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JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN  
PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO

W imieniu poznańskich językoznawców – polonistów i slawistów – pragnę złożyć 
na Pańskie ręce, Panie Profesorze, najserdeczniejsze gratulacje z okazji pięknego ju-
bileuszu 90-lecia urodzin (5 marca 2019 roku). Dla nas, poznańskich polonistów 
i slawistów, jest pan Profesor nestorem i luminarzem polskiej slawistyki, najwięk-
szym światowym autorytetem w zakresie związków językowych polsko-czeskich. 
Każdy student polonistyki – i slawistyki – zna albo serię prac (przygotowanych 
wspólnie z prof. Mieczysławem Basajem) o wyrazach uważanych za bohemizmy (pu-
blikowanych w RKJ ŁTN i SFPiS w latach 1964–1980), albo opracowane przez Pro-
fesora Siatkowskiego Bohemizmy w języku polskim. Słownik z roku 2006, jak również 
„klasyczne” pozycje w rodzaju Bohemizmów fonetycznych w języku polskim. Cz. I. 1. 
Grupy trat, tlat; 2. h zamiast g; 3. Spółgłoski twarde przed i, ę z roku 1965 czy ich 
kontynuacji Bohemizmy fonetyczne w języku polskim. Cz. II. 4. Formy beznosówkowe; 
5. Formy nieprzegłoszone z roku 1970. Każdy student polonistyki i slawistyki zna 
liczne artykuły na temat związków językowych polsko-czeskich zebrane – dla wygo-
dy czytelników – w książce Czesko-polskie kontakty językowe z roku 1996. Wreszcie 
każdy (a w szczególności charakteryzujący się szerszymi zainteresowaniami kulturo-
wymi) student polonistyki i slawistyki zna prace Jubilata traktujące o obcych na-
zwach własnych w języku czeskim na europejskim tle egzonimicznym, zainicjowane 
(publikacyjnie) opracowaniem obcych nazw własnych miast w języku czeskim i pol-
skim z roku 1991, a zebrane ostatnio w książce Obce nazwy geograficzne w języku 
czeskim i polskim z roku 2006. 

Jest dla nas Pan Profesor charyzmatycznym nauczycielem akademickim i zasłu-
żonym organizatorem życia naukowego. Jest (czasem trzeba napisać: był) Pan Pro-
fesor Janusz Siatkowski członkiem (nierzadko przewodniczącym lub redaktorem 
naczelnym) licznych komitetów redakcyjnych lub rad naukowych prestiżowych 
czasopism językoznawczych, takich jak: „Studia z Filologii Polskiej i Słowiań-
skiej”, „Prace Filologiczne”, „Acta Baltico-Slavica”, nasza poznańska „Slavia Occi-
dentalis”, „Przegląd Humanistyczny”, „Bohemistyka”, „Rocznik Slawistyczny” 
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i inne periodyki. Pan Profesor najczęściej pełnił (pełni) w nich funkcje członka 
komitetu redakcyjnego lub członka rady redakcyjnej (rady naukowej). Jako najwy-
bitniejszy slawista starszego pokolenia jest (czasem trzeba napisać: był) członkiem, 
też ostatnio członkiem honorowym, licznych polskich i międzynarodowych presti-
żowych gremiów naukowych, takich jak – by ograniczyć się tylko do najważniej-
szych funkcji pełnionych w jakże długim i pracowitym życiu – Międzynarodowy 
Komitet Slawistów, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Komitet 
Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 
Polskie Towarzystwo Językoznawcze i jego zarząd, naukowe towarzystwa regional-
ne polskie: Białostockie, Łomżyńskie im. Wagów i zagraniczne: bułgarystyczne, 
bohemistyczne, Towarzystwo Jabłonowskich w Lipsku, Instytut Łużycki w Budzi-
szynie itd. Profesor Janusz Siatkowski był też pierwszym przewodniczącym Rady 
Naukowej powstałego w 1973 roku Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie. Funkcje tę pełnił w latach 1973–1980.

Jesteśmy – poznańscy poloniści i slawiści – wdzięczni za Pański udział w na-
szych poznańskich spotkaniach naukowych i za życzliwe (choć jednocześnie kry-
tyczne) recenzje prac na stopień naszych młodych adeptów lingwistyki (na przykład 
rozprawy doktorskiej pani mgr Marioli Walczak-Mikołajczakowej o słowotwór-
stwie agentywnych nazw osobowych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim 
w roku 1997 czy później (w roku 2011), książki o „bułgarskim Ezopie”, czyli prze-
kładach bajek Ezopa na bułgarski na początku XIX wieku i całości dorobku nauko-
wego w przewodzie profesorskim pani dr hab. Marioli Mikołajczakowej).

Podziwiamy Pański dorobek naukowy i dydaktyczny. Jest bardzo rzadkim zja-
wiskiem – właściwie znam tylko ten jeden przykład – że bibliografia Profesora 
Siatkowskiego z lat 1951 (czyli od debiutu publikacyjnego) – 2013 została zawarta 
w osobnej publikacji: Dorobek naukowy Profesora Janusza Siatkowskiego w opra-
cowaniu Ignacego Wolińskiego, Zdzisława Kłosa i Doroty Krystyny Rembiszew-
skiej. Z okazji wcześniejszych jubileuszy pisała o Profesorze Siatkowskim prof. 
Hanna Taborska (na 70-lecie urodzin w „Pracach Filologicznych” z 1999 roku), 
wydzielając część oficjalną (encyklopedyczną) i nieoficjalną (Profesor Siatkowski 
oczyma przyjaciół), a w 3 zeszycie „Bohemistyki” z roku 2014 prof. Stanisław 
Dubisz (na 85-lecie urodzin), również kończąc swój tekst nieoficjalnymi refleksjami 
prywatnymi. Na obecny jubileusz 90-lecia urodzin napisała o Profesorze pięknie 
i obszernie prof. Jadwiga Waniakowa, która postanowiła odwrócić ten porządek 
(s. 7), zaczynając od części nieoficjalnej, tzn. od informacji „o Profesorze Siatkow-
skim jako ujmującym człowieku z dużym poczuciem humoru i wspaniałym gawę-
dziarzu, ponieważ wydaje mi się to szczególnie ważne w opisie jego sylwetki” 
(s. 7. artykułu Jubileusz Profesora Janusza Siatkowskiego z księgi jubileuszowej 
z roku 2019).

Nie mniej podziwiamy niespożytą energię i ofiarność w pracy nad wielkimi 
przedsięwzięciami organizacyjnymi polskiej nauki, zwłaszcza nad międzynarodo-
wymi atlasami językowymi. Pewne wyobrażenie o tej pracy daje już wspomniana 
wyżej osobna publikacja, rejestrująca bibliografię Jubilata za lata 1951–2013. Za-
mieszczono w niej kolorowe zdjęcia okładek wydawnictw zwartych, których auto-
rem bądź współautorem jest Profesor Siatkowski. Uzbierało się ich niemało.
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Bibliografia publikacji Profesora za lata 1951–2019 (styczeń) liczy prawie 400 
pozycji. Dotyczy wszystkich języków słowiańskich i ich kontaktów z językami po-
zasłowiańskimi (trzeba tu wspomnieć dwie książki, o których dotąd nie było mowy: 
polską z roku 1999 i niemiecką z 2000 o slawizmach w śląskich utworach Horsta 
Bienka – nie licząc oddzielnych artykułów na ten temat). Gdy chodzi o prace atla-
sowe, pierwszeństwo chronologiczne należy się Atlasowi kaszubszczyzny i dialek-
tów sąsiednich (Jubilat był współautorem tomu wstępnego [z roku 1964] i konsul-
tantem lub recenzentem pozostałych). W międzynarodowym Obščekarpatskom 
Atlase Jubilat był współautorem kwestionariusza i jest członkiem komitetu redak-
cyjnego oraz autorem 36 map (zwykle z komentarzami). W jeszcze bardziej – jeśli 
to możliwe – międzynarodowym przedsięwzięciu leksykograficznym ALE (Atlas 
Linguarum Europae) jest współredaktorem dwu tomów i autorem bądź współauto-
rem trzech map (z obszernymi komentarzami). Na czoło prac atlasowych Jubilata 
wysuwa się jego udział w OLA (Obščeslavjanskom Linguističeskom Atlase). W tym 
ogólnosłowiańskim przedsięwzięciu geolingwistycznym Profesor Siatkowski jest 
członkiem komitetu redakcyjnego oraz współredaktorem czterech tomów leksykal-
nych i jednego tomu fonetycznego, a także autorem lub współautorem licznych map 
z komentarzami w różnych tomach Atlasu. Mimo zaawansowanego wieku Profesor 
nie unika niezbędnych wyjazdów na spotkania atlasowe. Jest ponadto, co trzeba 
tu podkreślić, autorem bądź współautorem zapisów uogólnionych do map leksy-
kalnych OLA. Od lat 90. XX wieku wychodzą artykuły Profesora Siatkowskiego 
traktujące ogólnie o Atlasie, postępie prac nad nim i jego problemach, zarówno 
teoretycznych, jak i praktycznych. Wszystko to składa się na ogromny dorobek 
geolingwistyczny.

Panie Profesorze! Z serca życzymy dalszych bardzo pięknych i poczytnych ksią-
żek, sukcesów i zasłużonych zaszczytów, a przede wszystkim dobrego zdrowia, 
wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz satysfakcji z dotychczasowych do-
konań.
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Předsłowo

Dual je bjezdwěla jedna z najwočiwidnišich wosebitosćow hornjoserbskeje 
rěče. Tola praktiske nałožowanje tuteje gramatiskeje kategorije, wosebje we wšěd-
nej ertnej rěči, wopokazuje so často jako problematiske. To samsne płaći tež za 
bohosłowsku runinu, předewšěm za přełožki Swjateho Pisma. Strukturelny roz dźěl 
mjez bibliskimi rěčemi, hdźež dual nimale pobrachuje, a hornjoserbšćinu, w kot-
rejž ta gramatiska kategorija eksistuje, zawinuje při přełožowanju Biblije wěste 
problemy na teologiskej runinje. Wone wurostu wosebje z toho, zo je dual porno 
pluralej markěrowany: Wón wuzamknje woznam mnohoty, mjeztym zo móže plu-
ral tež dwojotu zapřijeć (Faßke 1981: 429). Bjezmała powšitkowne njewustupo-
wanje duala we wuchadnišćowych bibliskich rěčach dowola potajkim we wěstych 
kontekstach šěrše teologiske wułožowanje, kotrež přełožk z pomocu duala wob-
mjezuje. Wjetšina wšitkich relewantnych padow w hornjoserbskich přełožkach 
Biblije drje je z rěčespytneho kaž tež bohosłowskeho zhladowanja njeproblemati-
ska1. Tola tež problematiske městna njepobrachuja, štož je hłowna teza předleža-
ceho nastawka. W prěnim dźělu přinoška předstajeja so přikłady tajkich bibliskich 
tekstow, kotrež su z dualom zwjazane a wuprudźuja wěste teologiske wobmysle-
nja. W druhim dźělu pak podawaja so někotre pokiwy k rozrisanju zwěsćenych 
ćežow. Wšitke bibliske citaty w nastawku pochadźeja z najnowšeho wudaća hor-
njoserbskeho přełožka Swjateho Pisma z lěta 2006 w redakciji msgr. Měrćina Sa-
lowskeho.

1 Přir. na přikład: Lk 2, 22–24; 15, 11; 24, 15.
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I. Přikłady problematiskeho nałožowanja duala

Jeli sej někotre městna w naspomnjenym wudaću Swjateho Pisma, na kotrychž 
so dual wužiwa – abo tež nic –, z teologiskeho wida dokładnišo wobhladamy, wu-
jewja so poměrnje spěšnje někotre teologisce dwělomne pady2. Najbóle wočiwidne 
su sćěhowace.

1) Gen 1, 28

„Budźtaj płódnaj a množtaj so a napjelńtaj zemju a podćisńtaj sej ju! Knježtaj 
nad rybami morja a nad ptakami njebja a nade wšěmi zwěrjatami, kotrež so na zemi 
hibaja!”3. Tu jedna so wo jedne z prěnich městnow hornjoserbskeho přełožka Swja-
teho Pisma, w kotrymž nałožuja so dualowe formy. Dohromady mamy pjeć wupra-
jenjow: budźtaj płódnaj, množtaj so, napjelńtaj, podćisńtaj a knježtaj. Hladajo na 
problematiku nastawka stej wosebje wuprajeni budźtaj płódnaj a množtaj so waž-
nej. Wonej poćahujetej so, tak so znajmjeńša twjerdźi, na prěni čłowjeski por – 
Adama a Jěwu. Ryzy rěčnje je dualowa forma tuž wopodstatnjena. 

Tež teologisce wupada wšitko korektnje, dokelž je spłodźenje a zrodźenje po-
tomnistwa nadawk mandźelskeju, kotrajž mataj po Božim planje w monogami-
skim zwjazku žiwaj być: „Tohodla wopušći muž nana a mać a póńdźe za žonu, 
a wonaj budźetaj jedne mjaso” (Gen 2, 24). Zapřijeće třećeho partnera widźi so, 
wosebje w Nowym Zakonju, jako łamanje mandźelstwa: „Štóž pušći swoju 
mandźelsku, samo dla kurwarstwa, a sej druhu wozmje, łama mandźelstwo. Tež 
tón, kiž so z pušćenej woženi, łama mandźelstwo” (Mt 19, 9; přir. tež: Mk 10, 
1–12; Lk 16, 18).

