego dziecka przyjmuje ró¿ne formy gatunkowe
 od stylizowanych na folklor rymowanek z wyrzutami po ostr¹ pogró¿kê. Odwo³ajmy siê do stosownego fragmentu tekstu:
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[12]  Proszê  zachwala pani z pierwszego rzêdu, schylaj¹c siê do jednej z kartek
 jakie zdolne poety, jak piêknie pisz¹, a do tego z rymem.
Rymuj¹ na przyk³ad tak: Tu ukryta by³a Magdusia, któr¹ zabi³a mamusia / Teraz
idzie do nieba, zbrodniarki jej nie trzeba / Wychowuj¹ j¹ w niebie anio³y, a matkê
wiêzienne pado³y.
Albo tak: Za³ó¿my, ¿e mnie upuci³a, czemu po pomoc nie zadzwoni³a / By³am
twoj¹ córk¹ jedyn¹, a ty mnie z gruzu przykry³a pierzyn¹ / I choæ by³am jeszcze
ma³a, piek³o mi zgotowa³a / Teraz mnie nie ma i ju¿ nie bêdzie, wyrzuty sumienia
dopadn¹ ciê wszêdzie / »Mamusiu«  nigdy tak nie powiem do ciebie, bo z anielskim chórem bêdê w niebie.
I jeszcze jeden: Zgnijesz w wiêzieniu. Magda.

Z przytoczonymi wypowiedziami wspó³brzmi¹ wpisy internautów, wysy³ane
pod adresem wspólnoty Tebah, do której nale¿a³a matka zmar³ej dziewczynki.
Oto one:
[13] Do jakiego Boga siê modlicie?
Jestecie sekt¹?
Jakich to ludzi hodujecie, skoro s¹ zdolni do mordowania?
A dziecko oddalicie na czarn¹ mszê?

Mowie nienawici przeciwstawione s¹ g³osy empatii, a wiêc wypowied
ksiêdza, filozofa, niektórych ekspertów (psychologów), a zw³aszcza wypowiedzi
Ewy Woydy³³o-Osiatyñskiej, objaniaj¹ce mechanizmy zachowañ i reakcji ludzi,
a tak¿e sytuacjê nieszczêsnej matki. Tworz¹ one odpowiedzialny g³os eksperta,
podzielony dla udramatyzowania przekazu na kilka wypowiedzi, zszywaj¹cych
przekaz autorski. Oto wybrane fragmenty tych wypowiedzi:
[14] Sk¹d wiêc potrzeba linczu?
 Pewnie ju¿ w czasach jaskiniowych, kiedy kto zat³uk³ kogo innego maczug¹
albo tylko pojawi³o siê takie podejrzenie, zaraz zjawiali siê jacy ludzie, którzy co
prawda tego nie widzieli, ale mieli gotowe wyjanienie [ ]. Rz¹dzi tym jaka
uzasadniona, choæ przecie¿ infantylna potrzeba natychmiastowego porz¹dkowania
wiata, którym rz¹dzi chaos. Pojawia siê jaka luka, to j¹ chcemy szybko wype³niæ.
Te puzzle musz¹ jak najszybciej utworzyæ ca³oæ.
[15] Z jednej strony mamy m³od¹, nieprzygotowan¹ do macierzyñstwa dziewczynê,
a drugiej spo³eczeñstwo, które domaga siê, by kobieta d¹¿y³a do idea³u. Ten idea³
to w naszej kulturze wzorzec Matki Boskiej i to do niego ma siê zbli¿aæ kobieta.
Oczywicie nie spotka³am nikogo, kto w gabinecie powiedzia³by mi na ucho: O niczym nie marzê, tylko byæ jak Matka Boska, ale by³am wiadkiem wielu sytuacji,
w których kobieta narusza³a jak¹ spo³eczn¹ normê, np. spónia³a siê do przedszkola, i spotyka³a siê z oburzeniem, które nigdy nie spotka³oby mê¿czyzny. Mit
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idealnej kobiety, matki, to dla mnie bardzo wa¿ny element publicznego linczu na
Katarzynie W.
[16]  Wydaje siê jakby ta dziewczyna ¿y³a sama na bezludnej wyspie  dodaje
psychoterapeutka.  Ale przecie¿ okaza³o siê, ¿e s¹ tysi¹ce wpisów w internecie,
komentarzy, reakcji. Wiêc to nie by³a ¿adna bezludna wyspa, tylko wyspa obcego
plemienia, które teraz ostrzy sobie zêby, zaciska piêci i szykuje siê na lincz.
Dlaczego? Bo kto zepsu³ jego wizerunek.