Při wšěm je wužiće dualoweje kategorije za budźtaj płódnaj a množtaj so 
w Gen 1, 28 problematiske: Tajka formulacija dźě sugeruje, zo je spłodźenje 
a zrodźenje dźěsća jeničce biologiska činitosć. Tomu pak z wida teologije tak 
njeje: Jedna so wo wobšěrniši proces, kiž wobsahuje nimo biologiskeho žiwjenja 
tež přepodaće wšeho toho, štož so dźensa kultura mjenuje, na př. rěče, wěry, 
wědy, stawiznow etc. 

Ilustracija toho je pad prěnjeju bibliskeju bratrow, kotrajž reprezentujetaj, tak 
kaž jeju staršej, cyłe čłowjestwo a nic jednotliwych ludźi. Adam spózna Jěwu 
a wona podja a porodźi… Tu wočakuje so intuitiwnje słowje dźěsći abo synow 
(Rut 4, 13). Tola bibliski tekst praji, zo porodźi Jěwa Kaina a Abela, potajkim po-
prawom dwě mjenje (Gen 4, 1–2). A mjeno njeje biologiski, ale kulturelny zjaw, kiž 
ma kolektiwny niwow (Rut 4, 16–17; Lk 1, 57–63), dokelž – kaž wučeše hižo 
Bernardus Carnotensis (ca. 1070–1130) – smy „lutki sedźace na ramjenjomaj 
hobra“ – nanos gigantium humeris insidentes. Dźensniši čłowjek wě wjac hač jeho 

2 NB: při pisanju nastawka buchu tohorunja sćěhowace hornjoserbske přełožki Biblije konsultowane: 
Nowy Zakoń, do hornjoserbšćiny po rjedźe Vulgaty přełožištaj Jurij Łusčanski a Michał Hórnik, Budyšin 
1896; Swjate Pismo Noweho Zakonja, Budyšin 1966.

3 Wšitke wuzběhnjenja D. Dz.
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prjedownicy, tola jenož, dokelž je přez nich nahromadźenu wědu zdźědźił (Plėšnys 
2018: 257). Dualowe formy w Gen 1, 28 znjemóžnjeja tajku perspektiwu a reduku-
ja přepodaće žiwjenja na biologiski proces.

2) Mt 20, 23

„Na to rjekny jimaj: Mój keluch drje budźetaj pić, ale hač budźetaj sedźeć 
k mojej prawicy abo k lěwicy, nimam ja postajeć, ale to je za tych, za kotrychž je 
to mój njebjeski Wótc přihotował”. To je fragment perikopy Mt 20, 20–28, kotraž 
mjenuje so Česćelakomnosć Cebedejoweju synow (SPSNZ 2006: 1110). Mać Jaku-
ba a Jana chcyše swojimaj synomaj čestnej městnje w Jězusowym kralestwje za-
wěsćić (Mt 20, 20–21). Wona dźě widźeše w nim jeno wuspěšneho politiskeho 
načolnika a wójwodu. Jězus pak to wotpokaza, dokelž nima wón to postajeć. To 
rozsudźa jeno Wótc a přisteji to jenož tym, za kotrychž (οἷς) je to přihotowane 
(Mt 20, 22–23). 

Na prěni pohlad njejsu w tutym teksće problemy, kiž maja něšto z dualom činić. 
To pak přitrjechi jenož za přełožki, kotrež scyła dualowe formy njenałožuja. Za 
hornjoserbske přełožki je tuta sada potajkim problematiska, štož wuchadźa z toho, 
zo je w Mt 20, 23 dwoji teologiski zmysł zapisany: Z bohosłowskeho wida njeje 
w Bibliji z Jězusowym kralestwom politiske, ale mesianiske kralestwo měnjene, kiž 
započina so z jeho smjerću na křižu, kotryž je poprawom jeho prěni trón: „Nad jeho 
hłowu přičinichu napis wo jeho winje: To je Jězus, kral Židow” (Mt 27, 37)4. To-
hodla woznamjenja sedźeć k Jeho prawicy abo lěwicy z nim skřižowany być. To 
pak njebě ani za Jakuba, ani za Jana přez Boha postajene, ale jeno za dweju złóst-
nikow: „Běchu z nim tež dweju rubježnikow skřižowali, jednoho k prawicy a dru-
heho k lěwicy” (Mt 27, 38). Wuprajenje za tych, za kotrychž, kiž nałožujo plural 
woznamjenja powšitkownu mnohočłonowosć, a so tuž dualej poprawom spřećiwja, 
njepoćahuje so na scenu skřižowanja Jězusa a dweju rubježnikow. Tuž by so měł 
grjekski pronomen οἷς w Mt 20, 23, kaž tež w paralelnym teksće Mk 10, 40, z po-
mocu dualoweje formy přełožić. Tak móhł tež hornjoserbski přełožk wotewrjeniši 
za teologisku perspektiwu křiža jako tróna być.

3) Lk 2, 7

„A porodźi swojeho syna, prěnjorodźeneho, powi jeho do pjeluškow a połoži 
jeho do žłobika, dokelž za njeju městna w hospodźe njebě”. Z wuprajenjom za 
njeju (αὐτοῖς) staj w hornjoserbskim přełožku Marija a Józef měnjenaj. Wonaj 
přebywataj w Betlehemje, pytataj nóclěh a njemóžetaj jón namakać. Gramatisce 
tuž za njeju trjechi. Problem tči pak w tym, zo bě Marija za čas pytanja nóclěha 

4 Tajka teologiska perspektiwa křiža je wosebje w Ewangeliju po Janu wočiwidna (3, 14; 12, 23. 
32–33); přir. Koester 2003: 235–239. 
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hižo samodruha: „Józef woteńdźe […], zo by so zapisać dał z Mariju […], kotraž 
bě před porodom” (Lk 2, 4–5). Jeli njebě potajkim městna w hospodźe, potom nic 
za njeju, ale za nich, dokelž běše njenarodźeny Jězus hłowna přičina toho. Kóždy 
porod je dźě z kreju zwjazany. A kontakt z njej čini rodźacu žonu ritualnje nječi-
stu kaž tež wšitko to, čehož so wona dótknje (Lew 12, 1–8). To bě tež přiči-
na toho, zo nochcychu wobsedźerjo hospody Swjatu Swójbu nutř pušćić a poskić-
ichu jej chlěw. Wuprajenje za njeju wuwostaja tutu starozakonsku teologisku 
perspektiwu a pohnuwa čitarja, we wobsedźerjach hospody jeno ludźi twjerdeje 
wutroby widźeć. W tutym padźe bě to runje nawopak. Woni běchu cyle pobož-
ni ludźo, kiž starachu so wo swoju a swojich hosći ritualnu čistosć (Maggi 
2004: 64–65). 

4) Jan 1, 41

„Tón zetka najprjedy swojeho bratra Symana a praji jemu: Mój smój Mesiasa 
našłoj”. Naměstnik mój steji za Handrija, bratra Symana Pětra, a za wěsteho ano-
nymneho čłowjeka, kiž mjenuje so w Ewangeliju po Janu wučomnik, kotrehož Jězus 
lubowaše (13, 23; 19, 26; 21, 7). Tradicija widźi w nim swj. japoštoła Jana, Cebe-
dejoweho syna a Jakuboweho bratra (Moloney 1998: 6–9). Handrij a Jan běštaj 
spočatnje wučomnikaj Jana Křćenika (Jan 1, 35). Hakle pozdźišo staj Jězusa zezna-
łoj, jeho wopytałoj a w nim přez profetow slubjeneho Mesiasa připóznałoj 
(Jan 1, 37–39). Tutón podawk zawostaji w nimaj tajki wulki zaćišć, zo chcyštaj wo 
tym tež druhim powědać. Jedyn z prěnich adresatow jeju poselstwa sta so Syman 
Pětr, Handrijowy bratr: Mój smój Mesiasa našłoj! (Jan 1, 41).

Na prěni wid njeje citowana pasaža problematiska: Jedna so wo Handrija a Jana, 
potajkim wo dwě wosobje, z čehož slěduje, zo wužiwaja so dualowe formy. Gra-
matisce je wšitko w porjadku. Nic pak teologisce: Handrij a Jan dźě njeběštaj samaj 
w Jězusu z Nacareta Mesiasa spóznałoj. Za to trjebaštaj pomoc Jana Křćenika: 
„Nazajtra steješe tam Jan […] a dwaj z jeho wučomnikow; a wuhladawši Jězusa 
přichadźeć praji: Hlej, Jehnjo Bože. A wučomnikaj słyšeštaj to prajić a dźěštaj za 
Jězusom” (Jan 1, 35–37). Bjez Janoweho Hlej, Jehnjo Bože! njeby jeju dźěštaj za 
Jězusom móžne było. Sada Mój smój Mesiasa našłoj! pak wuzamknje přinošk Ja-
noweho swědčenja. Z teologiskeho zhladowanja pak njeje to akceptabelne5. Kon-
cept swědčenja Jana Křćenika ma w Nowym Zakonju (Mt 3, 1–17; Mk 1, 1–11; 
Lk 3, 1–22) a wosebje w Ewangeliju po Janu wuznamnu teologisku funkciju. 
Štwórtemu kanoniskemu sćenikej běše wažne dopokazać, zo njebě Jan Křćenik 

5 Delnjoserbski přełožk Biblije z lěta 1868 wužiwa na wotpowědnym městnje pluralowu formu: 
My ßmy togo Meßiaßa namakali (my smy togo Mesiasa namakali), přir. http://dolnoserbski.de/biblija/
tekst/Io-1–41#v41. Tež w staršich hornjoserbskich ewangelskich wudaćach Noweho Zakonja (po 
 přełožku Frencla) namaka so (we wšelakich prawopisnych wariantach) formulacija my smy, přir. na př. 
Biblija 1905 (https://sachsen.digital/werkansicht/ dlf/174658/1440/0/). Katolski přełožk Łusčanske-
ho Hórnika (NZ 1896) ma porno tomu dualowu formu (https://sachsen.digital/werkansicht/
dlf/170724/191/0/).
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Mesias, ale jenož jedyn z jeho swědkow: „Bě čłowjek, wot Boha pósłany, jeho 
mjeno bě Jan. Tón přińdźe na swědčenje, zo by swědčił wo swětle, zo bychu wšit-
cy přez njeho wěrili. Wón njebě swětło, ale měješe wo swětle swědčić” (Jan 1, 6–8) 
(Moloney 1998: 37; Koester 2003: 147–150).

5) Jan 17, 21

„Njech su wšitcy jedne kaž ty, Wótče, we mni a ja we tebi; tak njech su tež woni 
jedne w namaj, zo by swět wěrił, zo sy mje ty pósłał”. To je sada, kiž pochadźa 
z tak mjenowaneje Rozžohnowanskeje modlitwy Jězusa Chrystusa (Jan 17, 1–26) 
(SPSNZ 2006: 1209; Moloney 1998: 458). W njej wobroći so Jězus na Boha Wót-
ca a prosy jeho mjez druhim wo dar mjezsobneje přezjednosće za wšitkich křesća-
now. Jeje garant a znamjo ma přezjednosć křesćanow z Bohom Wótcom a Jězusom 
Chrystusom – w namaj (ἐν ἡμῖν) – być. Zaso je dualowa forma wuprajenja w namaj 
z ryzy rěčneho stejišća přihódna. Wona dźě so poćahuje jeno na Jězusa a Wótca. 
Tola z teologiskeho wida wujewi so tu problem: Křesćanski Bóh je dźě Swjata 
Trojica: Wótc, Syn a Duch Swjaty (Mt 28, 19). Tutu dualowa forma wuprajenja 
w namaj, wuzamkujo Ducha Swjateho, na wěste wašnje neguje. A Duch Swjaty, 
jako třeća wosoba tuteje njedźělomneje jednosće, ma bytostnu rólu za přezjednosć 
Jězusowych přiwisnikow (Japsk 2, 1–11; 1 Kor 12, 1–11), wo kotruž prošeše Jězus 
Chrystus Boha Wótca w naspomnjenej modlitwje. Teologisce widźane jednaše so 
potajkim wo próstwu wo Ducha Swjateho. Tohodla dyrbi so fakt, zo wuzamknje 
dualowa formulacija w namaj Ducha, kritisce hódnoćić. Samsna ćeža chowa so 
w Jan 14, 23: „Jeli mje štó lubuje, budźe moje słowo dźeržeć, a mój Wótc budźe 
jeho lubować, a přińdźemoj k njemu a budźemoj pola njeho bydlić”. Tež tuta sada 
wuzamknje Ducha Swjateho, štož je teologisce zaso problematiske: Duch Swjaty 
dźě přebywa we wěriwych: „Ja budu Wótca prosyć, a wón da wam druheho Po-
kojićela, zo by wón na wěki z wami był: Ducha prawdy, kotrehož swět přijeć nje-
móže, dokelž jeho njewidźi, ani njeznaje. Wy jeho znajeće, dokelž wostanje z wami 
a budźe we was” (Jan 14, 16–17). Wuzamknjenje Ducha Swjateho (přińdźemoj, 
budźemoj) neguje potajkim při teologiskej interpretaciji dospołnu jednotu wěriwych 
ze Swjatej Trojicu.