Czas na konkluzje. Modyfikuj¹c konwencje gatunkowe reporta¿u problemowego, autor analizowanego tekstu nada³ mu formê kola¿u (Wojtak 2011, s. 48).
Uczyni³ ze swej wypowiedzi przekaz wielog³osowy, eksponuj¹cy nadawców poszczególnych komunikatów i podkrelaj¹cy autentyzm ich zachowañ jêzykowych. Zachowa³ monointencyjny charakter ca³oci, nie wyciszaj¹c na poziomie
dyskursywnym intencji g³osów sk³adowych. Uk³adaj¹ siê one w dwa wyraziste
pasma komunikacyjne: mowê nienawici i g³osy empatii. Brak jednak dominanty, a przes³anie jest ukryte w inwencyjnie zredagowanej narracji reporterskiej,
przybieraj¹cej formê przekazu hipotetycznego, zderzanego z opowieciowym
porz¹dkiem rzeczywistym (osobliwe dzia³anie zasady paktu faktograficznego).
Kompozycja ca³oci, obejmuj¹cej osobliw¹ narracjê reportersk¹ i g³osy dopuszczone, sprzyja scalaniu tego wielogatunkowego przekazu. Obserwuje siê w nim
jednoæ tematyczn¹, a punkt widzenia nadawcy  gospodarza tekstu jest umiejêtnie sugerowany i przejmuj¹co konfrontowany z g³osami ujawnionymi w kola¿owym zestawieniu. W planie wyra¿ania zatem, zgodnie z zasadami rz¹dz¹cymi
struktur¹ kola¿ow¹, nastêpuje zderzanie ró¿nych g³osów i punktów widzenia po
to, by aktywizowaæ odbiorców i maskowaæ parenetyczne przes³anie wypowiedzi. Powstaje dziêki temu tekst przejmuj¹cy, niepowtarzalny, twórczo realizuj¹cy konwencje gatunkowe reporta¿u problemowego. Czytelnik jest w nim konfrontowany nie tyle z wersj¹ wydarzeñ opracowan¹ przez autora co z jej
ró¿nymi medialnymi obrazami. Tekst odpowiada nie tylko na pytanie: co siê
zdarzy³o, lecz przede wszystkim prezentuje medialne wizje wydarzeñ, od których autor siê dystansuje, nadaj¹c swej relacji (za porednictwem odpowiednio
dobranych metatekstyzmów) kszta³t opowieci hipotetycznej.
Wykaz skrótów
SF  S. Skorupka: S³ownik frazeologiczny. Warszawa 1967.
SJPB  S³ownik jêzyka polskiego. M. Bañko (red.). Warszawa 2007.
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Summary
The object of the interpretative analyses and reflections in the article is a specific text, to
which the journalist added a peculiar form of the reporters narrative. It is a story of the tragic
event, presented in the textual collage form, which the whole Poland has lived through for a few
days due to media messaging. It is about the death of a girl initially considered lost on the basis
of her mothers account. The collage message, that is a single-intentional message composed
of autonomous utterances representing different genres, consists of the reporters narrative and
admitted voices. The first category of speech is shaped in a peculiar manner by its added nature
of the hypothetical narration, containing a simple narrative of real events, witnessed by the reporter, and metatextual comments polemical towards the other media coverage. The group of admitted
voices includes: utterances of people in the street, fake utterances of the deceased child addressed
to her mother, voices of experts and comments of Internet users. They are arranged in two strands
of communication: the speech of hatred and the voices of empathy. Shaping the reportage in the
textual collage form is a creative modification of the genre conventions.
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Sex and gender in the academic field from the perspective of the strategy
of gender mainstreaming in the light of the contemporary research
This article is devoted to the outline of contemporary gender mainstreaming policy
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1. Lingwistyka genderowa
Przypomnijmy podstawowe za³o¿enia ga³êzi jêzykoznawstwa, która w krêgu
swych zainteresowañ umieszcza p³ciowe zró¿nicowanie i nacechowanie jêzyka
 lingwistyki genderowej. Nie jest ona to¿sama z bardziej radykaln¹ i czêsto
krytykowan¹ w rodowisku naukowym lingwistyk¹ feministyczn¹, ale nie opiera
siê jej wp³ywom i czerpie z jej teorii. Dla jasnoci wywodu nale¿y zaznaczyæ, ¿e
bardziej ni¿ na podjêciu gruntownej krytyki czy dyskusji zale¿y nam na przybli¿eniu stanowisk badaczy. Lingwistyka genderowa ³¹cz¹ca w sobie badania nad
jêzykiem i p³ci¹, rozwinê³a siê, czerpi¹c z antropologii, teorii komunikacji, edukacji, psychologii i socjologii. Okrelana tak¿e lingwistyk¹ p³ci, koncentruje siê
g³ównie na zagadnieniu asymetrii p³ci w jêzyku, w mniejszym stopniu odwo³uj¹c siê do kwestii spo³eczno-kulturowych. Wbrew pozorom i pewnemu stereotypowi, lingwistyka genderowa nie s³u¿y zatem celom spo³eczno-politycznym ruchów feministycznych. W rzeczywistoci ma ona ca³kiem powa¿ne naukowe
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zadania teoretyczne, wynikaj¹ce z praktyki jêzykowej. Jednym z nich jest trafnoæ nominacji, któr¹ staro¿ytni nazywali etymologi¹ nominacji, maj¹ca na celu
badanie i tworzenie trafnych nazw dotycz¹cych p³ci. Natomiast lingwistykê feministyczn¹, jak zaznacza H. Duda, nale¿y traktowaæ jako nie tylko naukowy
opis i interpretacjê faktów jêzykowych, ale równie¿ jako element czy te¿ narzêdzie programu emancypacji kobiet poprzez jêzyk (zob. Grochola-Szczepanek
2010, s. 211218). Choæ tematem niniejszej pracy nie jest omówienie spo³ecznych, politycznych, kulturowych aspektów ruchu feministycznego, to jednak
nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e mia³ on zasadniczy wp³yw na za³o¿enia i sam
fakt pojawienia siê lingwistyki genderowej. W ramach drugiej fali feminizmu na
prze³omie lat 60. i 70. XX w.  obok wczeniej podkrelanych ró¿nic spo³ecznokulturowych  dostrze¿ono, ¿e asymetrie spo³eczne (w zakresie relacji miêdzy
kobietami i mê¿czyznami) objawiaj¹ siê w postaci jêzykowej dyskryminacji
kobiet. Wed³ug J. Szpyry-Koz³owskiej i M. Karwatowskiej (2005, s. 253) za
prekursora myli feministycznej mo¿e byæ uwa¿any wybitny jêzykoznawca
z koñca XIX w. i pierwszej po³owy XX w. J. Badouin de Courtenay, który jako
pierwszy pisa³ o zjawisku rodzajowo-p³ciowej asymetrii w jêzyku, a w szczególnoci o seksualizacji (up³ciowieniu), maskulinizacji (usamczeniu) i wirylizacji
(umê¿czynieniu) jednostek jêzykowych. Za prze³omowe dla utworzenia nowej
dziedziny jêzykoznawstwa uwa¿ane s¹ badania R. Lakoff, która w pracach z lat
19731975 wyró¿ni³a najwa¿niejsze cechy jêzykowe kobiet i mê¿czyzn. Jej
ksi¹¿ka Language and Womans Place mia³a odpowiedzieæ na pytania o celowoæ teorii, której przedmiotem s¹ biologiczne odmiany jêzyka, to, w jaki sposób ideologia genderowa znajduje potwierdzenie w wypowiedziach na temat
kobiet, jaki jest wp³yw kultury, instytucji kulturalnych, procesów socjalizacyjnych na kreowanie ról p³ciowych i powstawanie asymetrii przedstawienia p³ci
w jêzyku (Lakoff 2004, s. 3). D. Tannen, uczennica Lakoff, w swych pracach
(Tannen 1990, 1994) udowadnia istnienie w jêzyku angielskim dwóch odmian
biologicznych, tzw. genderolektów  kobiecego i mêskiego.
Na gruncie polskim badania nad stylem zachowañ jêzykowych kobiet prowadzi³a m.in. K. Handke (1986, 1990). Wyniki tych badañ odzwierciedlaj¹
zmiany spo³eczno-obyczajowe, które nast¹pi³y w Polsce w okresie powojennym.
Zgodnie z postulatami feminizmu celem propagowanych zmian spo³ecznych
jest tak¿e jêzyk, w jakim mówi siê o kobietach. Druga fala feminizmu przynios³a
przewiadczenie, i¿ problem dyskryminacji kobiet w spo³eczeñstwie znajduje
analogiê w jêzyku i odwrotnie: jêzyk przyczynia siê do konserwowania istniej¹cego uk³adu spo³ecznego, w którym role kobiet i mê¿czyzn w sposób nieadekwatny, nieuzasadniony s¹ tak spolaryzowane. Dyskusje polskich jêzykoznawców w tym zakresie zdominowa³y dwa równolegle tocz¹ce siê spory (zob. prace
takich polskich badaczy, jak Z. Klemensiewicz, A. Jab³oñska-Otrêbowska,
M. Nowosad-Bakalarczyk, M. Karwatowska, J. Szpyra-Koz³owska, O. Mo³czanowa,
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K. Sobstyl, A. Kiklewicz, B. Rejakowa i in.). Pierwszy dotyczy pos³ugiwania siê
przez kobiety nazwiskiem bezprzyrostkowym w formie mêskiej, co pozwoli³oby
na nieujawnianie stanu cywilnego. Zamiast charakterystycznej dla kobiet zamê¿nych formy nazwiska zakoñczonej przyrostkiem -owa (Kowalczykowa, Godzikowa), -ina (Zarêbina) lub -anka (nie¿anka, Ludwi¿anka), preferowan¹ by³aby
odpowiednio forma pani Kowalczyk, pani Godzik, pani Zarêba, pani nie¿ek,
pani Ludwik. Drugi za oscyluje wokó³ rodzaju gramatycznego rzeczowników,
który, jak wiadomo, nie zawsze jest równoznaczny z rodzajem naturalnym. Coraz czêciej spotykany dzi udzia³ kobiet w zawodach niegdy stricte mêskich
wywo³a³ falê jêzykowych nieporozumieñ. Brak imienia przy nazwisku i nazwie
tytu³u lub wykonywanego zawodu mo¿e, w niektórych przypadkach, prowadziæ
do b³êdnej identyfikacji p³ci nosiciela lub nosicielki. Porównajmy, np. dziekan
Nowak, profesor Konopka, oficer Strzelczyk.
2. Spo³eczno-kulturowe uwarunkowania lingwistyki genderowej
Z uwagi na powi¹zanie tematyki artyku³u ze specyfik¹ wspó³czesnych procesów w spo³eczeñstwie polskim oraz specyfik¹ analizowanego rodowiska warto poprzeæ rozwa¿ania krótk¹ refleksj¹ nad aspektami ekstralingwistycznymi
badanego zjawiska. Sfera publiczna, której wa¿nym elementem jest rodowisko
akademickie, tak wczoraj, jak i dzi jest zdominowana przez mê¿czyzn. Polityka
wielu uczelni zmierza do zniwelowania istniej¹cych dysproporcji, ale jest to
niew¹tpliwie proces d³ugotrwa³y. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ jak przypomina M. £aziñski: tendencja do u¿ywania nazw mêskich w odniesieniu do obu p³ci dotyczy
zawodów i rodowisk, w których mê¿czyni s¹ w przewadze, co wi¹¿e siê z wysokim statusem danej grupy (2006, s. 252). A. Jaworski uzale¿nia presti¿, jakim
cieszy siê dana grupa, od proporcji dwustronnej z liczb¹ kobiet wykonuj¹cych
dany zawód lub czynnoæ. Pocz¹tkowo derywaty ¿eñskie nie s¹ potrzebne
z uwagi na brak kobiet, które mia³yby okrelaæ. Maskulina zaczynaj¹ funkcjonowaæ jako dowartociowuj¹ce niewielk¹ czêæ kobiet nale¿¹cych do danej grupy.
Feminativa pojawiaj¹ siê, gdy proporcje w grupie siê wyrównuj¹ (Jaworski
1989, s. 90). £aziñski okrela opisywan¹ tu regu³ê jako mechanizm blokady
derywacji (2006, s. 273).
Wed³ug ankiety CBOS ze stycznia 2009 r. wród zawodów o najwy¿szym
presti¿u spo³ecznym znajduj¹ siê kolejno: profesor uniwersytetu, stra¿ak, górnik,
pielêgniarka, lekarz, in¿ynier pracuj¹cy w fabryce, nauczyciel, robotnik wykwalifikowany, ksiêgowy, oficer zawodowy w randze kapitana, sêdzia. Sporód wymienionych dwunastu nazw zawodowych trzy tworz¹ neutralne feminativa: lekarka, nauczycielka, pielêgniarka. Wród nazw nietworz¹cych feminativów
jedynie dwa zawody s¹ obecnie w znacznym stopniu zmaskulinizowane: górnik,
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oficer zawodowy. Tak¿e w jêzyku niemieckim nie wystêpuje ani *Bergfrau/
*Bergarbeiterin (pani górnik) ani *Offizierin (pani oficer).
Na podstawie zaprezentowanych badañ mo¿na orzec, i¿ rodowisko akademickie, jako ciesz¹ce siê presti¿em, jest, w myl regu³y Jaworskiego, zmaskulinizowane. Podobnie kszta³tuje siê sytuacja w ca³ej Unii Europejskiej. Wyniki
przeprowadzonych w 2009 r. na zlecenie Komisji Europejskiej badañ statystycznych wskazuj¹, i¿ kobiety stanowi¹ jedynie 30% ogó³u europejskich badaczy.
W Europie tylko 13% instytucji, dzia³aj¹cych w sektorze szkolnictwa wy¿szego,
powierza stanowiska kierownicze kobietom. W przypadku uniwersytetów odsetek kobiet, pe³ni¹cych najwy¿sze funkcje, to jedynie 9%. Sytuacja ta nie wynika
z braku uregulowañ prawnych, lecz z uwarunkowañ spo³eczno-kulturowych.
Czynnikiem decyduj¹cym mog¹ byæ tak¿e indywidualne, ale te¿ spo³eczne i kulturowe predyspozycje do sprawowania okrelonych funkcji, ze szczególnym
uwzglêdnieniem funkcji kierowniczych. Choæ odsetek kobiet naukowców systematycznie siê zwiêksza, dysproporcje nadal s¹ widoczne. W latach 20022006
zaobserwowano wzrost liczby kobiet naukowców o 6,3%, podczas gdy grono
mê¿czyzn naukowców powiêkszy³o siê tylko o 3,7%. Nadal jednak o po³owê
mniej pañ (48%) ani¿eli panów decyduje siê na kontynuacjê kariery naukowej
na poziomie studiów doktoranckich. W przypadku kierunków cis³ych kobiety
otrzymuj¹ce tytu³ doktora stanowi¹ jedynie 25% ogó³u samodzielnych naukowców (She Figures 2009). W prezentowanym badaniu nie uwzglêdniono danych
dotycz¹cych kierunków humanistycznych, mniej obleganych przez mê¿czyzn,
takich jak filologie, historia sztuki czy psychologia etc., w przypadku których
dysproporcje w zakresie reprezentacji p³ciowej studentów i pracowników naukowych mog¹ byæ tak¿e uznawane za ra¿¹ce. Brak zainteresowania okrelon¹
dziedzin¹ mo¿e byæ zwi¹zany z ni¿szym presti¿em zawodu lub ni¿sz¹ p³ac¹ na
stanowisku, jakie absolwent uzyskuje po ukoñczeniu studiów. Niew¹tpliwie zjawisko opisywanych dysproporcji wymaga wnikliwego zbadania materia³u pozajêzykowego.
Polityka rodowiska akademickiego wobec problemu opisywanej asymetrii
jest zró¿nicowana w zale¿noci od regionu i obszaru zainteresowañ jednostki
organizacyjnej. Analiza sytuacji polskiej dokonana przeze mnie na podstawie
wybranych og³oszeñ konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich,
pracowników naukowych, w tym asystentów, adiunktów oraz profesorów nadzwyczajnych pozwala dostrzec pewne prawid³owoci powszechnej w tej materii
polityki jêzykowej. Badane teksty zosta³y zamieszczone na oficjalnych stronach
trzech wybranych polskich szkó³ wy¿szych: Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Gdañskiego na przestrzeni trzech miesiêcy (styczeñ  kwiecieñ 2012 r.). Mo¿emy wyró¿niæ dwa
typy og³oszeñ konkursowych: mêskocentryczne oraz neutralne. Treæ og³oszeñ
publikowanych przez instytuty sztuki i nauk spo³ecznych, jak instytuty muzyki,
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pedagogiki, nauk politycznych, ma pod wzglêdem rodzaju charakter neutralny.
Niektóre stosowane formy jêzykowe, np. nale¿y z³o¿yæ, wydaj¹ siê nie wskazywaæ p³ci kandydata. Sam jednak tytu³ og³oszenia  konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta niejako (przynajmniej formalnie) sugeruje oczekiwan¹ p³eæ osoby aplikuj¹cej. Samo s³owo kandydat tak¿e jest p³ciowo nacechowane. Chc¹c
unikn¹æ w¹tpliwoci, czy p³eæ nie jest warunkiem podjêcia pracy, mo¿na zastosowaæ tzw. splitting poprzez zaproponowanie form ¿eñskiej oraz mêskiej: kandydat lub kandydatka. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ funkcja gramatycznego
rodzaju s³ów nie jest to¿sama z ich leksykalnym znaczeniem. Tym samym w nazwach posad, zawodów, tytu³ów naukowych, tytu³ czy nazwa nie jest traktowany
jako osoba ludzka, a raczej jako pewna abstrakcja. W trybie referencji jednak
mog¹ im byæ przypisane konkretne cechy ludzkie, w tym p³eæ. St¹d mo¿na zadaæ
pytanie o trafnoæ nominacji w opisywanej sytuacji.
Jednostki matematyczne, techniczne czy informatyczne cechuje wiêksza powci¹gliwoæ w zakresie wskazywania preferowanej p³ci osoby, ubiegaj¹cej siê
o stanowisko. Og³oszenia maj¹ w tym przypadku charakter cile informacyjny
i neutralny w odró¿nieniu od instytutów ochrony rodowiska i biologicznych.
Natomiast to w³anie okrelenie osoba jest znamienne dla og³oszeñ instytutów
nauk prawnych, nauk medycznych, w przypadku których o zatrudnienie mog¹
siê ubiegaæ osoby posiadaj¹ce okrelony w og³oszeniu stopieñ naukowy.
Wzglêdnie neutralny wyraz osoba cechuje rodzaj ¿eñski. Jako jego mêsk¹ formê
mo¿na by potraktowaæ wyraz osobnik, który jednak ma ju¿ inne konotacje i nie
mo¿e byæ traktowany jako okrelenie obojga p³ci w prezentowanym kontekcie.
Jak mo¿na zatem zauwa¿yæ, rodowisko akademickie staje przed wyzwaniem
neutralizacji p³ciowej nazewnictwa. Z jednej strony, mo¿emy mówiæ o wiadomoci problemu i d¹¿eniu do równouprawnienia poprzez stosowanie neutralnych
derywatów w pismach i dokumentach akademickich. Z drugiej strony, jednak
istnieje jeszcze zró¿nicowanie p³ciowe tytu³ów zawodowych.
3. Asymetria p³ciowa w jêzyku a spo³eczeñstwo
Asymetria w zakresie obecnoci nacechowanych p³ciowo odmian jêzyka
stanowi odzwierciedlenie postaw wobec statusu danej p³ci w spo³eczeñstwie.
Równolegle do zmian, jakie w nim obserwujemy, ci¹g³ej ewolucji ulega jêzyk,
szczególnie sfera s³ownictwa. Wraz ze wzrostem znaczenia instytucji medialnych i edukacyjnych, ruchów dzia³aj¹cych na rzecz równouprawnienia p³ci zmienia siê polityka jêzykowa. Kobiety czêciej zajmuj¹ stanowiska presti¿owe i istnieje potrzeba zapewnienia im symetryzacji systemu leksykalnego w zakresie
tytulatury. W zale¿noci od regionu zmiany maj¹ charakter bardziej lub mniej
zaawansowany. Polityka Unii Europejskiej i treæ postulatów ruchów spo³ecznych
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dzia³aj¹cych na rzecz równouprawnienia zmierza do eliminacji aktów dyskryminacji i wykluczenia tak mê¿czyzn, jak i kobiet w celu wykorzystania ich pe³nego
potencja³u we wszystkich sferach ¿ycia. Spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ zdominowa³ pogl¹d o potrzebie neutralizacji p³ci w jêzyku. Cech¹ jêzyka neutralnego
p³ciowo jest unikanie wyboru s³ów, które mo¿na zinterpretowaæ jako tendencyjne, dyskryminacyjne lub poni¿aj¹ce, poniewa¿ sugeruj¹ wy¿szoæ jednej p³ci
nad drug¹, gdy¿ w wiêkszoci kontekstów [...] p³eæ osoby jest  lub powinna byæ
nieistotna (Broszura informacyjna UE na temat jêzyka neutralnego p³ciowo
wydana 19 maja 2008 r. zawieraj¹ca wytyczne dla poszczególnych jêzyków).
Potrzebê zneutralizowania ró¿nic p³ciowych w nazewnictwie akcentuje R. Lakoff, uznaj¹c, i¿ u¿ycie konkretnych form jêzykowych stanowi odzwierciedlenie
wzajemnych relacji i postaw funkcjonuj¹cych w danej grupie jêzykowej (Lakoff
1973, s. 45). Postrzeganie i nazywanie cz³owieka w zale¿noci od jego p³ci
stanowi efekt wspó³zale¿noci czynników zewnêtrznych. Do najczêciej wymienianych nale¿¹ warunki rodowiskowe, w tym tak¿e kultura (por. Chybicka,
Kamierczak 2006, s. 11). Nie sposób jednak negowaæ wp³ywu tradycji oraz
idiomatyki jêzykowej na omawiany proces. Zespó³ tych czynników mo¿e mieæ
wp³yw na wytworzenie relacji o charakterze deprecjacji, agresji czy dyskryminacji wobec osoby nazywanej w okrelony sposób. Deprecjacja znajduje wyraz
w jêzyku w postaci istniej¹cych luk semantycznych lub negatywnych konotacji
wyrazów nacechowanych p³ciowo. Nie musi byæ to proces wiadomy dla nosiciela jêzyka.
Zachowania jêzykowe kszta³tuj¹ siê pod wp³ywem systemu jêzykowego,
przekonañ cz³owieka, spo³ecznego postrzegania innego cz³owieka. Istnienie postaw wobec konkretnej p³ci funkcjonuj¹cych w danej grupie jêzykowej potwierdzaj¹ wyniki badañ. W latach 90. ubieg³ego wieku A. Kuczyñska (Kuczyñska
1992) stwierdzi³a, i¿ mo¿emy mówiæ o zró¿nicowaniu p³ciowym cech osobowoci. Kulturowe stereotypy wykszta³ci³y siê na podstawie ró¿nic biologicznych.
Zgodnie z nimi mê¿czyzna jest m.in. dominuj¹cy, rywalizuj¹cy, nastawiony na
sukces, sprawny fizycznie, aktywny, kobietê natomiast charakteryzuje wra¿liwoæ, opiekuñczoæ, delikatnoæ i ³agodnoæ. Asymetryczny wizerunek p³ci, jaki
mo¿emy zaobserwowaæ na podstawie prezentowanych skojarzeñ, znajduje odzwierciedlenie w s³ownictwie i frazeologii, ale tak¿e w tekstach kultury, tj. w dowcipach, piosenkach itp. Zakodowany w nich obraz relacji spo³ecznych jest nierzadko niekorzystny dla wizerunku kobiet. Przyk³adowo w jêzyku angielskim zdanie
mo¿e byæ skrajnie odmiennie interpretowane w zale¿noci od p³ci, do której siê
odnosi (Pauwels 1998, s. 51):
He is a professional. (dos³.) On jest profesjonalist¹, tj. wykonuje presti¿owy zawód.
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She is a professional. (dos³.) Ona jest profesjonalistk¹, tj. wykonuje najstarszy
zawód wiata, jest prostytutk¹.

Porównajmy tak¿e wyrazy nazywaj¹ce role kobiety i mê¿czyzny:
master  mistress
widow  widower

S³owo master odpowiada znaczeniowo polskiemu mistrz, nauczyciel. Natomiast mistress cechuje ju¿ znacznie bardziej zdywersyfikowane znaczenie: mo¿na je odbieraæ, w zale¿noci od kontekstu dyskursu, jako nauczycielkê czy w³acicielkê, ale pierwsze s³ownikowe znaczenie to kochanka. Pochodz¹cy za od
s³owa widow  widower okrela wdowca. Jego ród³os³ów, widow, odnosi siê do
wdowy, która nie wysz³a ponownie za m¹¿ po stracie ma³¿onka. Jego homonim
odnosi siê tak¿e do kobiety, której m¹¿ zaniedbuje ¿onê na rzecz innego, z regu³y przyjemnego dla niego zajêcia. Podobne zjawisko pejoratywnego nacechowania rzeczownika rodzaju ¿eñskiego zaobserwowano w przypadku nazw tytu³ów
w jêzyku polskim. Znaczenie presti¿owe zyskuje forma mêska, odbierana najczêciej jako podstawowa i nienacechowana p³ciowo, podczas gdy ¿eñska ma
charakter lekcewa¿¹cy lub ma zupe³nie odmienne od formy mêskiej znaczenie.
Zwróæmy uwagê na przyk³ady pochodz¹ce ze rodowiska akademickiego (Karwatowska, Szpyra-Koz³owska 2005, s. 3032):
doktor  doktorka (pani doktor)
profesor  profesorka (pani profesor)
docent  docentka (pani docent)
dziekan  *dziekanka
nauczyciel akademicki  *nauczycielka akademicka

Brak ¿eñskiego odpowiednika wyrazu wynika z nieobecnoci kobiecych reprezentantów danego zawodu czy funkcji lub ich niewielka iloæ wp³ywa na
brak potrzeby utworzenia odpowiedniej nazwy. St¹d dziekanka bêdzie uto¿samiana z urlopem dziekañskim, a nauczycielka bêdzie siê kojarzyæ raczej z osob¹
prowadz¹c¹ zajêcia na ni¿szym szczeblu edukacji. Ta ostatnia z sukcesem jest
ju¿ zastêpowana przez zró¿nicowane p³ciowo wyrazy wyk³adowca i wyk³adowczyni. Dla utworzenia ¿eñskich odpowiedników nieodzowne jest dodanie wyrazu
pani do nazwy podstawowej rodzaju mêskiego. Podobna asymetria presti¿u istnieje w przypadku sekretarza i sekretarki:
sekretarz stanu  *sekretarka stanu (pani sekretarz stanu)
pierwszy sekretarz partii  *pierwsza sekretarka partii (brak ekwiwalentu)
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Licznych przyk³adów zjawiska asymetrii presti¿u dostarcza tak¿e jêzyk niemiecki. Porównajmy (Peters 2005, s. 55):
Sekretär (sekretarz, sekretarzyk)  Sekreritärin (sekretarka)
Gouverneur (gubernator)  Gouvernante (guwernantka)

Wyra¿ona w nazwie ró¿nica statusu jest wyrana. Dlatego obowi¹zuj¹ce
formy ¿eñskie s¹ zmieniane w celu zniwelowania zjawiska deprecjacji. St¹d
zamiast Frau Ministerin (pani minister) u¿ywa siê Frau Minister, formê Gärtnerin wypar³a za die Floristin. Warto w tym miejscu wspomnieæ o lukach leksykalnych. Podobnie jak w jêzyku polskim, tak¿e w jêzyku niemieckim, o ile
istniej¹ mêskie nazwy dla tak presti¿owych zawodów i funkcji, jak General
(genera³), Kapitan (kapitan) czy Dienstherr (chlebodawca, ale tak¿e osoba prawna prawa publicznego maj¹ca prawo zatrudniania urzêdników), o tyle brak u¿ywanych powszechnie odpowiedników mêskich pochodz¹cych od wyrazów Blumenfrau (kwiaciarka) czy Putzfrau (sprz¹taczka).
4. Masculinum w rodowisku akademickim
Daje siê zauwa¿yæ, i¿ rzeczowniki tytularne okrelaj¹ce tytu³y naukowe
i wysokie funkcje administracyjne maj¹ tendencjê do blokady derywacji. Jeli
pojawiaj¹ siê feminativa, wystêpuj¹ w postaci rodzaju mêskiego uzupe³nionego
tytu³em pani, np. pani profesor, pani docent. Z podobn¹ blokad¹ derywacji
spotykamy siê w jêzyku niemieckim, w którym wprawdzie stosowana jest forma
Proffessorin, ale form¹ adresatywn¹ pozostaje Frau Proffessor. Innym, czêstym
zabiegiem stosowanym w przypadku rzeczowników tytularnych jest tworzenie
zwi¹zków sk³adniowych z czasownikiem i przymiotnikiem w rodzaju ¿eñskim,
np. nowa dziekan powiedzia³a. W tego typu konstrukcjach p³eæ osoby jest wskazana poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju przymiotnika lub czasownika, ³¹cz¹cego siê z rzeczownikiem rodzaju mêskiego (£aziñski 2006, s. 274275).
Istnieje ryzyko, i¿ stosowanie tych form mo¿e doprowadziæ do zaniku feminativum w s³owniku. Przypomnijmy, i¿ formy ¿eñskie, takie jak doktorka czy doradczyni, wystêpowa³y jeszcze w S³owniku jêzyka polskiego Doroszewskiego.
Obecnie wydaj¹ siê nieobecne w zasobie s³ownictwa, zapomniane lub niepostrzegane jako w³aciwe ekwiwalenty mêskich derywatów. Jako niew³aciwe
nazwy tytularne s¹ wiêc u¿ywane rzadko i raczej potocznie. Mog¹ tak¿e mieæ
charakter deprecjonuj¹cy lub nieæ inne znaczenie ni¿ derywatywy mêskie. Porównajmy: polityk/polityczka, sekretarz/sekretarka, kanclerz/kanclerka.
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5. Zró¿nicowanie p³ciowe tytulatury
Istnienie zró¿nicowania p³ciowego tytu³ów w Polsce, w której problem tzw.
political correctness jest nadal marginalizowany w odró¿nieniu od sytuacji
w krajach Europy Zachodniej, prowadzi niejednokrotnie do wystêpowania przejawów seksizmu w jêzyku. Zjawisko to wed³ug D. Crystala wystêpuje w jêzyku,
gdy odzwierciedla on i podtrzymuje spo³eczne postrzeganie kobiet i mê¿czyzn
(Crystal 1992). Asymetrie w sferze nazewnictwa stanowi¹ podstawowy problem
seksizmu jêzykowego. Jednym z jego przejawów s¹ luki leksykalne, tj. brak
¿eñskich odpowiedników dla nazw zawodów, narodowoci, funkcji itd. W rodowisku akademickim mo¿emy mówiæ g³ównie o braku ¿eñskich nazw tytularnych. A. Kiklewicz przywo³uje zaprezentowany na stronie internetowej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie przyk³ad praktyki rodowiska
akademickiego (Kiklewicz 2010, s. 73):
Z pracowników UWM Odznakê Zas³u¿ony dla Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego otrzymali: Stanis³awa Adamska, dr Janina Bieniaszewska, Janina Czarneta,
Danuta D¹browska, dr Ma³gorzata Dmitryjuk itd.

W cytowanym fragmencie brak jest zgodnoci formy imies³owu rodzaju
mêskiego zas³u¿ony z przytaczan¹ list¹ odznaczonych kobiet. Innym przejawem
mêskocentryzmu w nazewnictwie tytu³ów jest przyznawany na UWM medal
Amicus Facultatis, czyli Przyjaciel Wydzia³u Humanistycznego. Niezale¿nie od p³ci beneficjenta nazwa pozostaje niezmienna w swojej mêskocentrycznej
formie ³aciñskiego amicus lub polskiego przyjaciel. Doskona³ym przyk³adem
takiej sytuacji jest blokada derywacji okrelenia nauczyciel akademicki w Ustawie o szkolnictwie wy¿szym z 1999 r. (£aziñski 2006, s. 269):
Nauczyciela akademickiego w ci¹¿y lub wychowuj¹cego dziecko w wieku do jednego roku nie mo¿na zatrudniaæ w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody
(Ustawa o szkolnictwie wy¿szym z 12.9.1990, art. 123).

Zastosowany w powy¿szym tekcie, niefortunny zwrot nauczyciel akademicki w ci¹¿y, choæ ma odniesienie dystrybutywne nazwy zawodowej, sugeruje
jednak p³eæ mêsk¹ osoby nazywanej. Mo¿na tak¿e uznaæ, i¿ dyskurs prawny nie
odnosi siê do konkretnych osób, kobiet czy mê¿czyzn, a jedynie osób prawnych.
Mimo postulowanych zmian do chwili obecnej nie sformu³owano ¿adnego alternatywnego rozwi¹zania.
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6. Genderowo ukierunkowana polityka jêzykowa
Stanowi¹ca efekt maskulinizacji wiata nauki dominacja form mêskich
w jêzyku jest widoczna szczególnie w sferze nazewnictwa. W ostatnich latach
obserwuje siê wyran¹ zmianê opisywanego stanu. Za jeden z czynników, jakie
wp³ywaj¹ na demaskulinizacjê wiata nauki, uznaje siê wprowadzenie strategii
gender mainstreaming zmierzaj¹cej do demokratyzacji p³ci we wszystkich sferach ¿ycia w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Przyk³ady podjêtych dzia³añ, zgodnych z genderowo ukierunkowan¹ polityk¹ jêzykow¹,
mo¿na w szczególnoci zaobserwowaæ w Belgii, w której ju¿ w 1994 r. administracyjnie ustanowiono obowi¹zek zró¿nicowania p³ciowego nazewnictwa zawodów w tekstach oficjalnych. Uznano, i¿ formy mêskiej nie nale¿y uznawaæ za
neutraln¹ i istnieje potrzeba wype³nienia luk leksykalnych dla form ¿eñskich.
St¹d dla mêskiej formy s³owa nauczyciel les enseignants odpowiednikiem ¿eñskim jest enseignantes. W Niemczech, w których ruchy feministyczne, wraz
z drug¹ fal¹ rozwoju feminizmu, wykaza³y siê znaczn¹ aktywnoci¹ ju¿ w latach
60. i 70. ubieg³ego wieku, tak¿e obserwuje siê obecnie znaczny postêp w zakresie równouprawnienia p³ci w jêzyku. Powsta³y liczne ¿eñskie odpowiedniki pierwotnie mêskich okreleñ (Peters 2005):
Mann von Welt (cz³owiek, mê¿czyzna wiatowy)  Frau von Welt (kobieta wiatowa)
Geschäftsmann (biznesmen)  Geschäftsfrau (bizneswoman)
Ratsherr (radny)  Ratsfrau (radna)

Interesuj¹ca wydaje siê tak¿e próba utworzenia na zasadzie analogii ¿eñskiej formy chrzecijañskiego okrelenia Gottvater (Bóg ojciec) w postaci Gottmuter. Czynniki spo³eczno-kulturowe warunkuj¹ wype³nienie luk leksykalnych
dla rodzaju ¿eñskiego w przypadku takich s³ów, jak Lebemann (birbant, lekkoduch), Ehrenmann (szlachcic), Weltmann (wiatowiec), Biedermann (poczciwiec, zacny obywatel) czy Buhmann (kozio³ ofiarny).
Wród zwrotów adresatywnych charakterystycznych dla rodowiska akademickiego tak¿e wprowadzono liczne innowacje nominatywne. Przyk³adowo
w stosunku do grupy studentów zamiast mêskocentrycznego Studenten u¿ywa
siê neutralnego w rodzaju Studierende. Mimo wprowadzenia ¿eñskich odpowiedników niemal wszystkich nazw zawodowych i tytu³ów, nie wszystkie s¹
powszechnie u¿ywane. Choæ istnieje ju¿ Professorin wci¹¿ faworyzowana jest
adresatywna forma Frau Professor.
Na gruncie polskim problem semantyzacji gramatycznych form rodzaju rzeczowników, zwi¹zany z tzw. political correctness, jest marginalizowany. Jak
zauwa¿aj¹ J. Witek i Z. ¯migrodzki polska odmiana political correctness ró¿ni
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siê od zaproponowanej przez F. Boasa ideologii zapocz¹tkowanej na gruncie
amerykañskim. Jest kojarzona nie tylko ze strategi¹ komunikacyjn¹, norm¹ postêpowania i mylenia wi¹¿¹c¹ siê z charakterystyk¹ poprawnociow¹, g³ównie
w przypadku takich kwestii, jak: rasa, p³eæ, orientacja seksualna lub ekologia
(zob. Leniak 2001, s. 6). Wed³ug Witek i ¯migrodzkiego na gruncie polskim
termin ten jest tak¿e powi¹zany ze zjawiskiem ograniczania wolnoci s³owa
i manipulacj¹ s³owem (Witek, ¯migrodzki 2003, s. 511). Zyskuje wiêc dodatkowe znaczenie i zakres spo³ecznego oddzia³ywania. Wydaje siê jednak, i¿ zjawisko to mo¿na traktowaæ nieco szerzej, jako filozofiê, której celem jest zwiêkszenie tolerancji i szacunku wobec ró¿nic kulturowych, rasowych, stylów ¿ycia,
orientacji seksualnych, odmiennych zachowañ i pogl¹dów (zob. Leniak 2001, s. 6).
Termin political correctness nale¿y rozpatrywaæ w wielu aspektach. Zainteresowanie omawianym zjawiskiem charakteryzuje tak¿e lingwistykê feministyczn¹
i lingwistykê p³ci. Dla pierwszej z nich jest przyczynkiem do dyskusji o równouprawnieniu kobiet i mê¿czyzn. W niniejszym artykule, skupiono siê na zagadnieniach lingwistyki p³ci, dla której zjawisko political correctness jest przede
wszystkim obiektem badañ. Zauwa¿ono, i¿ prawdopodobnie ze wzglêdów historycznych uniwersalnym cz³onem kategorii rodzaju jest maskulinum. W spo³eczeñstwie patriarchalnym, w kulturze okrelonej przez Hofstede jako mêskocentryczna (Hofstede Geert Hofstede Cultural Dimensions. Poland. <http://www.geert-hofstede.com/hofstede_poland.shtml>), w tekstach publicznych tradycyjnie pisano czêciej o mê¿czyznach ni¿ o kobietach, dlatego rodzaj mêski utrwali³ siê
jako uniwersalny i generyczny (por. £aziñski 2006, s. 197). Obecnie obserwujemy d¹¿enie do symetryzacji systemu leksykalnego jêzyka i wyrównania nominacji. Lingwistyka genderowa krytykuje nieadekwatnoæ generycznego u¿ycia
nazw mêskich, które prowadzi do utworzenia form nierównorzêdnych znaczeniowo. Porównajmy nazwy oficer (przedstawiciel s³u¿b mundurowych) oraz oficerka (przywodzi na myl nazwê buta wojskowego oficerek). Z uwagi na nasuwaj¹ce siê skojarzenia proponowana nazwa oficerka mo¿e nieæ znamiona
deprecjacji ¿eñskiej przedstawicielki zawodu.
Rozwój tytulatury odbywa siê niezale¿nie w ka¿dym jêzyku. Nie sposób
pokonaæ asymetrii systemu leksykalnego w ka¿dym jêzyku z uwagi na odmienne
systemy jêzykowe i odmienne gramatyki. Wstêpne wyniki badañ i obserwacje
wykazuj¹, i¿ tak polszczyzna, jak i wiele innych jêzyków traktuje obie p³cie
w sposób nierównorzêdny. Objawia siê to g³ównie w charakterze s³ownictwa
i w gramatyce. Choæ rodowisko akademickie prezentuje liberalne podejcie do
kwestii równouprawnienia, w sferze zachowañ zdaje siê jednak nadal pozostawaæ w okresie przejciowym, wprowadzenie daleko id¹cych zmian jest procesem d³ugotrwa³ym i dominacja form mêskich w komunikacji akademickiej jest
nadal zauwa¿alna. Niew¹tpliwie zrównowa¿ony rozwój tak feminativów, jak
i masculinów w zakresie nazw zawodów i tytu³ów naukowych mo¿e s³u¿yæ
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równouprawnieniu kobiet i mê¿czyzn. Z pewnoci¹ warto zadbaæ, by wzorem
wielu innych krajów europejskich ograniczyæ androcentryczny charakter jêzyka
polskiego. Dowiadczenia pionierów w promowaniu polityki i ustawodawstwa
antyseksistowskiego wykazuj¹, i¿ zmiana prawa mo¿e nie byæ wystarczaj¹ca,
nale¿y uwzglêdniæ ponadto szczególny charakter jêzyka. Dlatego istotne jest
prowadzenie intensywnych badañ nad nierównoci¹ p³ciow¹ w jêzyku. Maj¹ one
przyczyniæ siê do poszerzenia wiedzy o istniej¹cych problemach oraz obszarach,
na których skupi siê polityka jêzykowa.
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Summary
This article is devoted to the outline of contemporary gender mainstreaming policy in Poland,
the European Union and the world. The main focus is the sex and gender diversity in the communication of the academic field and its negative implications which are presented in the light of the
contemporary research. The article conveys a brief outline of the history of gender and feminist
linguistics and its influence on the emergence on the gender mainstreaming policy. It is emphasized that there seems to be a crucial need to regulate and eliminate the gender markers in language
so as to decrease their negative implication.
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Joanna Partyka, badaczka kultury epok dawnych, w monografii ¯ona wyæwiczona. Kobieta pisz¹ca w kulturze XVII i XVII wieku zwraca uwagê na
zupe³nie wyj¹tkowe zbiorki teksów zapisane rêk¹ niewiast (zob. Partyka 2004,
s. 150). Zbiorki te to sylwy1, czyli domowe ksiêgi rejestruj¹ce wa¿ne rodzinne
wydarzenia, w których mo¿na znaleæ notatki ró¿nego typu, porady, przepisy,
codzienne rachunki, czêsto tak¿e odpisy listów, informacji przekazywanych
przez rêkopimienne gazety, a nawet autorskie wiersze. Prowadzone by³y czêsto
bardzo d³ugo (równie¿ przez kolejnych cz³onków familii) w celu utrwalania na
pimie swojego ¿ycia, obserwowanych i prze¿ywanych zdarzeñ.
Jedna z zachowanych do dzi domowych kroniczek, która stanowi nie tylko
ród³o wiedzy o staropolskiej kulturze szlacheckiej, lecz tak¿e wiadczy o poziomie kompetencji jêzykowej jej autorki (i autorów)2, przechowywana jest obecnie w Bibliotece Kórnickiej PAN w zbiorze Tytusa Dzia³yñskiego (sygn. BK 1125).
Sk³adaj¹ siê na ni¹ notatki z koñca XVII i pocz¹tku XVIII w. Rêkopis zawieraj¹cy 95 kart, zapisanych wy³¹cznie po polsku, oprawiony jest w czarn¹ skórzan¹
ok³adkê o wymiarach 19x17 cm.
1 Autorami sylw, czêsto anonimowymi, byli prawie zawsze mê¿czyni. Wywodzili siê najczêciej ze rodowiska szlacheckiego i tworzyli swe domowe ksiêgi z potrzeby serca i troski
o nastêpne pokolenia w bliskim krêgu rodzinnym, towarzyskim czy s¹siedzkim (zob. Roszak
2004, s. 73).
2 W omawianej kroniczce mo¿na wyró¿niæ kilka charakterów pisma.
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Joanna Partyka (2004, s. 155) przypuszcza, ¿e sylwa pochodzi z terenów
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Jej autorkê, choæ nieznan¹ z imienia i nazwiska, ujawnia wpis córki na karcie 65: anna wionanka czesnikowna bras³awska3,
której narodziny zosta³y skrupulatnie zanotowane: w roku 1695 wmiesi¹cu cerwcu dnia 10 urodzi³am corkê annê. Najprawdopodobniej czenikowa bras³awska
by³a ¿on¹ W³adys³awa Bienieckiego herbu Kornic.
Kroniczkê rozpoczyna pokany zbiorek poezji mi³osnej zapisany na przemian dwoma charakterami pisma. Potem du¿o miejsca zajmuj¹ przepisy zredagowane przez zapobiegliw¹ gospodyniê, np.: wotka korHenna, iak wotkê Pêdzic
cynamonow¹, wo³owe Pierogi, pieczen duòona, iaiecnica chlebowa, ko³ac nalenikowy, od biegunki cukier, notatki porz¹dkuj¹ce zarz¹dzanie gospodarstwem,
w tym rejestr zwierz¹t domowych, wydatki, a nawet sposób wykonania robótki
na szyde³ku. Na karcie 65 znajduje siê jeden z najciekawszych tekstów w omawianym zbiorze, który nosi tytu³: Sposob Wychowania Pieska Panenskiego.