II. Namjety za wotstronjenje přećiwka mjez teologiju  
a nałožowanjom duala

Předpołožene přikłady6 pokazuja, zo eksistuja w hornjoserbskich přełožkach 
Swjateho Pisma na někotrych městnach přećiwki mjez nałožowanymi (resp. nje-
nałožowanymi) dualowymi formami a teologiskej interpretaciju. Tuž je stajena 
teza poměrnje derje wopodstatnjena. Rěčnje korektne nałožowanje duala abo 

6 K tutym by so móhło znajmjeńša hišće sćěhowacej perikopje přidać: Mt 3, 13–15; Lk 2, 4–6. 
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pobrachowanje jeho wotpowědnych formow wobmjezuje druhdy teologisku per-
spektiwu Biblije: 1) Płódnosć redukuje so na biologiski proces (Gen 1, 28); 2) 
Kralestwo Jězusa Chrystusa zamjezuje so na politisku runinu (Mt 20, 23; Mk 10, 
40); 3) Dźěćo w maćernym žiwoće runa so embryju, na kotrež so njedźiwa (Lk 2, 
7); 4) Přez Jana Křćenika zjewjena wěrnosć wo mesianskim statusu Jězusa přemě-
ni so na wosobinsku zasłužbu Handrija a Jana (Jan 1, 41a); 5) Swjata Trojica 
njewobchowuje we wšěch padach swoju bytostnu jednosć (Jan 14, 23; 17, 21). 
A to su jenož někotre připadne přikłady. Dokładna analyza relewantnych pasažow 
cyłeho Swjateho Pisma pod tutym aspektom by ličbu tajkich padow wěsće powje-
tšiła. Staji so potajkim prašenje: Kak měło so z předpołoženymi a podobnymi 
teks tami wobchadźeć?

Najradikalniše rozrisanje, to rěka dospołne wotstronjenje duala w hornjoserb-
skich bibliskich přełožkach, njeje ani praktikabelne ani zmysłapołne7. Z tutej pro-
blematiku dyrbi so hinak wobchadźeć. W poměrje mjez nałožowanjom dualowych 
formow a teologiju w hornjoserbskich přełožkach Swjateho Pisma by so měło ge-
nerelnje na sćěhowace dźiwać:

Sprěnja: Při wužiwanju dualowych formow dyrbi so teologiska perspektiwa 
Swjateho Pisma kedźbu měć. Přełožowar ma pak sam teologa być, pak z bohosłow-
com hromadźe dźěłać.

Zdruha: W padach, w kotrychž dóńdźe k wočiwidnemu přećiwkej rěčnje ko-
rektneje dualoweje formy a teologiskeho wułožowanja, měł so teologiji předstup 
dać. W přispomnjenju pak měła so problematika potrjecheneje bibliskeje perikopy 
rozkłasć. Zakład tajkeho postupowanja tči w tym, zo je bibliska rěč, parafrazujo 
basnika Józefa Nowaka (1895–1978), najprjedy teologiskich mysli nošerka 
a ćěšerka (Nowak 1994: 147; přir. Jan 20, 30–31) (Přir. Nowak 1994: 147). Po-
dobny modus procedendi jewi so hižo w grjekskim Nowym Zakonju: Njezrozum-
liwe městna so tam komentuja (na př. Mk 7, 3–4) a gramatika resp. grafiska re-
prezentacija rěče podrjaduje so teologiji, wosebje w Apokalypsy swjateho Jana, 
hdźež zawjedu so w grjekskim originalu samo wotpohladnje „prawopisne zmylki”, 
kotrež maja čitarja na wažne teologiske ideje skedźbnić (na př. 1, 3; 5, 6). Z tu-
teje přičiny je so grjekšćina poslednjeje knihi Noweho Zakonja mjez wědomost-
nikami jako barbarska rěč titulowała.

7 Na jednej stronje je wulki dźěl rěčnje korektnje nałožowanych dualowych formow tež z teolo-
giskeho wida njeproblematiski. Jich rigorozne narunanje z pluralowymi formami by so w mnohich 
pozicijach spřećiwjało rěčnemu začuću wjetšiny rěčnikow, štož njemóže zaměr bibliskeho přełožka 
być. Na druhej stronje by wědome ekskludowanje duala z bibliskich tekstow zesylnjało powšitkownu 
tendencu jeho pozhubjowanja, kotraž šěri so z rozdźělnej doslědnosću we wšelakich morfologiskich 
kontekstach wosebje we wobchadnej rěči a při ertnej komunikaciji, přir. Scholze 2007: 117–131. 
Tydźenski (a pola někotrych wěriwych wšědny) kontakt z rěču Swjateho Pisma na Božich mšach 
přisporja bjezdwěla (znajmjeńša pasiwne) znajomosće standardneje rěče pola njesnadneho dźěla 
nošerjow hornjoserbšćiny.
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Praktisce by to móhło takle wupadać:

Bibliski tekst Aktualny přełožk Namjet korektury
Gen 1, 28 „A Bóh jeju požohnowa, a Bóh jimaj 

rjekny: Budźtaj płódnaj a množtaj so 
a napjelńtaj zemju a podćisńtaj sej ju! 
Knježtaj nad rybami morja a nad ptakami 
njebja a nade wšěmi zwěrjatami, kotrež 
so na zemi hibaja!”.

„A Bóh jich požohnowa, a Bóh jim 
rjekny: Budźće płódni a množće so 
a napjelńće zemju a podćisńće sej ju! 
Knježće nad rybami morja a nad ptakami 
njebja a nade wšěmi zwěrjatami, kotrež 
so na zemi hibaja!”.

Mt 20, 23 „Na to rjekny jimaj: Mój keluch drje 
budźetaj pić, ale hač budźetaj sedźeć 
k mojej prawicy abo k lěwicy, nimam ja 
postajeć, ale to je za tych, za kotrychž je 
to mój njebjeski Wótc pilotował”.

„Na to rjekny jimaj: Mój keluch drje 
budźetaj pić, ale hač budźetaj sedźeć 
k mojej prawicy abo k lěwicy, nimam ja 
postajeć, ale to je za teju, za kotrejuž je 
to mój njebjeski Wótc pilotował”.

Lk 2, 7 „A porodźi swojeho syna, prěnjorodźene-
ho, powi jeho do pjeluškow a połoži jeho 
do žłobika, dokelž za njeju městna 
w hospodźe njebě”.

„A porodźi swojeho syna, prěnjorodźene-
ho, powi jeho do pjeluškow a połoži jeho 
do žłobika, dokelž za nich městna 
w hospodźe njebě”.

Jan 1, 41 „Tón zetka najprjedy swojeho bratra 
Symana a praji jemu: Mój smój Mesiasa 
našłoj”.

„Tón zetka najprjedy swojeho bratra 
Symana a praji jemu: My smy Mesiasa 
našli”.

Jan 17, 21 „Njech su wšitcy jedne kaž ty, Wótče, we 
mni a ja we tebi; tak njech su tež woni 
jedne w namaj, zo by swět wěrił, zo sy 
mje ty posłał”.

„Njech su wšitcy jedne kaž ty, Wótče, we 
mni a ja we tebi; tak njech su tež woni 
jedne we nas, zo by swět wěrił, zo sy 
mje ty posłał”.

Namjetowane korektury hodźa so poprawom dwěmaj typomaj přirjadować: 
přezjedne a njepřezjedne z kontekstom. Do prěnjeje kategorije słušeja: Gen 1, 28; 
Mt 20, 23 a Lk 2, 7, k druhej pak: Jan 1, 41 a Jan 17, 21. Teksty prěnjeje katego-
rije njetrjebaja žane komentary k temje poměra duala a teologije. Z najblišeho kon-
teksta dźě wuchadźa, wo koho so w nich jedna. W Gen 1, 28 su měnjeni wšitcy 
ludźo, w Mt 20, 23 sedźacej k prawicy a lěwicy Jězusa Chrystusa a w Lk 2, 7 – 
Józef, Marija a Jězusdźěćatko. Tekstomaj druheje kategorije pak dyrbjał so komen-
tar přidać. W padźe Jan 1, 41 by dosahało snadź naspomnić, zo njeměni sada My 
smy Mesiasa našli! jeno Handrija a Jana, ale tež Jana Křćenika, bjez kotrehož, kaž 
pokazane, njeby tajke wěrywuznaće scyła móžne było. Tekst Jan 17, 21 je bóle 
problematiski. W nim rěči so direktnje wo dwěmaj wosobomaj – Bohu Wótcu 
a Jězusu Chrystusu, tuž wočakuja so naturalnje dualowe formy. Tohodla měł so 
w přispomnjenju křesćanski koncept Swjateje Trojicy předstajić a přez to wupraje-
nje we nas město w namaj wopodstatnić. W Bibliji ma dźě najprjedy wo teologiju 
hić. Podobnje jedna so tež na poetiskej runinje. Basnicy podrjaduja tohorunja zasa-
dy prawopisa a dalšich rěčnych runinow potrjebam poezije.  

Dosłowo

Na kóncu jednoho ze swojich přirunanjow praji Jězus sćěhowace: „Komuž je 
wjele date, wot toho budźe so wjele žadać, a komuž su wjace dowěrili, wot toho 



Daniel Dzikiewicz18 SO 76/1

budźeja wjace žadać” (Lk 12, 48b). Kaž wupada, je dual wosebje Hornjoserbam 
dowěrjeny. Wón wobohaća jich rěč, sčini pak ju zdobom kompleksnišu a staja tak 
přełožowarjow bibliskich tekstow před dodatny problem: Wědomy wobchad z du-
alom wobćežuje přidatnje jich prócu. Tola hornjoserbski přełožk Swjateho Pisma je 
zdobom wěsta paradigma za to, kak by starogrjekski bibliski tekst wupadał, jelizo 
by so w nim, kaž bě to w klasiskej grjekšćinje, tohorunja dual nałožował (Poeschel 
1961: 55–56). Tuž maja serbske přełožki Biblije dualowych formow dla wurjadny 
a originelny wuznam. Wone pokazuja z jich pomocu, z kajkimi ćežemi bychu so 
awtorojo Stareho a Noweho Zakonja cyle wěsće rozestajeć dyrbjeli. To móhło za 
někotrych eksegetow Biblije samo jedna z přičinow za to być, sej serbšćinu 
přiswojić: Jeje wobknježenje dźě wobohaća a wótři jich wědomostne graty. Aktu-
alny pak hornjoserbski přełožk Swjateho Pisma by so w přichodźe hodźał jednej 
korekturje podać, kotraž wosebje poměr duala k teologiji wobkedźbuje.
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Dual grammatical number and theology 
Introduction to use of dual forms in Upper Sorbian translations of the Bible

This article describes the relations between dual grammatical number and theology. The original thesis 
was: Upper Sorbian translations of the Bible contain theologically problematic uses of dual forms. The 
hypothesis is accompanied by an analysis of the exegesis and theology of the periscopes Gen 1, 28; Mt 
20, 23; £k 2, 7; J 1, 41 and 17, 21. Application or failure to apply dual forms in the texts in question poses 
significant problems on the level of theology. This article contains also a suggestion of certain rules to be 
followed in future revisions of the existing translation of the Upper Sorbian Bible. Firstly, the use of dual 
grammatical number should go hand in hand with the theological perspective of the biblical texts.  
Secondly, in cases when the category of dual grammatical number cannot accommodate theology, the 
latter should be a priority. 

Keywords: Holy Scriptures, dual grammatical number, theology, translation of the Bible, Upper 
Sorbian language, interpretation, exegesis
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KRYTYKA PRÓB EMANCYPACJI ŚLĄSZCZYZNY.  
PŁASZCZYZNA NAUKOWA (LINGWISTYCZNA) 

1. Kiedy w połowie pierwszej dekady XXI wieku polski parlament przyjął Usta-
wę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym nadającą 
kaszubszczyźnie status „języka regionalnego”, wydawało się, że w obrębie polskiej 
polityki językowej brak już jakichkolwiek poważniejszych punktów spornych, 
związanych z wewnętrznym ustrukturyzowaniem polskiego języka narodowego, 
jego granicami i obszarem funkcjonowania. W momencie, gdy dyskusja nad statu-
sem mowy kaszubskiej de facto stała się już bezprzedmiotowa – wspomniana usta-
wa pośrednio bowiem uznawała, że mowa Kaszubów nie jest dialektem języka 
polskiego1 – wybuchł kolejny językowy spór, w swojej istocie analogiczny do tego, 
który jeszcze niedawno dotyczył kaszubszczyzny. Doszło bowiem do zakwestiono-
waniu poglądu, dotychczas niemal powszechnie przyjmowanego w polskich krę-
gach badawczych, zgodnie z którym mowa rdzennej, słowiańskiej ludności Górne-
go Śląska uznawana była za dialekt języka polskiego. Część śląskich środowisk 
politycznych, lokalnych organizacji kulturalnych i społecznych podjęła działania 
mające na celu oficjalne usamodzielnienie mowy Ślązaków i nadanie jej statusu 
drugiego – obok kaszubszczyzny – polskiego języka regionalnego. Pierwsza próba 
nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych..., nadająca śląszczyźnie status 
języka regionalnego została podjęta już w 2007 roku, kolejne w 2010, 2012 oraz 
w 2016 roku2. Za każdym jednak razem, na różnym etapie procedowania, projekty 
znowelizowanej ustawy były odrzucane przez polski parlament. 