Rêkopis Sposobu wychowania pieska panieñskiego, sygn. BK 1125

3

Wszystkie cytaty podano zgodnie z oryginalnym zapisem.

O Sposobie wychowania pieska panieñskiego s³ów kilka

òposob Wychowania Pieska Panenskiego
1

Naprzod pierwsze dwie Niedzieli po Wysciu naswiat
trzeba mu Malusiêkie ³ozeczko okr¹g³ekaz-demu
-eby
òzczêniêciowi porobiæ y Sobaczki Matki Ucz-yc, Z
nie na nich siê k³ad³a ale Zeby òzczêniêta U niey
-a³y nie przycisnione
LeZ

2

-eby òobaczka nie by³a draz-niona Ale tylko od Iedney
Z
Osoby us³ugowana iako wNayleps3ym cieple chowana
-¹c, Z
-eby ich nie prZ
-yciska³a
We dnie wNocy Matce groZ

3

Po dwuch niedzielach garnuszek kaz-demu òzczênieciu
daæ Zrobic, niski[?] co by Iey[?] k³asc osobno od Sobaczki na
dzien y na noc, a zawsze bywaæ, kiedy im Zsaæ dawaæ.

4

Zaraz po dwuch niedzielach uczyæ ich Mleka iesæ,
y dawaæ im po trosze, cukrem Mleko os³odziwszy

5

We 4. niedziele Wzi¹c Szczeni¹tko, y kazdego w gar
-eby siê nie mog³o rozci¹gn¹c chowaæ, A
nuszku Z
chodzic Im nie dopuszczac tylko barzo Ma³o.

6

Wten czas Uszki trzeba przek³oæ y chrz¹stki poma
³u òsciskaæ, Za Uszami, y Moz-e ga³ecz-ki ma³e,
u Uszu Wieszaæ, co raz to Wiêksze potym dawaæ.

7

Pic nie dawaæ Az wedwa Miesi¹ce barzo ma³o,
a Iayka Czwartki pocÀynaæ dawaæ potym pu³owê
potym trÀy czwierci, potym ca³é.

8

Nosek trzeba ³amaæ wszesæ Niedziel, Abo prÀynamniey
na Munsztucz"ek na ksza³t ostrozki od kap³ona, niech
nosy òciskai¹ mu[?] Aby nie rosl.

9

Czesaæ ie trzeba codzieññie òzcz"oteczk¹ po Niedziel
òzesciu Mleczko Z Migda³em im dawaæ, kiedy chude
-eby siê poprawi³y.
ò¹ Z

10

Kiedy konstypati¹ mai¹ Indyczey prêtko daæ t³ustos
ci, jak grochowe Ziarka dwie, potym trÀy kiedy Wiêksza bêdzie
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11

Uszka tez" W nich rade Zarastai¹, y dziureczki Wnich
Zatykai¹, przestrzegai¹c Migda³owy Oleiek dobrzy, pio
-y.
reczkiem go kroplê, WpusciwsÀy posmarowawsZ

12

Niech Zawsze ca³e noc lez¹ Albo wkosÀycz-ku
Albo wgarnuszku, iako ich òtan y Wielkosc potrzebui¹

Na Sposób sk³ada siê 12 punktów. Ka¿dy z nich zawiera kilkuwersow¹,
miejscami doæ bezwzglêdn¹, poradê-zalecenie, jak postêpowaæ z nowo narodzonymi szczeniêtami. Najbardziej drastyczne wydaj¹ siê dzi metody obchodzenia siê z nosem i uszami piesków.
Celem niniejszego szkicu jest analiza tego w³anie tekstu. Pomimo i¿ nie
zosta³ on wykonany rêk¹ autorki sylwy, wart jest uwagi (szczególnie historyka
jêzyka).
1. Grafia i ortografia
Omawiany Sposób zosta³ zapisany bardzo ³adnym, wyrobionym charakterem pisma4.
Na oznaczenie joty zastosowano w nag³osie wielk¹ lub ma³¹ literê i: Iedney5
(2), Iayka (7), iako (12). Natomiast  zgodnie z panuj¹c¹ wówczas konwencj¹
 w ródg³osie przed samog³osk¹ wykorzystywany jest znak i: Sciskai¹ (8),
a przed spó³g³osk¹ oraz w wyg³osie y: NaylepsÀym (2), niey (1), Iìy (3). Litera y
oznacza te¿ spójnik i: na dzien y na noc (3), Zarastai¹, y dziureczki Wnich
Zatykai¹ (11), Stan y Wielkosc (12).
Tekst wyró¿nia siê niew¹tpliwie u¿yciem kilku grafemów dla litery z, wykorzystanej w dwuznakach sz, cz, rz, oraz na oznaczenie g³oski , por.:
 z: trzeba (1), Wiêksze (5), ostrozki (8),
-eby (5),
 z-: Mlecz-ko (9), Moz-e (6), Z
 À: trÀy (10), WpusciwsÀy (11),
 z½: Munsztucz½ek (8), Szcz½oteczk¹ (9), tez½ (11).
Stosowanie znaków diakrytycznych jest w Sposobie niekonsekwentne. Najczêciej kreskuje siê spó³g³oskê miêkk¹ æ: dawaæ (3 i in.), iesæ (4), chowaæ (5),
obok tego pojawiaj¹ siê zapisy: Wzi¹c (5), Wielkosc (12). Warto wspomnieæ,
¿e wyj¹tkowo spotkano przyk³ady kreskowania palatalnej ñ: codzieññie (9),
4 Du¿e fragmenty sylwy zanotowane przez sam¹ czenikow¹ s¹ trudne do odczytania. Przewa¿aj¹ w nich zapisy wykonane niewprawn¹ rêk¹ i atramentem bardzo z³ej jakoci. Wiele przyk³adów
zawiera elementy oddaj¹ce ¿yw¹ mowê.
5 Po ka¿dym cytacie podano numer punktu omawianego tekstu.
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Ñiedziel (6) oraz u¿ycia dwóch kreseczek nad liter¹ z (zob. zapisy podane wy¿ej). Przed samog³oskami miêkkoæ spó³g³osek jest oznaczona przez i: niedzielach (3), Wiêksza (10), Ziarka (10). Od tej regu³y odbiega zapis w tytule: Panenskiego (byæ mo¿e to po prostu pomy³ka).
W tekcie przewa¿a pisownia rozdzielna. £¹cznie zapisywany jest przyimek
w||we: wNaylepsÀym (2), Wten (6), Wnich (12), wedwa (7), wyj¹tkowo odnotowano przyk³ady: okr¹g³ekaz-demu (1), naswiat (1).
Wielkie litery zastosowano tu z du¿¹ dowolnoci¹. Podobnie jak w ówczesnych drukach pe³ni¹ one funkcjê ekspresywn¹ i s¹ wyranie nadu¿ywane (zob.
Bajerowa 1964, s. 24): Osoby (2), Mleka (4), Uszami (6), Stan (12), Zrobic (3),
Sciskaæ (6), Zarastai¹ (11), Ma³o (5), Wiêksze (6).
W rêkopisie wystêpuj¹ kropki i przecinki, ale ich u¿ywanie nie ma uzasadnienia sk³adniowego, tak wiêc w wypadku omawianego tekstu mo¿na mówiæ o
interpunkcji intonacyjnej.
2. Fonetyka
W zachowanym tekcie samog³oska á zapisane jest jak jasne a. Zanotowano
natomiast dwa przyk³ady z zaznaczeniem é: Iéy (3), ca³é (7).
Prawie we wszystkich przyk³adach pochylone o oddawane jest przez o bez
¿adnych znaków diakrytycznych: Sposob (tytu³), Naprzod (1), ³oz-eczko (1),
ostrozki (8), rosl [sic] (8), pioreczkiem (11), a tylko wyj¹tkowo za pomoc¹ u: za
dwuch (4), pu³owê (7).
Przewagê pisowni fonetycznej widaæ w zapisach samog³osek nosowych.
Odnotowano tu m.in. pisowniê -ê- zamiast -eñ- przed spó³g³osk¹ zwarto-wybuchow¹: Malusiêkie (1). Przyk³ad ten mo¿e wiadczyæ albo o manierze ortograficznej, albo o hiperpoprawnej wymowie. Barbara Smoliñska (1983, s. 3738)
podkrela, ¿e takie zapisy spotyka siê u wielu pisarzy pochodz¹cych z Kresów
pó³nocno-wschodnich i s¹ one najprawdopodobniej kresowym wariantem nosowoci. W innym przyk³adzie wystêpuje zjawisko wtórnej nosowoci antycypacyjnej pod wp³ywem kontekstu fonetycznego (s¹siedztwo g³oski ñ): Szczêniêciowi (1), a w kolejnym widoczny jest zanik nosowoci w wyg³osie, por. ca³e [tu:
ca³¹ noc] (12).
Dwa zapisy oddaj¹ prawdopodobnie inny sposób wymawiania g³osek szeregu cisz¹cego, zob. æ > cz: Czwiartki (7), czwierci (7). Wahania tego typu by³y
widoczne przede wszystkim w tekstach pisarzy kresowych (zob. Pihan-Kijasowa
1999, s. 148).
Zapis przys³ówka prêtko (9) reprezentuje pisowniê pó³fonetyczn¹ i sygnalizuje utratê dwiêcznoci w ródg³osie.
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W przyk³adzie: codzieññie (9) widoczna jest asymilacja pod wzglêdem
miêkkoci.
W tekcie zachowane zosta³y staropolskie formy wyrazów: barzo (5 i in.),
abo (8 i in.) oraz starsze postacie rzeczowników: Wysciu (1)  bez interwokalicznej joty oraz ziarko (10) i partyku³y prÀynamniey (8) (notuje je jeszcze s³ownik
warszawski).
3. Fleksja
Rzeczownik szczeniê w celowniku l. poj. zachowuje dawn¹ koñcówkê -owi:
Szczêniêciowi (1), a konstypatia w bierniku l. poj. koñcówkê -¹: konstypati¹
(10).
W odmianie przymiotników biernik l. poj. rodz. ¿eñskiego ma archaiczn¹
koñcówkê -ê: ca³e [noc lez¹] (12).
Formy liczebnika dwa w bierniku rodz. ¿eñskiego i nijakiego brzmi¹ identycznie dwie: dwie Niedzieli (1), grochowe Ziarka dwie (10).
Starsz¹ formê zachowuje tak¿e imies³ów od czasownika na -n¹-: przycisnione (1), przybiera bowiem postaæ z sufiksem -on-, a nie -niêty-.
4. Sk³adnia
Bardzo ciekawe przyk³ady obrazuj¹ wystêpowanie archaicznej konstrukcji
kazualnej (zast¹pionej póniej przez inn¹ kazualn¹: dope³niacz > biernik): [trzeba] Sobaczki Matki Uczyc (1), uczyæ ich [szczeni¹t] Mleka iesæ (4), kazdego
[szczeniêcia] w garnuszku [ ] chowaæ (5).
W innym przyk³adzie okolicznikowy zwi¹zek analityczny zosta³ zast¹piony
póniej przez syntetyczny: Naprzod pierwsze dwie Niedzieli po Wysciu naswiat
trzeba [ ] (1).
W dwóch konstrukcjach widoczne jest u¿ycie liczebnika szeæ w zwi¹zku
rz¹du z rzeczownikiem niedziela, który wystêpuje w dope³niaczu: wszesæ Niedziel (8), po Niedziel òzesciu Mleczko [ ] Z Migda³ow im dawaæ (9).
W tekcie wyst¹pi³o te¿ nieznane dzisiaj zastosowanie przyimków, które
charakteryzuj¹ siê zarówno osobliwymi funkcjami znaczeniowymi, jak i sk³adniowymi:
 od w znaczeniu przez: Ale tylko od Iedney Osoby us³ugowana (2),
-eby Szczêniêta U niey LeZ
-a³y (1) lub w: u Uszu
 u w znaczeniu przy: Z
Wieszaæ (6),
 w znaczeniu przez Az wedwa Miesi¹ce barzo ma³o (7) lub po: trzeba
³amaæ wszesæ Niedziel (8).
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Warto podkreliæ, ¿e ka¿dy punkt Sposobu stanowi najczêciej kilkuzdaniow¹ konstrukcjê, zwykle z wykorzystaniem zdañ wspó³rzêdnych ³¹cznych b¹d
o hipotaktycznym stosunku zespolenia (okolicznikowych czasu i celu).
5. Leksyka
W analizowanym rêkopisie zwraca uwagê zastosowanie wielu wyrazów
zdrobnia³ych: pieska (tytu³), Malusiêkie ³oz-eczko (1), garnuszek (3), garnuszku
(5), (12), Uszki (6), Uszka (11) ga³ecz-ki (6), Nosek (8), ostrozki (8), Szcz½oteczk¹
(9), Mlecz-ko (9), dziureczki (11), Oleiek (11), pioreczkiem (11), kos3ycz-ku (12).
Bardzo du¿¹ liczbê hipokorystyków odnotowuje Halina Winiewska (1975,
s. 7173), podkrelaj¹c, i¿ ju¿ w XVI w. wielu pisarzy u¿ywa³o wyrazów zdrobnia³ych. Stanis³aw Rospond (1949, s. 133134) zwraca uwagê, ¿e zdrobnienia
charakteryzuj¹ te¿ pieni ludowe.
Wprowadzenie takich formacji w omawianym tekcie jest zwi¹zane najprawdopodobniej nie tylko z wp³ywami jêzyka kresowego, lecz tak¿e z tematyk¹. Sposób stanowi przecie¿ zestaw porad dotycz¹cych opieki nad suczk¹ oraz
nowo narodzonymi szczeniêtami, m.in. stworzenia bezpiecznego otoczenia, zapewnienia odpowiedniego miejsca do spania, w³aciwego karmienia, dbania
o sieræ itp.
Oprócz zdrobnieñ warto przywo³aæ tu kilka archaizmów: Naprzod (1) na
pocz¹tku, us³ugiwaæ (2) obs³ugiwaæ, po trosze (4) niewiele, nie dopuszczaæ
(5) nie pozwalaæ, ga³eczka kulka (6), poczynaæ (7) zaczynaæ, ostro¿ka (8)
tu: szpona ptasia, niedziela tydzieñ (1 i in.), t³ustoæ (10) tu: t³uszcz oraz
leksemów zapo¿yczonych, z których na uwagê zas³uguj¹ przyk³ady:
 kap³on (8): ze r.-g.-nm. kappun (nm. kapaun), przez st. czes. kapún (czes.
kapoun), wykastrowany kogut (por. Brückner 1927/1970, s. 218; Bañkowski
2000, t. 1, s. 626),
 konstypatia (10) z ³ac. constipatio zatrzymanie stolca, zatwardzenie,
 munsztuczek (8): od munsztuk z nm. mund - stück (dial. -stuck) tu: kaganiec (por. Bañkowski, 2000, t. 2, s. 225),
 sobaczka (1): od sobaka z rus. sobaka pies.
Mimo u¿ycia tak wielu zdrobnieñ, ca³oæ tekstu przypomina szczegó³ow¹
instrukcjê postêpowania z konkretnymi zaleceniami. Ka¿da porada zawarta jest
w kolejnym punkcie, a widoczne szablonowoæ i dyrektywnoæ typowe s¹ dla
stylu urzêdowego. Wskazówki przekazano z wykorzystaniem czasownika niew³aciwego trzeba  czasem jest on obecny w domyle, por. np. Zaraz po dwuch
niedzielach [trzeba || nale¿y] uczyæ ich Mleka iesæ (4)  oraz przys³ówków:
prêdko, bardzo, zawsze.
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6. Podsumowanie
Celem niniejszego tekstu by³a analiza jednego z najlepiej zachowanych rêkopisów w sylwie czenikowej bras³awskiej: Sposob Wychowania Pieska Panenskiego. Szczegó³owe wskazówki, jak postêpowaæ z dopiero co wydanymi na
wiat szczeniêtami, napisane zosta³y przez nieznanego autora najprawdopodobniej w pierwszej po³owie XVIII w.
Ortografia rêkopisu potwierdza fakt, ¿e niektóre znaki by³y wielofunkcyjne,
a wielkie litery nadu¿ywane. Zwraca natomiast uwagê pisownia roz³¹czna. Wysoki poziom sprawnoci jêzykowej autora potwierdza niewiele usterek obrazuj¹cych ¿yw¹ mowê. W zakresie sk³adni warto podkreliæ u¿ycie archaicznych
konstrukcji kauzatywnych oraz niektórych osobliwych funkcji przyimków.
W Sposobie nagromadzone zosta³y zdrobnienia, typowe m.in. dla pisarzy pochodz¹cych z Kresów, które doskonale podkrela³y podjêt¹ tematykê. Poniewa¿
g³ównym za³o¿eniem autora by³o nak³onienie odbiorcy do okrelonego postêpowania, st¹d w rêkopisie przewa¿aj¹ sformu³owania z u¿yciem czasownika trzeba. Funkcja perswazyjna widoczna jest te¿ m.in. w zastosowaniu przys³ówka
zawsze.
Dziêki temu, ¿e omawiany fragment sylwy jest ciekawy nie tylko pod wzglêdem tematu, lecz tak¿e cech jêzykowych, i  co wa¿ne  zosta³ m.in. zapisany
starannie wyranymi i kszta³tnymi literami, stanowi wdziêczny materia³ do analizy
na zajêciach ze stylistyki historycznej lub historii jêzyka polskiego.
ród³o rêkopimienne
Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 01125
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Summary
The aim of this article is the linguistic analysis of one of the best preserved texts Sposób
wychowania pieska panieñskiego in the chronicle W³adys³aw Bieniecki's (king's butler) wife. The
instructions of how to deal with puppies were written by an unknown writer in the first half of the
XVIII century. The orthography of the text implies that the letters are multifunctional and capital
letters overused. The author showed good writing skills, but used some archaic syntactic forms.
There are a lot of diminutives in a text typical for writers from the eastern parts of the country. The
persuasive function can be observed in the use of the verb trzeba and adverb zawsze.
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Eisenberg, Peter (2011): Das Fremdwort im Deutschen. Berlin/New York:
Walter de Gruyter, ISBN: 978-3-11-023564-7, 440 S.
Das vorliegende Buch betrachtet das schon seit mindestens zweihundert
Jahren aktuelle Problem der Fremdwörter im Deutschen, die einen erheblichen
Anteil des Gesamtwortschatzes darstellen (Eisenberg 2011: 1). Wie der Autor
erwähnt, geht sein Entschluss, ein Buch über die Fremdwörter zu schreiben, auf
die Arbeiten an Band 1 von Grundriss der deutschen Grammatik zurück, der
im Jahr 1998 erschien. Fremdwörter kommen dort vor, nehmen aber nicht den
Raum ein, der ihnen angesichts ihrer Bedeutung wie ihres Anteils am
Wortschatz des Deutschen zukommt (ebenda: XIII).
Eisenbergs vierhundertvierzig Seiten umfassender Fremdwortratgeber ist in
acht Kapitel geteilt. Das Standardwissen über die Fremdwörter im Deutschen ist
handbuchartig, allgemein verständlich, umfassend und geistreich dargestellt.
Den acht theoretischen, synchronisch konzipierten Kapiteln gehen Vorwort,
Hinweise zur Benutzung sowie Liste der Abkürzungen und Symbole voran. Am
Ende der Lektüre befinden sich ein umfangreiches Literaturverzeichnis, Sachregister, Wort- und Affixregister sowie ein rückläufiges Wortregister, was das
Werk von anderen derartigen Werken unterscheidet und deswegen auch sein
unbestreitbarer Vorteil ist.
Das rückläufige Wortregister ist in erster Linie für die Wortbildung nützlich.
Es gibt den Wortbildungsinteressierten sehr schnellen Einblick in die Art und
Häufigkeit der bestimmten Suffixe und Endungen. Die Wortbildung mit fremden
Einheiten ist nämlich auch heutzutage ein topaktuelles und immer häufiger
erforschtes Sprachphänomen. Von großem Vorteil für den Leser ist, dass jedes
Kapitel eine klare Gliederung aufweist und am Anfang eine kurze Erklärung
gegeben wird, wie zu verfahren ist. Dazu erlaubt sich der Autor ab und zu kurze
Wiederholungen, um das früher schon betrachtete Phänomen dem Leser noch
einmal zu erläutern oder einen Hinweis darauf zu geben, in welchem Kapitel
oder Unterkapitel das entsprechende Problem schon besprochen wurde.
Einzigartig und höchst interessant sind die kurzen Wortgeschichten, die von
dem Autor in den Text eingeschoben werden. Die Fremdwörter, von denen die
Geschichte handelt, sind fett gedruckt und dazu kursiv markiert, und der ganze
Einschub wird durch eine Leerzeile oben und unten von dem übrigen Text
getrennt. Dadurch bilden die Wortgeschichten einen separaten Absatz und sind
einfach von dem weiteren Text zu unterscheiden. Sie unterbrechen sogar den
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Text, was jedoch die Rezeption des Ganzen nicht stört. Es sind Geschichten der
Wörter, die aus der Fremdwortperspektive sehr interessant sind, an denen
besonders viel gezeigt werden kann. In dem Wortregister werden auch die
Seiten, auf denen sich die Wörter mit ihren Geschichten befinden, fett markiert.
Die Wortgeschichten sind beispielsweise auf folgenden Seiten zu finden: 7
(Hängematte), 54 (Kid/ Kids), 59 (Mätresse), 70 (Pizza), 193 (Croissant), 245
(klonen/ klonieren), 294 (Globalisierung, Globalismus).
Das Werk hat zwei deutlich erkennbare Hauptteile. Die ersten drei Kapitel
betrachten begriffliche, geschichtliche und auch politische Aspekte des Fremdwortproblems im Deutschen. Hier definiert der Autor die Schlüsselbegriffe der
Fremdwortforschung, u.a. den Begriff des Fremdworts, Lehnworts und Ismus
und betont ausdrücklich, dass es im Falle der Fremdwörter um einen
Bestandteil des deutschen Wortschatzes und damit [ ][einen] Bestandteil der
deutschen Sprache geht (ebenda: 2). Für seine späteren Erwägungen findet der
Autor auch erstmal wichtig festzulegen, unter welchen Gesichtspunkten
Fremdwörter betrachtet werden, was im Mittelpunkt der Darstellung steht. In
dem ersten Hauptteil seines Werkes erörtert Eisenberg außerdem die Fragen:
Welche Fremdwörter erscheinen wann und warum im Deutschen? Welche
Meinungen, Einsichten und Einstellungen herrschen den Fremdwörtern
gegenüber im öffentlichen Sprachdiskurs? Hier kommt er zu dem Schluss, über
den Fremdwortschatz wird öffentlich mehr gesprochen und geschrieben als über
den Kernwortschatz (ebenda: 9), obwohl die Fremdwörter eine Minderheit im
Gesamtwortschatz des Deutschen darstellen. Auf der einen Seite werden
Fremdwörter [ ] beschimpft, bekämpft, verachtet, ridikülisiert, diskriminiert,
verboten, ver- und eingedeutscht, auf der anderen Seite wieder gelobt: es gebe
auch nützliche Fremdwörter, die Sprache verändere sich nach eigenen Gesetzmäßigkeiten mehr oder weniger unbeeinflussbar oder auch man könne der
zunehmenden Internationalisierung nicht entgegenarbeiten und solle dies auch
nicht versuchen  diese Seite aber artikuliert sich weniger und weniger
eindeutig (ebenda: 9).
Weiterhin beschreibt der Verfasser im 2. Kapitel des Buches die für das
Deutsche wichtigsten Gebersprachen und erwähnt einige, die weniger wichtig
für den Entlehnungsprozess waren. Dabei erläutert er dem Leser fachlich und
zugänglich die wichtigsten Begriffe, wie z.B. den Begriff der Relaissprache. Als
Zusammenfassung präsentiert der Autor in Tabellenform eine kleine Statistik der
Hauptgebersprachen für das Deutsche in der Zeit vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Der Tabelle folgt die Aussichtsanmerkung: Für das Gegenwartsdeutsche (sagen wir: das erste Jahrzehnt des 21. Jhdts.) würde das Schema
vermutlich mehr als 80% für das Englische ausweisen, dazu durchaus sichtbare
Anteile des Lateinischen und Griechischen in der Fremdwortbildung (ebenda: 87).
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Kommen die Deutschen mit der Anglizismenflut zurecht? Eisenberg ist positiv
dem Problem gegenüber eingestellt. Er sieht nach vorne und stellt fest: Die
Tendenz ist steigend, verlangsamt sich aber anscheinend, weil eine Art von
Sättigung eintritt. Ein fester Stamm von Anglizismen hat sich etabliert, neu
aufgenommen werden weniger (ebenda: 89). Viele von den Anglizismen
kommen nämlich nur einmal vor, wenigere dagegen häufiger, und somit bilden
sie den festen lexikalisierten Wortschatzbestand des Deutschen.