1.1. Niepowodzenie działań mających na celu usamodzielnienie się śląszczyzny 
było przede wszystkim efektem polityki językowej, prowadzonej w Polsce przez 

1 Zgodnie z art. 19.1.2 wspomnianej Ustawy o mniejszościach narodowych…, język regionalny „róż-
ni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka państwa, ani 
języków migrantów” (Ustawa… 2005).

2 W styczniu 2018 podjęto kolejną, piątą już próbę nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku narodowym. Inicjatorką zmiany ustawy, dzięki której etnolekt śląski uzyskałby 
status języka regionalnego, była posłanka Monika Rosa z partii Nowoczesna (szerz. zob. Zasada 2018).
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elity polityczne sprawujące władzę. Nie można jednak ignorować roli negatywnego 
stanowiska, jakie wobec projektu samodzielnego języka śląskiego przyjęła Rada 
Języka Polskiego, czyli gremium, które posiada ustawowy status instytucji opinio-
dawczo-doradczej w sprawach używania języka polskiego3. Kontestacja prób ślą-
skiej emancypacji – obok ścieżki parlamentarno-prawnej – odbywała się również 
w obszarze szerokiego, publicznego dyskursu, w którym brali udział nie tylko po-
litycy i naukowcy, ale także dziennikarze, publicyści, ludzie sztuki, artyści, działa-
cze społeczni, czy nawet anonimowi członkowie polskiej wspólnoty obywatelskiej, 
odczuwający potrzebę wypowiedzenia się na temat statusu śląskiej mowy. Wypo-
wiedzi podważające zasadność funkcjonowania śląskiego języka regionalnego spo-
tkać można było w różnego rodzaju przestrzeniach społecznej komunikacji – w pra-
sie codziennej, programach telewizyjnych i radiowych, w internetowych portalach, 
w publicystyce, w obrębie publikacji naukowych czy w codziennej komunikacji 
mieszkańców regionu itd. Argumentację krytycznie odnoszącą się do prób emancy-
pacji śląszczyzny podzielić można na taką, która odwoływała się do kwestii poli-
tyczno-ustrojowych, społeczno-kulturowych, personalnych i naukowych (lingwi-
stycznych). 

1.2. Wśród zarzutów wysuwanych na płaszczyźnie polityczno-ustrojowej cen-
tralne miejsce zajmowała teza, mówiąca, że emancypacja etnolektu śląskiego 
w istotny sposób zagrozi żywotnym interesom polskiej wspólnoty narodowo-pań-
stwowej. Wskazywano, że ukonstytuowanie śląskiego języka regionalnego może 
zostać wykorzystane przez lokalne, śląskie siły separatystyczne jako pierwszy krok 
na drodze do wyodrębnienia Górnego Śląska z granic państwa polskiego, a Śląza-
ków z obszaru polskiego etnosu. Przestrzegano również, że zgoda na emancypację 
śląszczyzny stanowić będzie zachętę do wysuwania analogicznych żądań w innych 
częściach kraju, co w konsekwencji rozbić możne nie tylko polską spójność teryto-
rialno-etniczną, ale także homogenność całej polskiej przestrzeni komunikacyjnej 
i polskiego obszaru kulturowego. Obawiano się, że koszty funkcjonowania samo-
dzielnego regionalnego języka śląskiego będą stanowiły dla państwa polskiego bar-
dzo poważne obciążenie, mogące skutkować paraliżem finansów publicznych. Od-
nosząc się do społecznego wymiaru funkcjonowania samodzielnej śląszczyzny, 
wskazywano, że jej emancypacja doprowadzić może do wybuchu niepokojów spo-
łecznych i konfliktów etnicznych pomiędzy Ślązakami a ludnością nieśląską. 
W krytycznym dyskursie podnoszono również argumenty o charakterze personal-
nym – dowodzono, że propagatorzy idei samodzielnego języka śląskiego forsują 
jego wyodrębnienie jedynie po to, aby osiągnąć osobiste, partykularne korzyści, 
głównie o charakterze finansowym (szerzej Jaroszewicz 2019). Ostatecznie, 
w  obrębie debaty towarzyszącej próbom usamodzielnienia się etnolektu śląskiego 
przywoływano argumentację o charakterze naukowym, lingwistycznym. Opierając 
się przede wszystkim na przesłankach genetyczno-językowych i strukturalno-języ-
kowych, a także komunikacyjno-językowych oraz stylistyczno-językowych, 

3 Warto zauważyć, że właśnie na negatywne stanowisko Rady powoływano się w oficjalnych, rządo-
wych dokumentach uzasadniających odrzucenie próby ukonstytuowania śląszczyzny jako języka regional-
nego (zob. np. Stanowisko Rządu… 2015).



Krytyka prób emancypacji śląszczyzny 23SO 76/1

dowodzono, że projekt samodzielnego i odrębnego od polszczyzny śląskiego języka 
regionalnego pozbawiony jest racjonalnych podstaw (por. też Michna 2014). 

1.3. Celem niniejszej pracy jest prezentacja i analiza ostatniego z wymienionych 
wyżej komponentów dyskursu – mowa o krytyce prób emancypacji śląszczyzny, do-
konywanej na płaszczyźnie naukowej (lingwistycznej). W rozprawie uwagą zostały 
objęte nie tylko wypowiedzi językoznawców, ale także popularyzatorów wiedzy 
o Górnym Śląsku, ludzi kultury i sztuki oraz innych intelektualistów, którzy kwestio-
nowali zasadność usamodzielnienia się mowy Ślązaków, posługując się przy tym ar-
gumentami natury lingwistycznej. Wśród przeanalizowanych materiałów gatunkowo 
największą grupę stanowią artykuły naukowe oraz prasowe wywiady. 

Pominięty w niniejszej rozprawie wycinek publicznej debaty, w której poddawa-
no krytyce próby emancypacji śląszczyzny, odnosząc się do argumentacji o charak-
terze polityczno-ustrojowym, społecznym-kulturowym i personalnym, został omó-
wiony w odrębnej pracy (Jaroszewicz 2019). 

2. Podważając zasadność prób kodyfikacji i emancypacji śląszczyzny, często 
wskazywano, że ukonstytuowanie się śląskiego standardu i jego swobodne funkcjo-
nowanie w przestrzeni publicznej może stać się czynnikiem obniżającym kompe-
tencje komunikacyjno-językowe Ślązaków. Obawiano się, że funkcjonowanie znor-
matywizowanego etnolektu śląskiego może wprowadzić chaos do językowej 
komunikacji w regionie, wywołać frustrację wśród użytkowników śląskich gwar, 
obniżyć ich zaufanie do własnych kompetencji językowych i – w konsekwencji – 
negatywnie rzutować na stosunek Ślązaków do własnej mowy. Tezę taką można 
odnaleźć w wypowiedziach językoznawczyni Iwony Nowakowskiej-Kempnej:

Stworzenie jednego, sztucznego dialektu śląskiego wprowadzi poważny zamęt, gdyż dzieci 
i osoby dorosłe, dotąd przekonane, że mówią gwarą śląską – w sensie gwary swojej miejsco-
wości – nagle zrozumieją, że taką gwarą nie mówią, a nowy ‘język’ jest im obcy i muszą się 
go nauczyć (Nowakowska-Kempna 2008: 75).

Badaczka szczególną uwagę zwracała na „sztuczność” hipotetycznego języka 
śląskiego. Pod tym pojęciem lingwistka rozumiała brak tożsamości śląskiego stan-
dardu z lokalnymi, śląskimi gwarami: 

Uważam, że języka śląskiego jako sztucznego tworu nie powinno się wprowadzać do szkół. 
Będzie to sztuczny język nieodzwierciedlający mowy dzieci w danej miejscowości w wymo-
wie, gramatyce i słownictwie (przynajmniej w znacznym zakresie) (Nowakowska-Kempna 
2008: 75).

Ta sama językoznawczyni akcentowała również, że swobodne funkcjonowanie 
w śląskiej przestrzeni społecznej skodyfikowanej śląszczyzny szczególnie negatyw-
nie mogłoby wpłynąć na najmłodsze pokolenie Ślązaków. Lingwistka twierdziła, że 
ukonstytuowanie się języka śląskiego doprowadziłoby do sytuacji, w której śląskie 
dzieci miałyby kontakt z czterema systemami językowymi. Badaczka – najprawdo-
podobniej uznając, że posługiwanie się tyloma różnymi kodami językowymi 
 przekracza możliwości intelektualne śląskich uczniów – stawiała również tezę, że 
wielojęzyczność w praktyce obniżyłaby umiejętności językowo-komunikacyjne 
młodych Ślązaków:
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Dziecko urodzone na Śląsku będzie (teoretycznie) uczyło się: rodzimej gwary, języka regio-
nalnego śląskiego, języka ogólnopolskiego (aby uczestniczyć w życiu narodowym: gospodar-
czym i politycznym, kulturalnym i naukowym) oraz angielskiego jako lingua franca naszych 
czasów. Z czasem może dojść do pomieszania form i rozmówca będzie miał kłopot z komu-
nikacją. (Nowakowska-Kempna 2008: 75).

***

Częścią fundamentalnej wiedzy o procesach językowej standaryzacji jest po-
gląd, że nowo tworzony język nie może być tożsamy z gwarami i dialektami, z któ-
rych wyrasta. Za jedną z konstytutywnych cech każdego języka uznaje się bowiem 
uzyskanie przezeń niezależności od lokalnego podłoża dialektalno-gwarowego – ję-
zyk to par excellence „nieorganiczny idiom” (por. np. Brozović 1970: 12). Każdy 
język cechuje się „sztucznością i arbitralnością” (Lubaś 2013: 344), stanowiąc wy-
twór procesu standaryzacji, byt, którego trzeba się nauczyć – temu między innymi 
służą lekcje języka ojczystego prowadzone w szkołach (także lekcje języka polskie-
go). Naturalne jest więc, że dystans pomiędzy językiem a gwarami (z których wy-
rasta) cechować będzie też śląską materię językową. Tym samym za kuriozalne 
należy uznać czynienie przez I. Nowakowską-Kempną zarzutu ze „sztuczności” 
hipotetycznego języka śląskiego i jego braku tożsamości z konkretnymi śląskimi 
gwarami (por. Lubaś 2013: 342). 

Oczywiste jest, że wykształcenie się języka śląskiego przyniesie ze sobą ko-
nieczność wyznaczenia w śląskiej przestrzeni językowej podziału na zachowania, 
które są uznawane za normatywne, poprawne, zalecane oraz pozanormatywne, nie-
poprawne i niezalecane. Z punktu widzenia socjolingwistyki nie może to jednak 
dziwić, pełnienie bowiem przez język funkcji odniesieniowej jest jego kolejną, ob-
ligatoryjną właściwością, różniącą go na planie funkcjonalnym od gwar czy dialek-
tów. Nie wydaje się jednak, aby oderwanie się śląskiego standardu od lokalnych 
gwar oraz – będąca bezpośrednim efektem istnienia języka śląskiego – hierarchiza-
cja zachowań językowych niosły ze sobą „poważny zamęt” lub też „frustracje” 
użytkowników śląskiego etnolektu. Przestrzeń komunikacyjna każdego języka jest 
przecież przedzielona cezurą wyznaczającą obszar zachowań normatywnych i nie-
normatywnych. Rozdźwięk między standardem śląskim i żywą mową śląską oraz 
nieorganiczność tego pierwszego kodu wpisywać się więc będą w powszechne, nor-
malne schematy przestrzeni komunikacyjnej. Nie wydaje się, aby użytkownicy ślą-
szczyzny, funkcjonujący w przestrzeni komunikacyjnej języka polskiego i przyzwy-
czajeni do jej normatywnej dwudzielności, mogli być zaskoczeni faktem istnienia 
rozdźwięku między hipotetycznym śląskim standardem nauczanym w szkole a ślą-
szczyzną używaną w nieoficjalnej, potocznej komunikacji. 

Trudno ocenić trafność poglądu I. Nowakowskiej-Kempnej, jakoby wprowadze-
nie w śląskich szkołach do nauki kolejnego języka (śląskiego) mogło skutkować 
u uczniów „kłopotami z komunikacją”. Nie są bowiem znane żadne wyniki badań, 
które dowodziłyby tego, że w tych polskich szkołach, gdzie obok języka polskie-
go naucza się języków regionalnych lub mniejszościowych (np. na Kaszubach, 
Opolszczyźnie), młodzież szkolna ma problemy z nauką i „miesza formy”. Dość 
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ryzykowne byłoby zakładanie, że dzieci uczęszczające do szkół oferujących naukę 
języka śląskiego stanowiłyby wyjątek w skali kraju. Na marginesie trzeba zauwa-
żyć, że teza I. Nowakowskiej-Kempnej, jakoby nauka wielu różnych języków po-
wodowała „kłopoty z komunikacją”, nieco zaskakuje – w powszechnym przekona-
niu to właśnie znajomość różnych języków uchodzi za środek zwiększający 
kompetencje komunikacyjne i pozwalający na uniknięcie kłopotów w porozumie-
waniu się (zwłaszcza w przestrzeni wielojęzycznej).

3. W obrębie krytycznego dyskursu dotyczącego normatywizacji śląszczyzny 
często wskazywano, że ukonstytuowanie się śląskiego standardu może przynieść 
negatywne konsekwencje dla witalności i samego funkcjonowania autentycznych 
śląskich gwar oraz dialektów. W hipotetycznym, skodyfikowanym języku śląskim 
widziano bowiem rywala żywej, śląskiej mowy, mogącego szybko dokonać ekspan-
sji do tych obszarów komunikacji, które są obsługiwane przez różne śląskie gwary 
i dialekty. Dowodzono nawet, że w odleglejszej perspektywie czasowej niestandar-
dowe odmiany śląskiej mowy mogłyby ulec całkowitemu wyparciu przez język 
śląski, czyli kod z samej definicji mający wyższy prestiż aniżeli jakakolwiek śląska 
gwara czy śląski dialekt. Emancypację śląszczyzny uznawano więc za proces pro-
wadzący do zubożenia – a może nawet zniszczenia – bogactwa i różnorodności 
śląskiej przestrzeni językowej. Echa takich obaw można odnaleźć m.in. w wywia-
dzie Heleny Synowiec, który został opublikowany pod wiele mówiącym tytułem 
„Jeden śląski język odbierze Ślązakom ich godkę?” (Jeden śląski… 2011).

W części prac argumentu o rzekomo dezintegracyjnej roli standardu śląskiego 
używano w nieco złagodzonej formie. Niektórzy przeciwnicy emancypacji języko-
wej Ślązaków uznawali bowiem, że standardowa śląszczyzna obniży żywotność 
jedynie tych gwar i dialektów, które zostaną pominięte w procesie selekcji podsta-
wy gramatycznej języka śląskiego. Zakładano bowiem, że norma śląskiego standar-
du może być tworzona wyłącznie na podstawie jednego kompleksu gwarowego – 
najczęściej w tym kontekście wymieniano gwary gliwicko-toszeckie (Jeden śląski… 
2011). W takiej sytuacji wspomniane etnolekty – w naturalny sposób najbliższe 
standardowemu językowi śląskiemu – uzyskałyby uprzywilejowany status, spycha-
jąc inne lokalne odmiany śląszczyzny (np. cieszyńską czy opolską) do rangi gwar 
drugorzędnych, peryferyjnych, prowincjonalnych. Do tego nawiązywała H. Syno-
wiec, która w jednej ze swoich prac zauważała, że „kodyfikowanie zawsze zmierza 
do ujednolicenia, uznania cech jednego obszaru gwarowego za główne” (Jeden ślą-
ski… 2011), co w konsekwencji doprowadzić musi do „zmarginalizowania się nie-
których [śląskich] gwar” (Jeden śląski… 2011). W podobny sposób o zagrożeniu, 
jakie kodyfikacja śląskiego standardu niesie dla różnorodności śląskiej przestrzeni 
językowej pisał też Jan Miodek:

Kapitałem dialektu śląskiego jest jego mozaikowość. Na ten dialekt składa się kilkadziesiąt 
gwar. Próba kodyfikacji będzie zawsze z krzywdą dla którejś z tych gwar (Jan Miodek… 
2011).

Negatywnych konsekwencji kodyfikacji śląszczyzny dopatrywano się nieraz na-
wet w samym fakcie, iż regionalny język śląski – z samej definicji pojęcia „ję-
zyk” – musiałby przyjąć formę skodyfikowanego etnolektu, precyzyjnie opisanego 
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i ograniczonego ścisłymi zapisami normatywnymi. Przeciwnicy kodyfikacji śląsz-
czyzny wyrażali pogląd, że jakiekolwiek zawężanie normy, wartościowanie zacho-
wań językowych pozbawi śląską mowę spontaniczności, naturalności, różnorodno-
ści, a tym samym ograniczy nie tylko jej możliwości ekspresji i wyrazu, ale także 
możliwości dalszego jej rozwoju. Myśl taką odnaleźć można m.in. w wypowie-
dziach prawnika i znanego działacza społecznego Józefa Musioła:

Kodyfikacja zuboży tę wspaniałą różnorodność i bogactwo gwary śląskiej. Każda kodyfikacja 
coś uściśla, zakreśla pewne ramy, ustanawia granice. I o tyle bogactwo gwary śląskiej będzie 
uboższe i przestanie się ona swobodnie rozwijać […]. Gwara nieskodyfikowana, nieograni-
czona, może różnić się między sobą w swoich wspaniałych odmianach – a to także jej siła 
i piękno (Musioł 2008: 73). 

W obrębie debaty toczonej nad próbami emancypacji języka śląskiego dostrze-
gano też inny, potencjalny sposób jego kodyfikacji. Zauważano, że standardowa 
śląszczyzna mogłaby się opierać nie na gruncie jednej, wyselekcjonowanej gwary 
(jak we wcześniej opisanym modelu standaryzacji), ale na kompromisowej, szerokiej, 
„interdialektalnej” podstawie, będącej wypadkową wszystkich – a przynajmniej 
większości – śląskich gwar. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć normatywnego 
uprzywilejowania jednej, konkretnej gwary i równoczesnego zdeprecjonowania po-
zostałej części śląskiej przestrzeni językowej, uznanej za obszar niestandardowy. 
Krytycy procesu usamodzielniania się śląszczyzny dowodzili jednak, że jeśli norma 
języka śląskiego zawierać będzie elementy właściwe niemal całemu spectrum ślą-
skich gwar, finalnym produktem standaryzacji stanie się „ślaskie esperanto” – nie-
autentyczny, hybrydalny, sztuczny, językowy zlepek, który nie będzie mógł liczyć 
na akceptację samych Ślązaków (Mutz 2008: 73). Przed „śląskim esperanto” – 
i jego destrukcyjną rolą – przestrzegała senator i działaczka społeczna Maria Pań-
czyk-Pozdziej: 

Na to powinny być pieniądze, żeby ratować tę różnorodność gwar [śląskich]. To właśnie nas 
tak pięknie różni na Śląsku. Te gwary są tak różne, że jak przyjeżdżają ci z Opola i ci z Jawo-
rzynki czy Istebnej, to mają kłopot, żeby się wzajemnie zrozumieć. Kodyfikacja śląszczyzny 
zniszczyłaby to, bo jak się stworzy te [pisownia oryginalna – H.J.] śląskie esperanto, czyli coś 
sztucznego, to co zostanie z tych gwar (Po naszymu 2012: 37).

Inni badacze także zauważali, że śląski standard, oderwany od autentycznego, 
konkretnego podłoża gwarowego, wprowadzić może jedynie chaos do przestrzeni 
komunikacyjnej Górnego Śląska oraz zubożyć kulturową tożsamość i potencjał róż-
nych obszarów tego regionu. Przypuszczenia takie wysnuwał między innymi etno-
graf i historyk literatury Daniel Kadłubiec, pisząc: 

Stworzenie jednego dialektu z różnych gwar [śląskich] byłoby działaniem sztucznym, przypo-
minającym powstanie esperanta. Taki zabieg uważam za mało realny, m.in. dlatego, że osła-
białby wartość kulturową wielu śląskich regionów z żywą gwarą, a zatem także ich specyfikę 
tożsamościową (Kadłubiec 2008: 69).

***
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Proces standaryzacji skutkuje zwykle komunikacyjną i społeczną deprecjacją 
lokalnych gwar i dialektów, na których bazie budowany jest nowy język. Jedną 
z konsekwencji powołania do życia śląskiego języka regionalnego będzie więc naj-
prawdopodobniej obniżenie prestiżu poszczególnych, lokalnych odmian śląszczy-
zny i – pośrednio – zmniejszenie ich witalności. Tym samym, po części, można 
zgodzić się z opinią krytyków idei samodzielnego języka śląskiego, którzy widzą 
w nim czynnik negatywnie wpływający na różnorodność śląskiej przestrzeni języ-
kowej. Trzeba jednak zauważyć, że praktycznie wszystkie gwary i dialekty funk-
cjonujące na obszarze Polski mają dzisiaj niski prestiż społeczny i witalność, a pro-
ces ich wypierania przez standardową polszczyznę sukcesywnie postępuje od dekad 
na obszarze całego kraju, także Górnego Śląska. Niezależnie więc od tego, czy 
dojdzie do wykształcenia się śląskiego języka regionalnego, śląskie gwary będą 
w dalszym ciągu zawężać swoją przestrzeń funkcjonowania i podlegać strukturalnej 
dezintegracji. Wydaje się, że ukonstytuowanie się śląskiego standardu mogłoby po-
móc w zahamowaniu tego negatywnego procesu i zachowaniu – przynajmniej czę-
ści – oryginalnej, śląskiej materii językowej. Hipotetyczny język śląski, zbudowany 
na podłożu śląskich gwar mógłby bowiem pełnić rolę swoistego rodzaju „przecho-
walni”, „rezerwuaru” poszczególnych gramatyczno-leksykalnych składników ślą-
skiej przestrzeni językowej. Dzięki realnemu administracyjnemu wsparciu, na jakie 
mogą liczyć w Polsce języki regionalne (ale nie gwary i dialekty)4, ochrona śląsz-
czyzny zmaterializowanej i zunifikowanej pod postacią śląskiego języka regional-
nego byłaby z pewnością łatwiejsza i bardziej skuteczna, aniżeli próby ocalenia 
całego, wewnętrznie zróżnicowanego kompleksu śląskich gwar. Z takiego punktu 
widzenia hipotetyczny język śląski jawi się nie jako zagrożenie dla śląskiej materii 
językowej, ale jako jej efektywny nośnik, narzędzie pozwalające zachować śląską 
mowę dla następnych pokoleń Ślązaków.

4. W debatach, które towarzyszyły emancypacji mowy Ślązaków, uczestnicy 
krytycznej narracji bardzo często przywoływali pogląd, zgodnie z którym śląszczy-
zna to niekwestionowany składnik polskiej przestrzeni językowej – dialekt języka 
polskiego, jedna z regionalnych, niestandardowych odmian polszczyzny. Sytuowa-
nia etnolektu śląskiego w obrębie przestrzeni dialektalnej dokonywano, posługując 
się argumentami historyczno-językowymi (genetyczno-językowymi) oraz struktu-
ralno-językowymi, rzadziej komunikacyjno-językowymi. Biorąc pod uwagę fakt, że 
praktyce tej często towarzyszył implicytnie wyrażany pogląd o teleologicznym i za-
kończonym już rozwoju polskiej przestrzeni językowej5, traktowanie śląszczyzny 
w kategoriach dialektu można było również uznać za przesłankę kwestionującą 
zasadność jakichkolwiek prób ukonstytuowania samodzielnego języka śląskiego. 
Uznawano bowiem, że śląszczyzna, raz uzyskawszy status polskiego dialektu, 

4 Choć od 1999 r. funkcjonuje Ustawa o języku polskim, w której odnaleźć można zapis głoszący: 
„ochrona języka polskiego polega w szczególności na […] upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów 
i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi” (Ustawa... 1999), nie przekłada się to w żaden zauważal-
ny sposób na proces wypierania niestandardowych, terytorialnych odmian językowych przez literacką 
polszczyznę.

5 O teleologicznej wizji rozwoju językowego zajmująco pisał Artur Czesak (2015: 73).
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posiadła go w sposób trwały, niezbywalny i ostateczny – semel dialectus, semper 
dialectus. 

W obrębie narracji prowadzonej na płaszczyźnie historyczno-językowej odwoły-
wano się zwykle do tradycji polskich badań dialektologicznych i opinii takich lingwi-
stów, jak: Jerzy Bandtkie, Kazimierz Nitsch, Stanisław Rospond, którzy w swoich 
pracach dowodzili ścisłego związku śląszczyzny z językiem polskim oraz istnienia 
wspólnego toku rozwojowego mowy śląskiej i pozostałych polskich dialektów. Tym 
samym naukowe analizy i wyniki badań terenowych – dokonywanych czasem jeszcze 
w okresie rozbiorowym – traktowano jako niepodważalny argument w dyskusji o sta-
tusie etnolektów funkcjonujących w obrębie państwa polskiego na początku XXI 
wieku. Jako przykład narracji wykorzystującej ten sposób argumentacji, można przy-
toczyć wypowiedź dialektolog Jadwigi Wronicz. Dla badaczki kluczowym argumen-
tem przemawiającym za współczesną dialektalnością śląszczyzny był fakt, że taki 
właśnie status przypisano mowie Ślązaków na początku XX wieku w trakcie badań 
wyznaczających obszar funkcjonowania polskiego obszaru językowego:

Granice między dialektami polskimi a dialektami sąsiednich języków zostały wyznaczone na 
początku XX w. w oparciu o cechy wewnątrzjęzykowe, na podstawie badań mowy ludności 
autochtonicznej (Wronicz 2013: 175).

Podobnie jak Wronicz – czyli przywołując tradycyjne, polskie ustalenia badaw-
cze – również inni lingwiści dowodzili dialektalnego statusu śląszczyzny. Andrzej 
Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego, w swojej ekspertyzie dotyczącej 
projektu nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych…  dowodził, 
że śląszczyzna to bezapelacyjnie komponent polskiej przestrzeni dialektalnej. Głów-
nym argumentem, na który się powoływał, były wyniki prac dialektologicznych, pro-
wadzonych jeszcze w XIX wieku przez Jerzego Bandtkiego i Lucjana Malinowskie-
go. Odnosząc się do dwójki wspomnianych dialektologów, warszawski badacz pisał:

Już ci pierwsi badacze udowodnili, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt 
śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak dialekt 
małopolski, wielkopolski i mazowiecki (Markowski 2012: 2)6.