Im letzten 3. Kapitel des ersten diskursiven Hauptteiles seines Werks
beschreibt Eisenberg das Verhalten der deutschen Sprache als Nehmersprache.
Sehr interessante Annahmen macht Eisenberg bezüglich des Integrationsprozesses. Es wird eine wichtige Frage gestellt: Warum wird manchmal
schnell, manchmal gar nicht integriert? (ebenda 92). Welches Ziel hat die
Integration? In diesem Kapitel kommt auch die heikle Frage des Fremdwortpurismus zum Vorschein. Es werden sowohl Argumente für als auch gegen den
Fremdwortpurismus angeführt, die von verschiedenen Sprachwissenschaftlern
repräsentiert werden. Aber als Resümee des ewigen Streits um die Fremdwörter
und ihre Schädlichkeit für die deutsche Sprache mag das berühmte Dictum von
Theodor Adorno gelten: Der sprachlich Naive schreibt das Befremdende daran
den Fremdwörtern zu, die er überall dort verantwortlich macht, wo er etwas
nicht versteht, auch wo er die Wörter ganz gut kennt (ebenda: 124). Eisenberg
fasst dann zusammen: der Fremdwortpurismus klammert sich immer wieder an
sekundäre oder tertiäre Motivationen, bis zu dem Punkt, dass er fremden
Wörtern ihre schlimme Rolle auch dann zuschreibt, wenn sie gar nicht
vorhanden sind (ebenda: 124f.) Der letzte in dem 3. Kapitel besprochene
Aspekt betrifft die Wörterbücher. Eisenberg nennt das Deutsche die Sprache der
Fremdwörterbücher. Er macht sich mit Hilfe von verschiedenen Zitaten sogar
über Fremdwörterbücher lustig.
Weiterhin resümiert er dieses Phänomen der deutschen Sprache sehr treffend
in der Äußerung: Die Menge der Wörterbücher einer Sprache ist Ausdruck des
Interesses, das an ihr besteht. Wörterbücher sind nach Inhalt, Umfang und Qualität
so unterschiedlich wie das Interesse an einer Sprache nur sein kann. In ihrer
Gesamtheit sind sie ebenso Spiegel wie Bestandteil des Zustands der Sprache,
ebenso aber der kulturellen und politischen Verhältnisse ihrer Zeit (ebenda: 144).
Im zweiten Hauptteil des Buches, in den Kapiteln 4 bis 7, wird die
Grammatik der Fremdwörter dargelegt, wobei immer wieder an den ersten Teil
des Buches angeknüpft wird. Zunächst betrachtet der Autor das Problem der
Aussprache von Fremdwörtern, die oft Schwierigkeiten und Überraschungen
bereithalte. Eisenberg zufolge gibt es für Fremdwörter keine Aussprachenorm.
Das Ziel besteht vielmehr darin, so weit wie möglich und so weit wie bekannt
die tatsächliche Aussprache von Fremdwörtern und deren Schwierigkeiten zu
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erfassen (ebenda: 163). Als Beispiel gibt er die Anglizismen an. In vielen
Fällen gilt die deutsche Aussprache als unbeholfen. Wer auf sich hält, zeigt
seine Englischkenntnisse. Integration ins Kernsystem des Deutschen wird, wenn
es um die Aussprache geht, meist auch von denen abgelehnt, die sonst nach
Integration rufen (ebenda: 178).
In dem darauf folgenden 5. Kapitel befasst sich der Verfasser mit der Frage,
wie vorhandene Fremdwörter flektieren, beschreibt die Einzelfälle, markiert die
Ausnahmen, spricht über die Integration der Fremdwörter ins Flexionssystem
des Deutschen, über Wortgruppen, die spezielle Integrationswege gehen. Aber
schon am Anfang des Kapitels wird festgestellt: Bei der Flexion kommt es in
besonderer Weise auf die allgemein wirksamen Regularitäten an, weil Flexion in
aller Regel vollzogen werden muss (ebenda: 209).
Das 6. Kapitel ist der Wortbildungsfrage gewidmet. Da die Wortbildung für
die Beschreibung des Deutschen eine bedeutende Rolle spielt, konnte es in
einem Werk wie dem vorliegenden nicht an einem umfangreichen Wortbildungskapitel (58 Seiten) fehlen, und dies umso mehr, dass auf diesem Gebiet
die Spezialliteratur schon eine gewisse Unübersichtlichkeit erreicht hat (vgl.
ebenda: 249). Die Fremdwortbildung spielt im heutigen Deutsch eine wichtige
Rolle. Bei manchen Fremdwortjägern bleibt die Fremdwortbildung mental
tabuisiert (vgl. ebenda: 248), die Sprachwissenschaftler wissen jedoch schon seit
langem, wie groß der Anteil der Fremdwörter an den Wortbildungen des
Deutschen ist. Dies ist nicht zu bestreiten, deswegen spricht auch Eisenberg die
wichtigsten Fremdwortbildungsfragen an, darunter das Objekt der lebhaften
sprachwissenschaftlichen Diskussion, nämlich das Konfix. Die Lehre von den
Konfixen wird kritisch gesehen: Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wurde
den Konfixen zugeschlagen. Der Typ avancierte zur zentralen Einheit der
deutschen Wortbildung (ebenda: 311). Trotz der Kritik an den Konfixen gibt
Eisenberg eine eigene Definition des Konfixes an und definiert es als
morphologische Einheit, die als Erstglied eines Kompositums mit Fugenelement
oder als Zweitglied eines Kompositums auftritt und kein Stamm ist (vgl. ebenda:
309). Dabei schlussfolgert er aber, dass die neuesten Entlehnungen aus dem
Englischen keine Konfixe sind, obwohl in den neuesten sprachwissenschaftlichen
Ansätzen solche Konfixkandidaten schon in Betracht gezogen werden. Dies ist
Eisenberg zufolge der Zug in die falsche Richtung. Konfixbildung als
produktiven Prozess gibt es bei Anglizismen nicht (ebenda: 315).
Im 7. Kapitel setzt sich Eisenberg mit dem Problem der Erforschung der
Fremdwortorthographie auseinander, die heute noch in den Kinderschuhen
steckt (ebenda: 316). Der Autor behandelt die Probleme der Groß- und
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Kleinschreibung, der Bindestrich- und Getrenntschreibung von Komposita, der
Getrennt- und Zusammenschreibung der Komposita, weiterhin auch das Problem
der phonographischen, silbischen und morphologischen Buchstabenschreibung.
Sein Interesse widmet der Verfasser auch den Lauten und Buchstaben und weist
auf fremde Schreibungen von Konsonanten und Vokalen und die Silbentrennung
der Fremdwörter hin. Erneut wiederholt er seine Anfangsthese, dass die
orthographische Fremdheit so wie die phonologische und morphologische auf
dem Kontrast zur Kerngrammatik beruht. Deshalb erläutert der Autor immer
zunächst die Regularitäten der Orthographie des Kernwortschatzes und in Bezug
darauf bespricht er die Fremdwörter. Fremdheit kulminiert hier geradezu,
obwohl es auch Bereiche der Orthographie gibt, in denen die Fremdwörter
kaum auffallen (ebenda: 316).
Das letzte 8. Kapitel hat den Titel Zum Schluss: Nähe und Distanz fremder
Wörter und ist nicht im Sinne eines Resümees konzipiert, sondern im Sinne
eines fokussierten Blicks auf das Gesamtthema (ebenda: 354) sowie eines
Ausblicks. Auf den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache haben freundschaftliche, unterschiedliche und unvermeidliche Sprachkontakte einen Einfluss.
In absehbarer Zukunft werde sich daran wohl nichts ändern, außer der Rolle der
einzelnen Gebersprachen. Wie früher Latein und dann Französisch könnte auch
die englische Sprache die Funktion der universellen Gebersprache, der einzigen
lingua franca, verlieren. Eines ist für Eisenberg sicher und klar, im Vordergrund
der Fremdwortdiskussion dürfen nicht nur Anglizismen stehen, denn das
entspricht weder [ ] ihrem Anteil am Wortschatz noch ihrer Bedeutung für die
Wortgrammatik des Deutschen (ebenda: 366).
Aus der Sicht einer ausländischen Germanistin, die darüber sehr erfreut ist,
das Buch gelesen zu haben, kann ich feststellen, dass dieses Buch von den
Germanisten gewiss mit Freude begrüßt wird, weil es eine gut bearbeitete Studie
über ein topaktuelles und häufig angesprochenes Sprachphänomen präsentiert.
Es beantwortet vollständig, fachlich und dazu leicht zugänglich die Fragen:
Welche Fremdwörter gibt es im heutigen Deutsch? Woher kommen sie? Wie
verhalten sie sich innerhalb des Gesamtwortschatzes der deutschen Sprache?
Mit diesem Buch wird ein wichtiger, vielseitiger und seit Jahrhunderten wachsender Teil des deutschen Wortschatzes systematisch, aber trotzdem verständlich
und oft mit kritischem Kommentar verziert beschrieben. All die genannten
Vorteile des Buches werden dazu beitragen, dass das Buch einen großen
Leserkreis erreichen wird und die Benutzer daraus einen Nutzen ziehen.
Anna Dargiewicz
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El¿bieta Horyñ: S³ownictwo wiejskich ksi¹g s¹dowych ziemi brzeskiej
(XVIXIX w.). Collegium Columbinum. Kraków 2011, ss. 216.
Dociekania nad polszczyzn¹ minionych stuleci, szczególnie te prowadzone
w oparciu o ówczesne teksty pozbawione walorów literackich, nie s¹ dzi podejmowane ani zbyt czêsto, ani zbyt chêtnie, zw³aszcza przez najm³odsze pokolenie
lingwistów. Jak pokazuje zawartoæ uznanych periodyków oraz licznych tomów
pokonferencyjnych z rozpatrywanej dziedziny wiedzy, preferuj¹ oni raczej zorientowane kulturowo rozwa¿ania dotycz¹ce wspó³czesnych zachowañ komunikacyjnych Polaków, przy czym aplikuj¹ nowe, nierzadko dyskusyjne koncepcje
metodologiczne do opisu dynamiki nieznanych czy niedostrzeganych wczeniej
zjawisk jêzykowych lub wybranych sfer ¿ycia odzwierciedlonych w jêzyku.
Eksploracji badawczej coraz czêciej poddawana jest wiêc polszczyzna funkcjonuj¹ca w przestrzeni publicznej, dlatego materia³u do analizy dostarczaj¹ nie
biblioteczne archiwa lecz rodki spo³ecznego przekazu, niekiedy równie¿ literatura ostatnich dekad. Na tle publikacji wspomnianego typu ksi¹¿ka Ewy Horyñ
wyró¿nia siê ujêciem mocno osadzonym w tradycji badañ leksykograficznych oraz
warsztatem badawczym, któremu nie sposób odmówiæ konsekwencji, rzetelnoci
i znacznej wprawy. Wpisuje siê tym samym w nurt rozwa¿añ nad dawnym, g³ównie redniopolskim, s³ownictwem, które od lat skupia na sobie uwagê rodowiska
naukowego pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Podstawê ród³ow¹ recenzowanej monografii stanowi¹ ksiêgi s¹dowe czterech wsi ziemi brzeskiej: Jadownik, Maszkienic, Iwkowej i Uszwi zawieraj¹ce
zapiski ze spraw procesowych tocz¹cych siê przez kilka stuleci (g³ównie w wieku
XVI, XVII i XVIII) przed lokalnymi samorz¹dami. Teksty wspomnianych ksi¹g
zosta³y przed laty opublikowane przez historyków i z tych w³anie wydañ pochodzi analizowane w ksi¹¿ce s³ownictwo. Edycje ród³owe zabytków rêkopimiennych dopuszczaj¹ce szczególnie w zakresie grafii wiele uproszczeñ w stosunku do
orygina³u nie przedstawiaj¹ zbyt wielkiej wartoci dla lingwisty zajmuj¹cego siê
systemem fonetycznym czy morfologicznym niegdysiejszej polszczyzny. Te zagadnienia pozostaj¹ jednak praktycznie poza obszarem refleksji badawczej Ewy Horyñ,
która, zgodnie z przyjêt¹ koncepcj¹ wyra¿on¹ przejrzyst¹ formu³¹ tytu³ow¹, koncentruje siê niemal wy³¹cznie na warstwie leksykalnej wiejskich ksi¹g s¹dowych.
Praca sk³ada siê z kilku nieproporcjonalnych pod wzglêdem objêtoci, choæ
cile ze sob¹ powi¹zanych i logicznie skonstruowanych komponentów: Wstêpu,
czêci analitycznej (s. 19163), Podsumowania (s. 164169), Rozwi¹zania skrótów 18 wykorzystanych opracowañ ród³owych i s³ownikowych, Bibliografii
obejmuj¹cej ponad 300 pozycji g³ównie z zakresu jêzykoznawstwa diachronicznego, ale te¿ historii obyczajowoci i historii prawa, wreszcie Skorowidza wyrazów i zwi¹zków wyrazowych.
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Krótki, zaledwie dwunastostronicowy Wstêp ma charakter teoretyczny. Pisz¹ca zamieci³a w nim dalekie od ¿mudnego referowania opracowañ faktograficznych, a przede wszystkim zwiêz³e ustalenia dotycz¹ce losów ziemi brzeskiej
i rozwoju osadnictwa na tych terenach. Nieco wiêcej uwagi powiêci³a omówieniu specyfiki gatunkowej ksi¹g s¹dowych wiejskich czy technice ich prowadzenia. Wskaza³a te¿ przyczyny, dla których obszar po³udniowej Ma³opolski oraz
pogranicze l¹ska wyda³y i przekaza³y potomnym tak liczne archiwalia rozpatrywanego typu. Zawarta tu charakterystyka manuskryptów wybranych do analizy ksi¹g, dane o osobach, które je prowadzi³y, wreszcie wzmianki o wspó³czesnych edytorach tych tekstów sprawiaj¹, i¿ autorka skutecznie kreuje wyobra¿enie o objêtoci zabytków dawnego pimiennictwa prawniczego, ich problematyce i zasadach dokonywania kolejnych wpisów. Zwieñczeniem tej czêci pracy
jest prezentacja celu i metody badañ, wykorzystuj¹cej koncepcjê pola semantycznego. W myl tej teorii E. Horyñ sygnalizuje uporz¹dkowanie wyekscerpowanych z ksi¹g s¹dowych wiejskich apelatywów, zachowuj¹c kolejnoæ alfabetyczn¹ w obrêbie czternastu pól wyrazowych, oraz konfrontacjê zebranego
materia³u ze s³ownikami ogólnymi jêzyka polskiego, s³ownikami gwarowymi,
opracowaniami historycznymi i etnograficznymi. Zapowiada równie¿ próbê rekonstrukcji wiejskiej rzeczywistoci minionych stuleci poprzez analizê jakociow¹ i ilociow¹ uporz¹dkowanych nazw.
Zasadnicza czêæ ksi¹¿ki powiêcona zosta³a charakterystyce semantycznej
zgromadzonego i uszeregowanego materia³u w liczbie blisko 600 jednostek oraz
niespe³na 400 zwi¹zków wyrazowych. Ich ¿ywotnoæ w dawnej polszczynie
ogólnej lub regionalnej potwierdzaj¹ dane s³ownikowe, wspó³czesne za leksykony nie zawsze je notuj¹, opatruj¹c niekiedy kwalifikatorami diachronicznymi
oraz dowodz¹c, ¿e wraz ze zmian¹ realiów spo³eczno-gospodarczych wyrazy te
wysz³y z u¿ycia lub co najwy¿ej przetrwa³y w gwarach.
Piêædziesi¹t osiem leksemów mieszcz¹cych siê w obrêbie pola Nazwy ziemi
i jej jednostek pokazuje precyzjê, jak¹ przywi¹zywano do okrelania topografii,
jakoci czy sposobu zagospodarowania gruntu. Wyra¿aj¹ to nie tylko nazwy
maj¹ce motywacjê rzeczownikow¹, przyimkow¹ czy przymiotnikow¹ (np.
chmielnik, pasternik, skotnik, w¹dó³, przyglinki, zagumnie, pustka), ale te¿ formacje odczasownikowe (typu uwrocie, wygon, pastwisko). Zwi¹zki wyrazowe
z kolei informuj¹ zwykle o wartoci uprawnej jednostek ziemi (np. grunt sapowaty, zagon p³ony), usytuowaniu (pó³role górne, pó³role dolne), jak te¿ o ich
przynale¿noci (np. grunt pañski, grunt plebañski, grunt so³tysi, grunt wójtowski). W¹tpliwoci w tej czêci pracy nasuwa potraktowanie okreleñ m³yñski
i m³ynarski jako synonimicznych wobec siebie. Pierwszy z wymienionych przymiotników zdaje siê wskazywaæ na kierunek, w którym prowadzona jest woda
(przykopa m³yñska), a drugi identyfikuje w³aciciela tej nieskomplikowanej budowli hydrotechnicznej (przykopa m³ynarska) wchodz¹cej w sk³ad wiejskiego
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krajobrazu. Zastrze¿enia budzi te¿ komentarz, którym zosta³ opatrzony rzeczownik pó³role. Na s. 27 w przypisie 15 autorka stwierdzi³a, zgodnie ze stanem
faktycznym, ¿e jest to zrost powsta³y w wyniku po³¹cznia liczebnika z dawn¹
form¹ dope³niaczow¹ (pó³+role), w podsumowaniu za na s. 31 umieci³a go
wród rzeczowników powsta³ych drog¹ sufiksacji przez dodanie pras³owiañskiego przyrostka -*üje (pó³prêcie, pó³role, pó³zagrodzie).
Nazwy mieszkañców pisz¹ca podzieli³a na kilka grup, uwzglêdniaj¹c stan
posiadania, wykonywany zawód, funkcje pe³nione przez osoby tworz¹ce wiejsk¹
wspólnotê. Dokonane uporz¹dkowanie odzwierciedla zró¿nicowany status maj¹tkowy obywateli ziemi brzeskiej, potwierdzaj¹c w rozpatrywanych ksiêgach
gromadzkich nieznaczny udzia³ nazw odnosz¹cych siê do kobiet (wród 67 nazw
wyst¹pi³o tylko szeæ formacji feminatywnych: dziedziczka, komornica, komorniczka, kucharka, posesorka, przedawczyna), a jednoczenie hierarchicznoæ
gromadzkiej wspólnoty, gdzie najwiêkszym presti¿em z racji pe³nionej funkcji
musieli siê cieszyæ lokalni urzêdnicy (starosta, wójt, so³tys oraz ich zastêpcy:
podstaroci, podwójci). Omówione nazwy zawodów daj¹ te¿ wyobra¿enie profilu gospodarczego wsi, których mieszkañcy trudnili siê rolnictwem oraz rzemios³em. Wród omówionych nazw rzemielników znaleæ mo¿na rzeczownik kunierz i jego fonetyczny wariant kucznierz. Tego drugiego jednak nie notuje
¿aden ze s³owników, choæ podaj¹ one postaæ kuæmierz (np. S³ownik tzw. warszawski. T. II, s. 651), st¹d wniosek, ¿e zamieszczony w pracy cytat z zabytku
z 1552 r. najpewniej zosta³ niepoprawnie odczytany: a then Woyczyech kucznÿerz [z] szona swoja Anna ma odtad bycz w pokoyu od oÿcza swego pod³ug
wÿdanego ortela sprawa (s. 41). Zapis ów pokazuje nie tylko trudny do wyjanienia na tym terenie zanik rezonansu nosowego samog³osek, ale te¿ daleki od
normalizacji etap staropolskiej ortografii z³o¿onej, która jeszcze czêsto oznacza³a przy u¿yciu dwuznaków spó³g³oski szeregu rodkowojêzykowego. Przyk³ad
ów potwierdza jednoczenie potrzebê integralnego traktowania zjawisk z zakresu dawnej grafii i fonetyki wraz z analiz¹ leksykograficzn¹. Na potrzebê
uwzglêdniania procesów dokonuj¹cych siê w historii jêzyka wskazuje te¿ zbyt
powierzchowny komentarz dotycz¹cy rzeczownika szewc. Warto by³oby wspomnieæ, ¿e u¿yta w tekstach redniopolskich forma dope³niaczowa szewca nie
stanowi gwarancji, ¿e ówczesny mianownik mia³ postaæ zgodn¹ ze stanem
wspó³czesnym (jak wiadomo w odmianie rzeczownika dosz³o do zjawiska wyrównania analogicznego, polegaj¹cego na zast¹pieniu uzasadnionej historycznie
postaci tematu M l. poj. szwiec- znan¹ pozosta³ym przypadkom postaci¹ szewc-).
Ostatnie ze zg³aszanych w kontekcie drugiego pola wyrazowego zastrze¿enie
dotyczy przypisu nr 20 odnosz¹cego siê do nazwy przedawczyna. Przypis ów ma
brzmienie: Tu formant -yna powsta³ w wyniku kontaminacji przyrostków -yni
i -ina (s. 40). Rzecz w tym, i¿ w rozpatrywanym rzeczowniku do opisywanego
zjawiska dojæ nie musia³o, gdy¿ w wyniku dyspalatalizacji genetycznie miêkkiej

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

305

spó³g³oski è (podobnie jak ,  w rzeczownikach typu podczaszyna, Sapie¿yna)
pierwotny przyrostek -ina automatycznie przekszta³ci³ siê w -yna.
Nazwy pokrewieñstwa i powinowactwa obejmuj¹ 58 samodzielnych leksemów i ponad 50 form analitycznych. Podstaw¹ odniesienia autorka uczyni³a
tutaj oprócz s³owników historycznych monografiê M. Szymczaka (Nazwy pokrewieñstwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach jêzyka polskiego.
Warszawa 1966), zestawiaj¹c i komentuj¹c liczne warianty fonetyczne oraz s³owotwórcze zgromadzonych apelatywów. Porównuj¹c czêstotliwoæ ich wystêpowania w ksiêgach s¹dowych wiejskich, E. Horyñ formu³uje wniosek, ¿e czynnoci
prawne obejmowa³y zwykle najbli¿szych krewnych wystêpuj¹cych w roli spadkodawców, spadkobierców lub osób wchodz¹cych w konflikty z prawem. Bogactwo
nazw wspominanego typu w dawnej polszczynie skontrastowane z niezbyt rozbudowanym polem wyrazowym wspó³czenie dowodzi ponadto, i¿ wiêzi i kontakty
rodzinne ziemi brzeskiej musia³y byæ niegdy wysoko rozwiniête.
Najobszerniej reprezentowane w ksi¹¿ce pole wyrazowe okrelone mianem
nazwy zabudowañ obejmuje, jak siê okazuje, nazwy budynków mieszkalnych
i gospodarczych zarówno dworskich, jak te¿ stanowi¹cych w³asnoæ ch³opsk¹.
Skoro w tej czêci pracy znalaz³y siê równie¿ leksemy typu szyba, wrota, haczyk, klucz, k³ódka, zawias, to pojawia siê pytanie, czy nie nale¿a³oby zmodyfikowaæ formu³y precyzuj¹cej zakres wspomnianego pola semantycznego. Pomimo to zró¿nicowane s³ownictwo z zakresu szeroko pojmowanej terminologii
budowlanej dowodzi, i¿ obiekty mieszkalne oraz gospodarcze odgrywa³y niebagatelne znaczenie w przebiegu procesów prawnych. O randze poszczególnych
nieruchomoci wiadcz¹ waloryzuj¹ce okrelenia oraz derywaty modyfikacyjne,
pozwalaj¹ce wnioskowaæ o wartoci materialnej i estetycznej notowanych
w ksiêgach obiektów, np. cha³upa stara, cha³upina mizerna, chlew niedobry,
stodó³ka zgni³a, pu³ap porz¹dny, okno nowozrobione.
Rozpatrywane w monografii kolejne pola wyrazowe s¹ zdecydowanie mniej
obszerne ni¿ wspomniane wczeniej. Nie wynika to raczej z faktu, i¿ elementy
wyposa¿enia domu, naczynia, narzêdzia gospodarcze, czêci garderoby, surowce
i produkty ¿ywnociowe nie odznacza³y siê wiêksz¹ trwa³oci¹ i w zwi¹zku
z tym nie zas³ugiwa³y na odnotowanie w zapiskach s¹dowych. Nale¿y raczej
wnioskowaæ, jak to czyni autorka, i¿ zaistnia³y stan rzeczy wiadczy przede
wszystkim o ubóstwie mieszkañców niegdysiejszych wsi ma³opolskich. W pozornej sprzecznoci z t¹ opini¹ pozostaje 31 apelatywów zamieszczonych w obrêbie pola nazwy zwierz¹t i ptactwa domowego. Na podstawie zgromadzonych
nazw wnosiæ przychodzi, i¿ inwentarz ¿ywy, stanowi¹c podstawê egzystencji,
uchodzi³ za niezwykle cenny i skrupulatnie pod wzglêdem jêzykowym charakteryzowany sk³adnik ch³opskiego mienia. Nazwy prac rolniczych z kolei wiadcz¹
o codziennych zatrudnieniach mieszkañców wsi koncentruj¹cych siê bez reszty
na uprawie roli oraz prowadzeniu gospodarstwa. Zestawione na koniec nazwy
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powinnoci i danin oraz nazwy spadków ukazuj¹ rodzaje i wysokoci wiadczeñ
obci¹¿aj¹cych poddanych na rozpatrywanym terenie, a wreszcie s¹ przyczynkiem do badañ nad redniopolsk¹ leksyk¹ prawnicz¹. Dope³nieniem ca³oci analizy jest zestawienie w polu zdefiniowanym jako nazwy okreleñ temporalnych
rodków jêzykowych s³u¿¹cych mierzeniu i precyzowaniu jednostek czasu
w ksiêgach s¹dowych wiejskich, a jednoczenie w ¿yciu osób, o których te ksiêgi informuj¹.
Tok naukowej analizy Ewy Horyñ w kolejnych partiach monografii, poza
zg³oszonymi uprzednio w¹tpliwociami, nie budzi ju¿ dalej niemal ¿adnych zastrze¿eñ. Wród omawianych przez ni¹ nazw urz¹dzeñ gospodarczych dostrzec
mo¿na znany niektórym s³ownikom rzeczownik cewa (we m³ynach ko³o ma³e,
maj¹ce palców do dziewiêciu pod pion ustawionych, któremi drugie ko³o obraca)
oraz konstrukcjê cewa zamierna, któr¹ pisz¹ca t³umaczy jako zamienna, zastêpcza. Nie podaje jednak ród³a stanowi¹cego podstawê takiej definicji. Tymczasem przymiotnik zamierny jest nieu¿ywanym dzi derywatem od rzeczownika
zamiar, oznaczaj¹cego równie¿ zapas (S³ownik tzw. warszawski. T. VIII, s. 171),
o czym warto by³o wspomnieæ. Nieco w¹tpliwoci wywo³uje te¿ objanienie autorki do³¹czone do rzeczownika sieciarz (rodzaj skrzyni, w której przechowywano sieci (?) s. 106). S³owniki interpretuj¹ go wy³¹cznie jako robotnik robi¹cy
sieci, ale w do³¹czonym cytacie sieciarz z pewnoci¹ nie ma znaczenia osobowego: Rewizyja m³yna zawadzkiego w roku 1757 dnia 30 kwietnia.  Prima: m³ynica [ ], pytlów bia³ych 4, sieciarz jeden. Oczywicie w m³ynie usytuowanym
nad wod¹ sieci znajdowaæ siê mog³y, ale z pewnoci¹ nie brakowa³o te¿ sit do
przesiewania m¹ki. Zachodzi wiêc pytanie, czy edytor XVIII-wiecznego zabytku
poprawnie odczyta³ rêkopis, czy te¿ dosz³o do zjawiska obni¿enia artykulacji i>e
w doæ nietypowej pozycji w wyrazie, który pierwotnie brzmia³ siciarz. Leksemu
tego w znaczeniu przedmiotowym ¿aden s³ownik nie notuje. Takich mo¿liwoci
interpretacyjnych autorka jednak nie podejmuje.
Pewien niedosyt u czytelnika, a jednoczenie próbê wskazania optymalnych
rozwi¹zañ na przysz³oæ wywo³uj¹ rozsiane po ca³ym tekcie, ale mimo wszystko incydentalne komentarze dotycz¹ce etymologii wybranych wyrazów (np.
¯yto jest pras³owiañsk¹ nazw¹ z rdzeniem ¿y- (<*i-) [?] przyp. 63, s. 126),
ich postaci fonetycznej (np. W wyrazie gront (uN>oN)  obni¿enie artykulacji
przed N  przyp. 17, s. 31; Leksem ten [miêdlenie] wyst¹pi³ w postaci fonetycznej mi¹dlenie  z charakterystyczn¹ dla tego terenu samog³osk¹ nosow¹ ¹
 przyp. 54, s. 117), odmiany (np. Mamy tu osobliwoæ fleksyjn¹: po dziadu
a nie po dziadzie  przyp. 25, s. 51; W zapiskach leksem ten wyst¹pi³ w
mianowniku liczby podwójnej dwie wadze  przyp. 51, s. 107) czy budowy
s³owotwórczej (na przyk³ad informacja, ¿e funkcja deminutywna formantów
zdrabniaj¹cych w rzeczownikach cebrzyk, dzbanuszek, pi³ka uleg³a neutralizacji,
brak analogicznych objanieñ w odniesieniu do leksemów ampu³ka, beczka