W obrębie narracji prowadzonej na płaszczyźnie strukturalno-językowej, prze-
ciwnicy emancypacji śląszczyzny odnosili się często do faktu, że mowa Ślązaków 
pozbawiona jest w praktyce jakichkolwiek istotnych cech gramatycznych, które nie 
byłyby obecne w innych polskich dialektach. Podkreślano też znaczący stopień jej 
leksykalnego pokrewieństwa z pozostałymi komponentami polskiej przestrzeni dia-
lektalnej. Wszystko to świadczyć miało o systemowej niesamodzielności etnolektu 
śląskiego i jego organicznym, nierozerwalnym związku z pozostałymi polskimi dia-
lektami oraz – w konsekwencji – z samym językiem polskim. Za reprezentatywną 
można uznać wypowiedź J. Miodka:

Nie ma ani jednej cechy dialektu śląskiego, która by go różniła od innych dialektów, w aspek-
cie historyczno-językowym […]. Proszę nie przesadzać z jakąś niewyobrażalną odrębnością 

6 Por. też podobne opinie: Nowakowska-Kempna 2008: 75; Synowiec, Cząstka-Szymon 2008: 80.
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śląszczyzny. W gruncie rzeczy nie ma ani jednej cechy gramatycznej tylko śląskiej. Ani jed-
nej. One są wspólne dla wszystkich dialektów (Jan Miodek… 2011).

Szczególną uwagę systemowo-gramatycznej niesamodzielności śląszczyzny 
poświęciła jednak J. Wronicz, która w jednej ze swoich prac (Wronicz 2013) 
przedstawiła wyniki obszernych dialektologicznych komparacji, świadczących 
o daleko idących powiązaniach etnolektu śląskiego z pozostałą częścią polskiej 
przestrzeni gwarowo-dialektalnej. Badaczka udowadniała, że nawet najbardziej 
typowe dla mowy śląskiej cechy gramatyczne występują również w sąsiednich 
polskich dialektach, a więcej niż połowa (53%) charakterystycznych dla śląszczy-
zny leksemów funkcjonuje w obrębie dialektu małopolskiego, wielkopolskiego, 
mazowieckiego bądź kaszubskiego7. Stwierdzając istnienie ścisłych związków po-
między etnolektem śląskim i polskimi dialektami J. Wronicz konkludowała swój 
tekst stwierdzeniem, że: 

ani pod względem gramatycznym, ani ze względu na słownictwo Śląsk nie stanowi jednostki 
odrębnej językowo od innych regionów Polski (Wronicz 2013: 181).

Warto przy okazji podkreślić, że badaczka w swoich pracach kategorycznie 
stwierdzała, że narzędzi pozwalających na ustalenie statusu określonego etnolektu 
(‘język’ vs ‘dialekt’) szukać należy wyłącznie w „literaturze naukowej z zakresu 
dialektologii” (Wronicz 2013: 181), a same badania winno się prowadzić w obrębie 
dialektologii historycznej poprzez porównywanie struktur leksykalnych i grama-
tycznych. Zdaniem J. Wronicz, wszelkie przesłanki natury ekstralingwalnej, takie 
jak: samoświadomość językowej odrębności, posiadanie przez określony etnolekt 
oficjalnego i prawnego statusu języka, istnienie literatury w nim spisywanej, obec-
ność świadomie kształtowanej ścieżki rozwojowej własnego etnolektu itd., są nie-
relewantne przy próbie oceny tego, czy dany kod językowy przekroczył już granicę 
dzielącą dialekt od języka (Wronicz 2013: 175). 

***

Omówiona wyżej narracja, zgodnie z którą etnolekt śląski stanowi w chwili 
obecnej dialekt języka polskiego, nie jest możliwa do zaakceptowania w świetle 
współczesnych teorii językoznawczych. Podstawowym błędem popełnianym przez 
cytowanych badaczy – J. Miodka, J. Wronicz czy A. Markowskiego – jest hołdo-
wanie poglądowi, jakoby status określonych kodów językowych mógł zostać wy-
znaczony, wyłącznie w oparciu o fakty natury wewnątrzjęzykowej: genetyczne 
lub strutkuralne. Współczesne językoznawstwo dowiodło jednak już w latach 60., 
że nie istnieją intralingwalne kryteria, które „wytrzymywałyby poważniejszą pró-
bę weryfikacji” i w niekwestionowalny sposób pozwalały oddzielić języki od 
 dialektów (Haugen 1980: 169). Na ostateczny układ językowych typologii de-
cydujący wpływ mają bowiem nie właściwości wewnątrzjęzykowe, ale cechy 

7 J. Wronicz, ignorując m.in. Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych… z 2005 r., uznaje 
język kaszubski za polski dialekt (por. Wronicz 2013: 174, zob. też: Mały słownik… 2010). 
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ekstralingwalne. Wśród nich kluczową rolę odgrywa zaś samoświadomość użyt-
kowników, „wola użytkowników i respekt dla tej woli, wyrażony przez współoby-
wateli” (Czesak 2008a: 22), wtórnie zaś podjęcie przez daną wspólnotę kroków 
mających na celu kodyfikację własnego etnolektu. Pisał o tym zresztą przed więcej 
niż dwudziestu laty na łamach miesięcznika „Śląsk” wybitny polski językoznawca 
Kazimierz Polański: 

Problem odróżniania języków od gwar nie jest problemem czysto lingwistycznym, to problem 
raczej socjologiczny, psychologiczny. W pewnej mierze też polityczny. Nie da się ustalić kry-
teriów językoznawczych, które pozwalałyby rozróżnić język od gwary. Zasadniczą sprawą 
jest tu świadomość językowa, która powoduje, że pewna wspólnota językowa w określonym 
momencie dojrzewa i decyduje się na usamodzielnienie: opracowuje słownik swojego języka, 
dokonuje kodyfikacji reguł jego użycia, jego pisowni, wyboru alfabetu itd. Od tej chwili moż-
na mówić o odrębnym języku (O nauce… 1997: 37).

W świetle takiego ujęcia badawczego pomijanie czynników natury ekstraling-
walnej, ignorowanie językoznawstwa instytucjonalnego, niebranie pod uwagę sta-
nowiska wspólnoty komunikatywnej wobec własnego etnolektu itd. uznać należy 
nie tylko za praktykę uniemożliwiającą poprawne ustalenie statusu określonego 
etnolektu, ale w dużej mierze utrudniającą samo prowadzenie dyskusji na temat 
aktualnego kształtu rzeczywistości językowej. Na marginesie można zauważyć, że 
traktowane w kategoriach żartobliwego, lingwistycznego bon mot stwierdzenie 
Maksa Weinreicha, iż „język to dialekt z flotą i armią wojenną”, okazuje się dość 
trafnie przedstawiać współczesne realia językoznawstwa typologicznego.

Cytowani wcześniej zwolennicy poglądu, jakoby właściwości intralingwalne da-
wały możliwość wyznaczenia granicy dzielącej język od dialektu, zdawali się rów-
nież nie dostrzegać faktu, iż badanie toku rozwojowego i komparacja struktur okre-
ślonych etnolektów niesie ze sobą wiele nierozstrzygalnych, metodologicznych 
problemów (por. Czesak 2008a: 22). Przede wszystkim trudno ustalić, jaką płasz-
czyznę języka uznać za kluczową dla ustalenia charakteru relacji istniejącej pomię-
dzy porównywanymi kodami – gramatyczną czy leksykalną? Jeśli gramatyczną, to 
czy za relewantne uznać fakty fonetyczne, morfologiczne, fleksyjne, słowotwórcze 
czy składniowe? Jeśli za najważniejszą uznać warstwę leksyki, to pytaniem jest, 
czy istotniejsza jest płaszczyzna słownictwa codziennego, czy też leksyki właściwej 
nadbudowie cywilizacyjnej i specjalistycznym terminologiom?8. Gdyby nawet się 
udało wybrać reprezentatywny obszar dla przeprowadzenie komparacji – bez wąt-
pienia na mocy arbitralnej, subiektywnej decyzji – nie wiadomo, jaki odsetek róż-
nic, względnie podobieństw, miałby konstytuować określony kod jako samodzielny 
język, względnie dialekt. Wskazany przez J. Wronicz fakt, że więcej niż połowa 
charakterystycznych dla śląszczyzny leksemów funkcjonuje w obrębie dialektu ma-
łopolskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego lub kaszubskiego, można bowiem 
traktować zarówno jako dowód nierozerwalnego związku śląszczyzny z innymi 

8 Warto w tym miejscu wskazać, że zdaniem Witolda Mańczaka, w obrębie typologii genetyczno-ję-
zykowej cechą wyznaczającą granice między etnolektami jest zbieżność leksykalna, nie zaś gramatycz-
na – „Moim zdaniem tym, co najtrwalsze w języku, są pierwiastki i dlatego racjonalna klasyfikacja gene-
alogiczna powinna opierać się wyłącznie na słownictwie” (Mańczak 1996: 173). 
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polskimi dialektami (aż 53% p o k r e w i e ń s t w a  leksykalnego), jak i świadectwo 
samodzielności i odrębności śląszczyzny (aż 47% o d r ę b n o ś c i  leksykalnej). 
Trudno zanegować poczynione przez J. Miodka spostrzeżenie, że w obrębie śląsz-
czyzny brak jakiejkolwiek istotniejszej cechy gramatycznej, która nie funkcjonowa-
łaby równolegle w dialekcie małopolskim, względnie wielkopolskim, mazowieckim 
albo w kaszubszczyźnie. To jednak, co dla J. Miodka stanowi dowód niesamodziel-
ności etnolektu śląskiego, można równie dobrze uznać za jego szczególny wyróż-
nik. Śląszczyzna może być bowiem postrzegana jako wyjątkowy w skali kraju 
 etnolekt, będący oryginalną i niepowtarzalną syntezą polskich cech dialektalnych 
(por. Tambor 2014: 44). 

Genetyczne pokrewieństwo określonych kodów, manifestujące się posiadaniem 
częściowo wspólnego zasobu leksyki i cech gramatycznych, również nie może być 
traktowane jako uniwersalne kryterium pozwalające wyrokować o współczesnych 
relacjach tychże etnolektów oraz o ich aktualnym statusie. Bliskość genetyczna 
stanowi bowiem jedynie dowód na to, że określone kody posiadały w określonym 
wycinku swojej przeszłości wspólny tok rozwojowy – podlegały tym samym lub 
podobnym procesom i zjawiskom gramatyczno-leksykalnym. Zawiązanej niegdyś 
wspólnoty nie można jednak traktować jako ponadczasowej i automatycznie oraz 
bezrefleksyjnie uznawać jej za aktualną także w chwili obecnej (por. Wyderka 
2011: 3). Języki, dialekty czy gwary są przecież żywymi systemami komunikacji, 
które podlegają w czasie naturalnym procesom konwergencyjnym i dywergencyj-
nym, a żadnego momentu w ich rozwoju nie można uznać za „statyczny punkt 
finalny, efekt teleologicznego rozwoju” (Czesak 2015: 73). Dawne właściwości 
społeczno-strukturalno-funkcjonalne tychże kodów nie mogą być automatycznie 
transponowane do opisu dzisiejszej rzeczywistości językowej. Status określonego 
etnolektu, klasyfikowanego bądź jako ‘język’, bądź ‘dialekt’ nie jest przecież war-
tością constans, niezmienną i daną „raz na zawsze”. Historia językoznawstwa zna 
wszakże przypadki, kiedy etnolekt do niedawna niemal powszechne uważany za 
dialekt innego języka, w przeciągu kilku dekad zaczął być traktowany jako pełno-
prawny, samodzielny język (casus języka ukraińskiego, białoruskiego czy mace-
dońskiego). 

Za kryterium umożliwiające odróżnienie języka od dialektu nie może być też 
uznany stopień wzajemnej zrozumiałości, istniejącej pomiędzy porównywanymi 
kodami (por. Miodek 2012: 2). Naukowo nieweryfikowalna i ponownie niosąca 
z sobą nierozstrzygalne problemy metodologiczne jest teza mówiąca, że jeśli oso-
by posługujące się dwoma różnymi etnolektami mogą się ze sobą porozumieć, to 
ich kody należy uznać za język i podrzędny wobec niego dialekt (względnie za 
dwa dialekty jednego języka), a jeśli porozumienie nie jest możliwe, to zestawia-
ne ze sobą kody są dwoma różnymi językami (lub dwoma dialektami przynależ-
nymi do różnych języków). Poszczególne komunikaty mogą się bowiem różnić tak 
dużą liczbą cech (np. użytym kanałem, poruszaną tematyką, czasem dostępności 
dla odbiorcy lub tempem wypowiadania, sposobem artykulacji lub rodzajem pisma 
i użytego alfabetu, objętością lub czasem trwania, stopniem złożoności gramatycz-
nej, przynależnością stylistyczną itp.), że nie sposób inaczej aniżeli na mocy su-
biektywnej, arbitralnej decyzji wybrać reprezentatywną próbkę – „wzorcowy” 
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rodzaj komunikatu, którego poziom zrozumienia będzie decydował o ocenie glo-
balnej relacji między oboma kodami. Brakuje też jasnych, naukowych kryteriów, 
które pozwoliłyby ustalić, jaka część komunikatu musi być zrozumiała, aby cały 
komunikat móc uznać za zrozumiały. Być może należałoby brać pod uwagę nie 
procentową ilość zrozumiałego tekstu, ale stopień zrozumienia głównego przekazu 
zawartego w danym tekście9. Aby uświadomić bezużyteczność kryterium zrozu-
miałości, można wskazać, że każdy przeciętny Polak rozumie sens wypowiada-
nych zdań: „Это мой сын”, „To moj sin”, albo fraz „hladna voda” i „krátká noha”. 
Trudno jednak na bazie tego faktu dowodzić, że języki rosyjski, czarnogórski, 
słoweński i czeski (z których pochodziły przykładowe frazy) to dialekty języka 
polskiego10. 