Recenzje, omówienia, sprawozdania, komunikaty

307

i kilku innych podobnego typu). Uwa¿na lektura przywo³ywanych w pracy cytatów pokazuje, ¿e osobliwoci wymienionego typu jest o wiele, wiele wiêcej,
st¹d nale¿a³oby, zachowuj¹c konsekwencjê, na bie¿¹co charakteryzowaæ wszystkie albo, co wydaje siê rozwi¹zaniem lepszym, zamieciæ w jednym miejscu
monografii, na przyk³ad przed czêci¹ analityczn¹, ogólne, choæ oczywicie poparte tylko przyk³adami, uwagi o zjawiskach z zakresu redniopolskiej grafii,
fonetyki i morfologii utrwalone w ekscerpowanych tekstach. Taki zabieg pozwoli³by póniej skupiæ siê wy³¹cznie na analizie semantycznej, dla której np. wystêpowanie wtórnej nosowoci, wp³yw sonornych na artykulacjê samog³osek
ustnych, archaizmy fleksyjne (w tym równie¿ formy dualne) nie maj¹ praktycznie znaczenia. Oczywicie ustalenie etymologii zestawionych wyrazów by³oby
niezwykle cenne i ciekawe, ale wykracza³oby poza cel badawczy wyznaczony
we Wstêpie do monografii.
W podsumowaniu ksi¹¿ki dostrzec mo¿na wyrane nawi¹zanie do zg³oszonego na pocz¹tku zamiaru rekonstrukcji jêzykowego obrazu wsi brzeskiej i ¿ycia
jej mieszkañców. Ju¿ dokonywane w obrêbie poszczególnych pól semantycznych objanienia dotycz¹ce wyrazów i po³¹czeñ wyrazowych by³y sukcesywnie
opatrywane wypowiedziami uogólniaj¹cymi, uwzglêdnia³y frekwencjê oraz wariantywnoæ formaln¹ zgromadzonych apelatywów. W zakoñczeniu monografii
jednak najpe³niej wyartyku³owany zosta³ cis³y zwi¹zek pomiêdzy wykorzystuj¹c¹ s³owniki historyczne i gwarowe analiz¹ znaczeniow¹ a widzeniem przez
pryzmat leksyki poszczególnych elementów wiata i dorobku kultury materialnej
ludzi minionej bezpowrotnie epoki.
Trzeba wiêc na koniec podkreliæ, i¿ pomimo drobnych uchybieñ, przeprowadzone w publikacji dociekania, przedstawiaj¹c pokan¹ wartoæ poznawcz¹,
zdradzaj¹ spor¹ ambicjê, niema³y wk³ad pracy oraz imponuj¹c¹ pasjê badawcz¹
autorki. Przekonuj¹ równie¿, ¿e recenzowana ksi¹¿ka podejmuje temat ze
wszech miar interesuj¹cy i potrzebny. Skupia siê na codziennym ¿yciu gorzej
sytuowanych reprezentantów najni¿szych warstw spo³ecznych, obejmuje swym
zakresem region i przedzia³ chronologiczny, które wydaj¹ siê byæ ciêgle niewyczerpanym ród³em zainteresowañ wspó³czesnej humanistyki. Stanowi po¿¹dane
dope³nienie ustaleñ zawartych w studiach i rozprawach przygotowanych przez
historyków i etnografów, ukazuje potencja³ tkwi¹cy w analizie s³ownictwa zaniedbywanych ostatnio nieco przez jêzykoznawstwo dawnych tekstów u¿ytkowych. Rejestruj¹c autentyczne realia, sytuacje, zdarzenia, ludzkie postawy czy
prace, ksiêgi s¹dowe wiejskie s¹ zatem wiadectwem obyczajowoci swoich
czasów; wiadectwem, którego pe³ne zrozumienie nigdy nie bêdzie mo¿liwe bez
nie³atwej, ale gwarantuj¹cej satysfakcjê, refleksji lingwistycznej.
Marceli Olma
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Sprawozdanie z konferencji: Jêzykoznawstwo kognitywne w roku 2012,
Wroc³aw 1718 wrzenia 2012 r.
W dniach 1718 wrzenia 2012 r. odby³a siê we Wroc³awiu konferencja
Jêzykoznawstwo kognitywne w roku 2012, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego
we wspó³pracy ze rodowiskiem jêzykoznawców skupionych w Polskim Towarzystwie Jêzykoznawstwa Kognitywnego.
Na konferencjê przybyli gocie z ca³ej Polski, jak równie¿ z Wielkiej Brytanii, Rosji, Wêgier, Szwecji i Azerbejd¿anu. £¹cznie wyg³oszonych zosta³o oko³o
50 referatów w jêzyku polskim i angielskim. Obrady odbywa³y siê w trzech
równoleg³ych sekcjach i wszystkim towarzyszy³y o¿ywione dyskusje. Ich tematyka skupia³a siê natomiast wokó³ jêzykoznawstwa kognitywnego, ale te¿ dziedzin pokrewnych, jak kognitywna poetyka, psychologia czy te¿ antropologia.
Otwarcia konferencji dokona³ prof. Jan Miodek oraz przewodnicz¹cy PTJK
prof. Bogus³aw Bierwiaczonek, którzy po krótkim wprowadzeniu oddali g³os
referentom plenarnym. Pierwszym z nich by³ prof. Chris Sinha, który, w referacie Where is Time? Evidence from an Amazonian language and culture,
przedstawi³ swoje wnioski z badañ nad konceptualizacj¹ czasu przez zamieszkuj¹cy dorzecze Amazonki lud Amondawa. Jako kolejna, w prezentacji Why are
multimodal metaphors interesting? The perspective of verbo-visual modalities,
prof. El¿bieta Górska przybli¿y³a temat metafor multimodalnych.
Nastêpnie obrady przenios³y siê do sekcji, w których dyskutowano nad zagadnieniami zwi¹zanymi z metaforami, blendami oraz morfologi¹ i sk³adni¹ w
ujêciu kognitywnym. Poruszane by³y te¿ problemy w przek³adzie, równie¿ tym
wykonywanym przez sztuczn¹ inteligencjê.
W trakcie kolejnego dnia obrad ponownie poruszane by³y ró¿norodne tematy, jak konceptualizacja emocji, czy metabola w poezji. Ponownie pojawi³y siê
te¿ zagadnienia zwi¹zane z metafor¹.
Wyk³ady plenarne drugiego dnia wyg³osi³y prof. Ewa D¹browska i prof.
Ma³gorzata Fabiszak. Prof. D¹browska, w referacie The Quest for Universal
Grammar: Holy Grail or Snark szuka³a potwierdzenia istnienia uniwersalnej
gramatyki, podczas gdy prof. Fabiszak w prezentacji Cognitive Linguistics as
an empirical science przedstawi³a jêzykoznawstwo kognitywne jako naukê empiryczn¹.
Konferencja Jêzykoznawstwo kognitywne w roku 2012 ukaza³a, jak szerokie i ¿ywe s¹ badania kognitywistyczne zarówno w Polsce, jak i na wiecie.
Pozwoli³a te¿ na wymianê uwag, opinii i dowiadczeñ miêdzy specjalistami
z pokrewnych, acz odmiennych dziedzin.
Dominika Malinowska
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Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu Perspektywy wspó³czesnej
frazeologii polskiej, Poznañ 23 padziernika 2012 r.
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu Perspektywy wspó³czesnej
frazeologii polskiej, choæ odbywa siê co dwa lata, zd¹¿y³o ju¿ na trwa³e wpisaæ
siê do kalendarza konferencyjnego. Pierwsze spotkanie mia³o miejsce cztery lata
temu. Tegoroczne, podobnie jak w latach ubieg³ych, organizowane by³o przez
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu  Zak³ad Frazeologii i Kultury Jêzyka Polskiego oraz Pracowniê Leksykograficzn¹.
Temat obecnego, III sympozjum, brzmia³: Miêdzy teori¹ a praktyk¹ leksykograficzn¹; poprzednie dotyczy³y teorii frazeologii oraz zjawiska wariantywnoci.
Jako pierwsza, w imieniu organizatorów, g³os zabra³a Anna Piotrowicz,
przypominaj¹c zebranym tradycje poznañskiej szko³y frazeologicznej. Na sali
nie zabrak³o jej twórcy, prof. Stanis³awa B¹by, który wyg³osi³ s³owo wstêpne.
Przybli¿y³ w nim temat przewodni tegorocznego spotkania. By³a nim frazeografia, czyli dzia³ leksykografii, obejmuj¹cy zasady opisu leksykograficznego frazeologizmów. Jako pierwszy z referentów wyst¹pi³ Miros³aw Bañko z Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wyst¹pieniu zatytu³owanym Za ma³o czy doæ?
Dylemat leksykografa w dobie rewolucji informacyjnej (na przyk³adzie s³owników frazeologicznych) przywo³a³ i zestawi³ zasady opisu leksykograficznego
w najnowszych s³ownikach frazeologicznych (m.in. w kompendiach: M. Czeszewski, K. Foremniak: Ludzie i miejsca w jêzyku. S³ownik frazeologizmów eponimicznych. Warszawa 2011; S. B¹ba, J. Liberek: S³ownik frazeologiczny wspó³czesnej polszczyzny. Warszawa 2002; W. Chlebda: Biblizmy. [W:] Podrêczny
idiomatykon polsko-rosyjski. Nr 5. Opole 2010), wskazuj¹c na jeden z podstawowych problemów opisu jednostek wielosegmentowych, a mianowicie ich
identyfikacjê. Zauwa¿y³ tak¿e, ¿e przysz³oæ leksykografii, w tym równie¿ frazeografii, nale¿y do noników i mediów elektronicznych.
Nastêpnymi mówcami byli Piotr ¯migrodzki i Katarzyna Wêgrzynek (trzecia wspó³autorka referatu, Renata Przybylska, pozosta³a wród s³uchaczy) z Instytutu Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie, którzy przedstawili Zasady opisu
zwi¹zków frazeologicznych w Wielkim s³owniku jêzyka polskiego PAN. Referenci zwrócili uwagê na podstawowe problemy metodologiczne w opisie frazeologizmów, takie jak: granice jednostek frazeologicznych, zw³aszcza w kontekcie kolokacji; jednostki nieci¹g³e a struktury sk³adniowe; miejsce neosemantyzmów, indywidualizmów, terminów i quasi-terminów w leksykografii ogólnej.
Podkrelili, ¿e w Wielkim s³owniku przyjêta zosta³a definicja jednostki leksykalnej zaproponowana przez Macieja Grochowskiego, dziêki której uda³o siê
wypracowaæ jasn¹ procedurê identyfikacyjn¹ jednostek frazeologicznych.
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Nastêpnym referentem by³ Wojciech Chlebda z Uniwersytetu Opolskiego.
W wyst¹pieniu O przekszta³caniu s³owników (frazeologicznych): casus opolski. Podrêczny idiomatykon polsko-rosyjski versus Polsko-rosyjski s³ownik par
przek³adowych postawi³ pytanie o granice przekszta³cania s³owników. Autor
zestawi³ dwa s³owniki drukowane, notuj¹ce w przybli¿eniu ten sam materia³,
jednak wed³ug ró¿nych zasad. Pierwsze opracowanie stosuje uk³ad tematyczny,
drugi  alfabetyczny. Zmiana uk³adu hase³ przyczyni³a siê do zwiêkszenia masy
has³owej (W. Chlebda) z ok. 14 tys. hase³ w Idiomatykonie do ok. 28 tys. hase³
w S³owniku par przek³adowych. Inne konsekwencje zmiany makrostruktury
s³ownika to m.in. usamodzielnienie jednostek jednowyrazowych (które sta³y siê
oddzielnymi has³ami) oraz przekszta³cenie s³ownika przek³adowego w definicyjno-przek³adowy.
Nastêpnie g³os zabra³a Alicja Nowakowska z Uniwersytetu Wroc³awskiego.
W wyst¹pieniu zatytu³owanym Sfrazeologizowane konstrukcje porównawcze
w polskiej frazeologii zestawi³a sposób opisu leksykograficznego porównañ na
przestrzeni ponad stu lat. Pierwszym z omówionych przez referentkê opracowañ
by³ S³owniczek frazeologiczny. Poradnik dla pisz¹cych Antoniego Krasnowolskiego z 1889 r., nastêpnie: S³ownik frazeologiczny Stanis³awa Skorupki (1967
1968), Wielki s³ownik frazeologiczny Piotra Müldnera-Nieckowskiego (2003)
oraz Wielki s³ownik frazeologiczny jêzyka polskiego PWN (w trakcie prac).
Kolejny referat wyg³osi³a Iwona Kosek z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. Paradygmatyka zwrotów frazeologicznych  problemy
opisu leksykograficznego. Podkreli³a, ¿e opis frazeologizmów powinien byæ
analogiczny do opisu leksemów i w zwi¹zku z tym powinien uwzglêdniaæ ograniczenia paradygmatu, schemat zdaniowy oraz funkcje sk³adniowe jednostek.
Przywo³ane przez referentkê grupy przyk³adów uwidoczni³y, z jednej strony, ograniczenia daj¹ce siê uogólniæ, wynikaj¹ce z realizacji pozycji podmiotu w schemacie tworzonym przez zwrot, z drugiej  jednostkowy charakter ograniczeñ fleksyjnych poszczególnych jednostek frazeologicznych.
Kolejny referent, Piotr Müldner-Nieckowski z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, przedstawi³ Elementy frazeologicznej bazy
danych. Projektowana baza elektroniczna ma powstaæ w powi¹zaniu z istniej¹cym ju¿ Wielkim s³ownikiem frazeologicznym prelegenta. Z uwagi na swój relacyjny charakter narzêdzie to wprowadzi zarówno now¹ jakoæ w dostêpie do
danych, jak i przyczyni siê do rozbudowy s³ownika.
Po wyg³oszonych referatach otwarto dyskusjê, w której kolejno g³os zabrali:
M. Bañko, P. ¯migrodzki, T. Zgó³ka, P. Müldner-Nieckowski, R. Przybylska,
P. Fliciñski, Walczak, W. Chlebda, S. B¹ba, A. Nowakowska oraz G. DziamskaLenart. Wyst¹pienia dyskutantów dotyczy³y przede wszystkim problemu relacji
system  tekst i jej odbicia w s³ownikach oraz problemów szczegó³owych, m.in.
kwestii opisu sfrazeologizowanych fraz wspó³rzêdnych.
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W drugiej czêci sympozjum (w sesji popo³udniowej) wyst¹pili kolejno:
Piotr Fliciñski, Jolanta Ignatowicz-Skowroñska oraz Beata Jezierska. Piotr Fliciñski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w referacie Frazeologiczny indeks
rozga³êziony jako rodowisko badañ nad wielokszta³tnoci¹ zwi¹zków idiomatycznych prezentowa³ tworzon¹ przez siebie bazê wyst¹pieñ frazeologizmów
(jej za³o¿enia oraz elementy zebranego materia³u), która ma s³u¿yæ badaniom
nad wariantywnoci¹ zwi¹zków frazeologicznych. Indeks obejmuje zarejestrowane w tekstach i korpusach ró¿ne postaci zwi¹zków, prezentowane przez referenta na przyk³adzie m.in. wyra¿enia achy i ochy oraz zwrotu przenieæ siê na
³ono Abrahama.
Ostatnia czêæ obrad powiêcona by³a zagadnieniom bardziej szczegó³owym. Referat Beaty Jezierskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza  Makroi mikrostruktura frazeologicznego s³ownika przek³adowego w wietle polskiej
praktyki frazeograficznej (na przyk³adzie Polsko-francuskiego s³ownika frazeologicznego Leona Zrêby)  dotyczy³ wybranych problemów opracowywania
frazeologicznych s³owników dwujêzycznych. Przedmiot wyst¹pienia Jolanty
Ignatowicz-Skowroñskiej z Uniwersytetu Szczeciñskiego stanowi³y natomiast
problemy zwi¹zane z opisem motywacji zwi¹zków frazeologicznych zawieraj¹cych komponent kapelusz. W dyskusji po referatach, w której g³os zabrali
R. Przybylska, P. ¯migrodzki, J. Liberek, P. Fliciñski, G. Dziamska-Lenart,
zwrócono uwagê na trudnoci i niejasnoci w ustalaniu etymologii i motywacji
zwi¹zków frazeologicznych (czêæ uczestników dyskusji prezentowa³a pogl¹d,
¿e frazeologizmy nie posiadaj¹ motywacji) oraz na problemy leksykografii przek³adowej z ustaleniem ród³a zapo¿yczenia (pierwowzoru) w przypadku zbie¿noci struktury i treci frazeologizmu w kilku jêzykach.
Sympozjum zamknê³a prodziekan Anna Piotrowicz, podsumowuj¹c obrady.
Organizatorzy przewidzieli, tak jak w latach poprzednich, publikacjê wyst¹pieñ.
Spotkanie w Poznaniu przekonuje, ¿e leksykografia, zw³aszcza elektroniczna, dynamicznie siê rozwija, a frazeografia stopniowo wychodzi poza sam¹ rejestracjê jednostek. Jest to mo¿liwe m.in. dziêki systematycznie tworzonym indeksom i bazom danych, które u³atwiaj¹ obserwacjê i opis wielu systemowych
i tekstowych w³asnoci zwi¹zków frazeologicznych.
Monika Czerepowicka, Iwona Kosek
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