Tezę o dialektalnym statusie śląszczyzny podważa ostatecznie fakt, że w pierw-
szych dekadach XXI wieku mowa Ślązaków „przekroczyła granice definicyjne 
dialektu” (Wyderka 2014: 112). W polskich, encyklopedycznych opracowaniach 
z zakresu językoznawstwa – Encyklopedii języka polskiego (Encyklopedia… 
1994), Encyklopedii językoznawstwa ogólnego (Encyklopedia… 1993) czy Słow-
niku terminologii językoznawczej (Gołąb, Heinz, Polański 1968) – dialekt jest de-
finiowany jako mowa niewykształconej ludności wiejskiej, charakterystyczna dla 
określonego regionu kraju, ograniczona funkcjonalnie, spotykana głównie w nie-
oficjalnych kontaktach. Przeciwstawia się ją językowi literackiemu (ogólnemu), 
który – w odróżnieniu od dialektu – upowszechniany jest przez szkołę, media 
i administrację, funkcjonuje w kontaktach oficjalnych, cechuje się polifunkcjonal-
nością i ścisłą normą opisaną w słownikach oraz gramatykach, posiada określony 
dorobek literacki i, ostatecznie, stanowi środek komunikacji właściwy warstwom 
wykształconych (por hasła: ‘dialekt’, ‘gwara’, ‘język literacki’, ‘język ogólny’, 
‘dialekt kulturalny’, ‘zróżnicowanie języka narodowego’ w wymienionych wyżej 
pracach encyklopedycznych). Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej społeczno-
-funkcjonalno-strukturalne właściwości dialektu, nietrudno zauważyć, że dzisiej-
szej śląszczyzny nie da się już „wepchnąć” w jego ramy definicyjne. Obecna 
mowa Ślązaków jest bowiem kodem, którym posługuje się wysoki odsetek ludno-
ści miejskiej, w tym warstwy wykształcone, inteligenckie11. Istnieje bez wątpienia 
zróżnicowana literatura śląska, obejmująca gatunkowo zarówno powieści, opowia-
dania, dramaty, jak i poezję, eseistykę. Obecne są też liczne przekłady literatury 
światowej na śląski, a nawet całościowy przekład Nowego Testamentu dokonany 
w 2017 roku przez Gabriela Tobora (Nowy testamynt... 2017). Na rynku funkcjo-
nuje kilkanaście elementarzy, gramatyk, rozmówek i podręczników do nauki 

 9 Warto w tym miejscu podkreślić kolejną komplikację, a mianowicie fakt, że zrozumiałość jest 
w gruncie rzeczy wartością stopniowalną, nie zaś binarną: „Między tym, co całkowicie niezrozumiałe, 
i tym, co całkowicie zrozumiałe, rozciąga się szeroka strefa pośrednia, tego, co zrozumiałe częściowo” 
(Haugen 1980: 178). 

10 Odrębną kwestią jest też problem z wyborem podmiotu mającego decydować o stopniu zrozumia-
łości określonego komunikatu – w kontekście śląskim jasne jest bowiem, że Polak żyjący na Górnym 
Śląsku będzie w zdecydowanie większym stopniu rozumiał komunikat stworzony w etnolekcie śląskim, 
aniżeli jego rodak mieszkający na Podlasiu czy Pomorzu.

11 Por. np. Grybosiowa 1998 za: Lubaś 2013: 316; Lubaś 2013: 337.



Krytyka prób emancypacji śląszczyzny 33SO 76/1

śląskiego, a także liczne słowniki mowy śląskiej, w tym słowniki dwujęzyczne12. 
W 2009 roku zespół śląskich twórców oraz aktywistów pod kierownictwem Jolan-
ty Tambor ustalił w Cieszynie główne zasady ortografii śląskiej (tzw. ślabikŏrzowy 
szrajbōnek – szerzej Tambor 2009), respektowane przez pisarzy związanych z Si-
lesia Progress oraz Narodową Oficyną Śląską, czyli największymi wydawnictwami 
publikującym śląską literaturę. Od tej pory na rynku ukazało się przeszło pięćdzie-
siąt pozycji książkowych wydanych zgodnie z przyjętymi w Cieszynie regułami 
pisowni. Mowa śląska funkcjonuje oczywiście w przestrzeni publicznej – w lokal-
nych rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, prasie, w Internecie. Wyko-
rzystywana jest w reklamach ulicznych, radiowych i telewizyjnych przez koncerny 
i firmy o światowym zasięgu działania, takie jak: Volkswagen, Coca Cola, Sam-
sung, Credit Agricole (por. Hadasz 2017). Obecna jest śląska wersja Wikipedii 
(przeszło 52 tys. artykułów hasłowych), śląskojęzyczna nakładka w portalu spo-
łecznościowym Facebook, część telefonów komórkowych firmy Samsung ma 
możliwość włączenia śląskojęzycznego menu. Od 2018 roku działa informacyjny 
portal internetowy wachtyrz.eu, gdzie duża część artykułów publikowana jest po 
śląsku. Od kilku lat funkcjonuje też profesjonalne biuro tłumaczeń ponaszymu.pl, 
oferujące usługi translatorskie na język śląski oraz prowadzące internetowe kursy 
gŏdki. Biorąc wszystkie te fakty pod uwagę, należy przyjąć, że traktowanie śląsz-
czyzny jako etnolektu o identycznym statusie co np. dialekt wielkopolski lub ma-
łopolski jest całkowicie nieuprawnione. 

Odrębną kwestią, wymagającą wnikliwszej analizy jest to, w jakim stopniu 
czynniki pozajęzykowe mogą wpływać na forsowaną współcześnie tezę, zgodnie 
z którą śląszczyzna to niesamodzielny etnolekt, dialekt języka polskiego. Nietrudno 
bowiem dostrzec pewne paralele pomiędzy tym, jak znacząca części polskich śro-
dowisk naukowych odnosiła się jeszcze niedawno do języka kaszubskiego oraz 
tym, jak obecnie odnosi się do śląszczyzny13. 

12 Bardzo szczegółowy zarys współczesnego piśmiennictwa śląskiego przedstawił Czesak (2015: 
101–196).

13 Jak wiadomo, w niektórych kręgach polskiego językoznawstwa dość długo funkcjonowało niefor-
malne założenie, że oficjalna zgoda na uznanie kaszubszczyzny za odrębny język sprzeczna będzie z pol-
ską, narodową racją stanu. Akceptacja językowego statusu mowy Kaszubów traktowana była w katego-
riach „wspierania propagandy niemieckiej”, „występowania przeciw własnemu narodowi, który Niemcy 
chcieli wynarodowić” (Mańczak 1995: 41). Pewne elementy takiej postawy charakteryzowały zresztą 
nawet największych polskich językoznawców, w tym Kazimierza Nitscha. Można w tym miejscu przy-
wołać słowa Alfreda Zaręby, który następująco opisywał stosunek K. Nitscha do kaszubszczyzny: „Otóż 
mówiąc o kaszubszczyźnie K. Nitsch jednoznacznie twierdził, że uznawanie tego (bardzo zresztą odręb-
nego, choć silnie genetycznie z polskimi dialektami lądowymi związanego) dialektu polskiego za odrębny 
język jest m.in. wynikiem dalekosiężnej antypolskiej polityki zaborców (Prus i carskiej Rosji), polityki, 
której celem było wykazanie światu, że Kaszuby do Polski nie należą, bo mówią przecież nie po polsku. 
W zamyśle zaborców tkwiła idea odcięcia Polski od Bałtyku” (Zaręba 1987: 85). Jeżeli więc teza o dia-
lektalnym statusie kaszubszczyzny była traktowana w niektórych polskich środowiskach naukowych jako 
oręż w walce o Kaszuby i strategiczny dostęp Polski do morza, być może analogiczna strategia narracji 
występowała (występuje) także w przypadku mowy Ślązaków. Śląszczyzna, uznawana za dialekt, „mowę 
Rejów i Kochanowskich”, niezbywalny i immanentny składnik języka polskiego, służyć by mogła legity-
mizacji praw narodu polskiego do obszaru Śląska i znajdujących się tam bogactw naturalnych (por. za-
gadnienie „poprawności patriotycznej” w: Lubaś 2013: 343; por. też Czesak 2008a: 21).
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4. Jednym z najczęściej przywoływanych argumentów lingwistycznych, mających 
dowodzić błędności podejmowanych na Górnym Śląsku działań emancypacyjnych, 
był fakt istnienia daleko idącej heterogeniczności śląskiej przestrzeni językowej. 
Wskazywano, że na przeszkodzie stworzenia jednego, powszechnie akceptowanego 
na całym Górnym Śląsku standardu stoi nieusuwalna, gramatyczno-leksykalna różno-
rodność śląskich gwar, z góry skazująca na niepowodzenie jakiekolwiek językowe 
idee unifikacyjne. Jako reprezentatywne można przytoczyć opinie Jana Miodka, który 
w ankiecie rozpisanej przez miesięcznik „Śląsk” definitywnie odrzucał możliwość 
kodyfikacji śląskiej mowy:

Wobec niezwykłego zróżnicowania poszczególnych gwar śląskich w każdym detalu fonetycz-
nym – zupełne nie wyobrażam sobie skodyfikowania dialektu śląskiego (Miodek 2008)

oraz Iwony Nowakowskiej-Kempnej, która w tej samej ankiecie pisała:

Uważam stworzenie jednego wspólnego dialektu śląskiego za niemożliwe, trudno mi powie-
dzieć, co mogłoby być podstawą kodyfikacji. Istnieje znacząca różnica między gwarami cie-
szyńskimi, w których brak mazurzenia, i gwarami centralno-północnymi, z pochodzenia 
 małopolskimi, obecnie małopolsko-śląskimi, w których występuje mazurzenie (Nowakowska-
-Kempna 2008: 75).

W bardzo podobnym tonie o różnorodności gwarowej Śląska pisało też wielu 
innych krytyków idei stworzenia samodzielnego, śląskiego języka regionalnego 
(por. np. Pańczyk-Pozdziej 2008; Synowiec, Cząstka-Szymon 2008; Szołtysek 
2008: 79). 

***

Zaprezentowany wyżej pogląd, jakoby znaczące, wewnętrzne zróżnicowanie 
określonego obszaru językowego (w tym wypadku śląskiego) uniemożliwiało wy-
kształcenie w jego obrębie skodyfikowanego standardu, uznać należy za nietrafny. 
Kluczowym czynnikiem, decydującym o sukcesie procesu standaryzacji, nie jest 
bowiem stopień strukturalnej zbieżności poszczególnych komponentów obszaru ję-
zykowego, dla którego planuje się wyodrębnić wspólną, wzorcową, normatywną 
odmianę. W literaturze socjolingwistycznej wskazywano, że zdecydowanie ważniej-
szy od tej cechy intralingwalnej jest czynnik ekstralingwalny – wolincjonalny. Ak-
centowano, że jeżeli użytkownicy zróżnicowanych komponentów jednego obszaru 
językowego wykażą się odpowiednią determinacją oraz wystarczającą wolą kom-
promisu, właściwie żadne przeszkody natury strukturalno-językowej nie są w stanie 
uniemożliwić realizacji projektu jednego, wspólnego standardu. W sytuacji jednak, 
gdy woli takiej zabraknie, nawet najmniejsze różnice mogą stanowić wystarczający 
pretekst dla zerwania (lub niepodejmowania) działań integracyjnych. Kwestię tę 
poruszał zresztą w jednej ze swoich prac Einar Haugen: 

Grupa, która czuje się solidarna ze wspólnotą, pragnie przezwyciężyć duże nawet różnice ję-
zykowe; brak poczucia solidarności może natomiast uruchomić procesy alienacji grupy nawet 
wtedy, gdy różnice językowe są niewielkie (Haugen 1980: 190).
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Na marginesie można zauważyć, że poprawności takiego założenia i decydują-
cej roli czynników wolincjonalnych dowiodły losy niedawno rozbitej serbsko-chor-
wackiej wspólnoty językowej, w minimalnym przecież stopniu zróżnicowanej gra-
matycznie oraz leksykalnie.

5. W obrębie krytycznego dyskursu prowadzonego na płaszczyźnie lingwistycz-
nej często przywoływano fakt systemowo-funkcjonalnych ograniczeń śląszczyzny. 
Uznawano, że mowa Ślązaków może znaleźć zastosowanie wyłącznie w komunika-
cji nieformalnej, potocznej. Zakładano też istnienie swoistego rodzaju „sprzężenia 
zwrotnego” – prostym i ograniczonym w swoich możliwościach (systemowo-funk-
cjonalnych) etnolektem posługiwać się miała społeczność ludzi prostych, o ograni-
czonych potrzebach i możliwościach (intelektualnych, cywilizacyjnych itp.). 

Jako przykład takiego rozumowania można podać wypowiedź autorów Słownika 
gwar śląskich, Barbary i Adama Podgórskich:

Język śląski, choć na to twierdzenie wielu się obrusza, nie nadaje się do kontaktów oficjal-
nych, urzędowych, publicznych. Jest to język rodzin i tradycyjnych środowisk chłopskich 
oraz robotniczych (Podgórska, Podgórski, 2008: 76–77).

Jeszcze dobitniej aniżeli Podgórscy, o „prostocie” Ślązaków i śląskiej mowy 
mówił Jan Miodek w wywiadzie udzielonym Teresie Semik:

Gwara [śląska] jest mową chłopską, prostych ludzi. Wariantem literackim śląszczyzny jest 
polszczyzna, tak będę mówił do śmierci, choćbyście tu mieli o to do mnie straszne pretensje 
(Semik 2010).

Warto przy tym zauważyć, że badacz ograniczoność i ułomność śląszczyzny 
traktował jako cechę stałą i niezmienną. W innych swoich wypowiedziach Miodek 
wykluczał bowiem możliwość jakiejkolwiek intelektualizacji śląszczyzny, kwestio-
nując próby wykorzystywania jej do komunikowania treści o większej złożoności 
intelektualnej, czy też konstruowania komunikatów o charakterze oficjalnym, urzę-
dowym. W cytowanym już wywiadzie lingwista twierdził:

Nie można w gwarze śląskiej wypowiedzieć abstrakcyjnych, filozoficznych treści? [Teresa Se-
mik] Nie można, bo brzmi to groteskowo (Jan Miodek... 2011). 

***

Analizując cytowane wyżej wypowiedzi, łatwo zauważyć, że sam tylko rozwój 
najnowszej literatury śląskiej całkowicie zdezaktualizował tezę, jakoby mowa Śląza-
ków zdatna była wyłącznie do tworzenia komunikatów nieoficjalnych, prostych 
w formie i treści. W obliczu faktu opublikowania kilku zbiorów esejów filozoficznych 
po śląsku (np. Kadłubek 2008, Kik 2015), śląskiego przekładu aforyzmów Franza 
Kafki (Ślōnski Kafka 2016), tłumaczenia epigramatów Angelusa Silesiusa (Dante… 
2014: 61–68) czy w końcu wspomnianej wcześniej, całościowej translacji Nowego 
Testamentu (Nowy Testamynt… 2017), wypowiedź J. Miodka o niemożności skon-
struowania po śląsku „wypowiedzi abstrakcyjnych, filozoficznych” jawi się wyłącznie 
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jako dowód tego, że rozwój językowy toczy się czasem niezależnie od prognoz 
 lingwistów. 

Inną kwestią, którą należy szczególnie zaakcentować w kontekście komentowa-
nych wypowiedzi Miodka czy Podgórskich, jest to, że nauce nie są znane etnolek-
ty, które wskutek swoich właściwości gramatyczno-leksykalnych byłyby trwale 
niezdolne do wyrażania intelektualnie bardziej złożonych treści oraz do funkcjono-
wania w sferze publicznej. Wszystkie przecież języki, nawet te, które cechują się 
dzisiaj wyjątkowo złożoną strukturą gramatyczno-leksykalną i nieograniczoną poli-
funkcjonalnością, wywodzą się bezpośrednio z dialektów (gwar), czyli etnolektów, 
które z perspektywy np. dzisiejszego literackiego języka polskiego jawią się jako 
kody o niewielkim stopniu złożoności gramatycznej, leksykalnej, stylistycznej itp. 
Tym samym kategoryczne stawianie tezy, że śląszczyzna – wskutek istnienia jakiejś 
bliżej niesprecyzowanej, immanentnej, wewnętrznej nieusuwalnej ułomności – jest 
ex definitione skazana na bycie narzędziem komunikacji, mogącym wyrażać wy-
łącznie treści proste w ustach „prostych ludzi”, ponownie należy uznać za przejaw 
mylnie postawionej naukowej diagnozy.

5.1. Dowodem na funkcjonalno-stylistyczne ograniczenia etnolektu Ślązaków 
miały być istniejące, śląskie przekłady literatury światowej oraz teksty śląskie, wła-
ściwe stylowi naukowemu i publicystycznemu. W części wypowiedzi stawiano bo-
wiem tezę, że użycie w literackich translacjach oraz innych tekstach o wyższym 
stopniu intelektualizacji i oficjalności „mowy chłopskiej, prostych ludzi”, względ-
nie „języka rodzin i tradycyjnych środowisk chłopskich oraz robotniczych” mimo-
wolnie wywołuje efekt ludyczny i skutkuje rozbawieniem czytelnika. O takich wła-
śnie reakcjach wspominał cytowany wcześniej J. Miodek, twierdząc, że forsowanie 
śląskiej mowy w obrębie tekstów literackich skutkuje wykształceniem się komuni-
katów „groteskowych”, a nawet takich, które sprawiają, że słuchające ich osoby 
„rechoczą ze śmiechu” (Jan Miodek... 2011):

Kiedy ks. prof. Józef Tischner pisze o Platonie po góralsku, odbieram to pierońsko sztucznie. 
Mówię po śląsku „pierońsko sztuczne”, przy całym szacunku dla Tischnera [Jan Miodek]. 
[…] Można tłumaczyć Biblię na śląski, a „Ojcze nasz...” – nie? [Teresa Semik] Można w żar-
tach przetłumaczyć nawet Biblię i powiedzieć: ‘Archanioł Gabryjel przyfurgoł do frelki Ma-
ryjki i Jej pedzioł, co bydzie miała karlusa, kierymu nado imie Jezus...’. Można przy tym re-
chotać ze śmiechu, jak rechoczą moi koledzy z Warszawy, Wrocławia czy Poznania, kiedy im 
takie śląskie zdania wygłaszam [J.M.] […]. Czy gwary śląskie są w stanie udźwignąć rolę 
języka urzędowego, jak tego chcą zwolennicy kodyfikowania śląszczyzny? [T.S.] Jeśli powiem 
po śląsku „ewidentny”, „permanentny” zamiast ‘ewidentny’ i ‘permanentny’, to będzie grote-
ska. [J.M.] (Jan Miodek... 2011).

W podobny sposób jak J. Miodek, do prób użycia śląszczyzny poza obszarem 
potocznej, nieoficjalnej komunikacji odnosił się w swoich starszych pracach rów-
nież Bogusław Wyderka. Jego zdaniem zastosowanie etnolektu śląskiego w tele-
wizyjnych programach informacyjnych wywołałoby efekt humorystyczny, kabare-
towy:

Trudno sobie wyobrazić, że w telewizji spiker po śląsku mówi o tarczy antyrakietowej. Jest 
poważna obawa, że wyszedłby z tego kabaret (Oddzielmy gwarę… 2008). 
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Nieco obszerniej kwestią funkcjonalno-stylistycznego ograniczenia śląszczyzny 
oraz immanentnej ludyczności tekstów tworzonych w obrębie tego kodu zajęła się 
Anna Momot. Badaczka w jednej ze swoich prac dowodziła wprost, że śląskie 
translacje literatury światowej naruszają zasadę decorum i wywołują efekt komicz-
ny. Wśród śląskich tekstów, stanowiących – jej zdaniem – dobry przykład nieodpo-
wiedniości treści i formy znalazły się m.in. fragmenty wiersza Kawafisa oraz pieśni 
Dantego w przekładzie Mirosława Syniawy. Językoznawczyni w swojej pracy ze-
stawiała tłumaczenia śląskie z istniejącymi przekładami polskimi (m.in. Edwarda 
Porębowicza i Zbigniewa Kubiaka), uznając, że translacje M. Syniawy „zdają się 
brzmieć mniej poetycko” i są po prostu „zabawne, komiczne” (Momot 2016: 69). 
Lingwistka, idąc krok dalej niż J. Miodek, twierdziła też, że komizm i niezamierzo-
na ludyczność śląskich tłumaczeń wynikały nie tylko z faktu użycia nieadekwat-
nych, kolokwialnych pseudoodpowiedników dla oryginalnych form właściwych 
stylowi artystycznemu. W jej opinii, „śmieszność” tłumaczeń M. Syniawy, ale też 
Marka Szołtyska czy Zbigniewa Kadłubka wypływała bowiem z samego faktu uży-
cia śląszczyzny w formie pisanej: 

Niewątpliwie większość tekstów nazywanych ‘śląskimi tłumaczeniami’ jest zabawna – nieza-
leżnie od intencji twórców utwory te zdają się pełnić przede wszystkim funkcję ludyczną. 
W przypadku translacji bajek Tuwima czy Brzechwy jest to oczywiste i naturalne, jednak 
w pozostałych sytuacjach to niejako efekt uboczny potraktowania śląskiej mowy jako poliwa-
lentnej odmiany języka. Dzieje się tak zapewne dlatego, że sama próba odczytania zapisu 
gwarowego wywołuje śmiech odbiorców (docelowo głównie Ślązaków), nieprzyzwyczajo-
nych do lektury tekstu pisanego (w dodatku artystycznego) ich codzienną, potoczną mową 
(Momot 2016: 69–70; zob. też Mowa śląska… 2011: 24).

***

Nie ulega wątpliwości, że śląski język literacki jest dopiero na początkowym 
etapie swojego rozwoju, a repertuar jego środków wyrazu z pewnością jest znaczą-
co węższy aniżeli języków o tak długiej tradycji literackiej jak polszczyzna. Styli-
styczne usterki czy potknięcia są ze zrozumiałych względów nieuniknione i nie-
trudne do odnalezienia w śląskich dziełach translatorycznych, tekstach o charakterze 
publicystycznym czy popularnonaukowym. Trudno jednak zgodzić się z praktyką 
przekreślania en bloc dorobku współczesnych śląskich literatów i tłumaczy, zwłasz-
cza że w literaturze naukowej trudno odnaleźć poważne, stylistyczne studia nad 
najnowszym piśmiennictwem śląskim. Spotykane w części prac wartościowanie 
śląskich przekładów literatury światowej, czy też śląskojęzycznych tekstów o cha-
rakterze oficjalnym (urzędowym, naukowym, informacyjnym itd.) jako ‘grotesko-
wych’, ‘komicznych’, ‘śmiesznych’, ‘zabawnych’ z pewnością nie można uznać za 
właściwe naukowej refleksji. Klasyfikowanie określonych jednostek leksykalnych, 
czy nawet całych systemów językowych, za pomocą kryteriów tak niewymiernych 
i nieweryfikowalnych, właściwe jest raczej potocznemu, subiektywnemu porządko-
waniu rzeczywistości. 

Wydaje się, że wspomniany przez J. Miodka „rechot”, będący ponoć reakcją na 
śląskojęzyczny komunikat, wynika w głównej mierze z faktu istnienia pewnych 
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głęboko zakorzenionych w polskiej kulturze przekonań, stereotypów związanych 
z gwarami oraz dialektami. Mowa o postrzeganiu niestandardowych odmian języka 
jako kodów funkcjonalnie ograniczonych i niedorozwiniętych, do pewnego stopnia 
prymitywnych, pozwalających przekazywać jedynie treści o niskim stopniu intelek-
tualizacji i niewysokim poziomie złożoności formalnej. Tego typu kodami, co bar-
dzo ważne, posługiwać się mają wyłącznie niskie warstwy społeczne, ludność nie-
wykształcona, upośledzona ekonomicznie, niepartycypująca w kulturze wysokiej, 
zwykle wiejska („chłopi”), będąca często w społeczeństwie obiektem żartów, wy-
kpiwania14. Dość łatwo taką odmianę językową uznać za mało „poważny” system 
komunikacji, traktować „z przymrużeniem oka”, a nawet przyjąć wobec niej posta-
wę protekcjonalnej pobłażliwości. Jeżeli postrzegany w ten sposób kod zaczyna 
jednak wykraczać poza „koncesjonowaną” przestrzeń komunikacji (folklor, kabaret 
oraz nieoficjalne kontakty, zwłaszcza domowe) oraz wykształcać w swoim obrębie 
teksty właściwe kulturze wysokiej, budzić to może całkowicie zrozumiały dysonans 
poznawczy, konfuzję, dezorientację. Jednym z naturalnych sposobów radzenia sobie 
z takim dysonansem jest często śmiech i ironia – w śląskim kontekście aktualizo-
wana przez przywoływany wcześniej „rechot” warszawskiego, poznańskiego czy 
wrocławskiego językoznawcy. 

Na subiektywne odczuwanie „śmieszności” śląszczyzny bez wątpienia wpłynął 
fakt, że do niedawna etnolekt ten obecny był w mediach (zwłaszcza ogólnopol-
skich) niemal wyłącznie w specyficznym typie programów telewizyjnych i radio-
wych. Pomijając reportaże i rzadkie, okolicznościowe transmisje koncertów ślą-
skich zespołów pieśni i tańca, przeciętny mieszkaniec Polski miał okazję słyszeć 
śląszczyznę głównie w produkcjach o charakterze kabaretowo-komediowym. Mowa 
przede wszystkim o różnego rodzaju przeglądach i widowiskach, w których brały 
udział kabarety pochodzące z Górnego Śląska, wykorzystujące w trakcie występów 
śląski etnolekt (odpowiednio „zaadaptowany” dla potrzeb widowni i samego wystę-
pu). Do najbardziej znanych „śląskojęzycznych” zespołów kabaretowych, stosunko-
wo często goszczących w telewizji zaliczyć można Kabaret Rak, Kabaret Młodych 
Panów oraz Masztalskich. Obecność śląszczyzny w mediach, prócz wspomnianych 
widowisk kabaretowych, związana była także z bardzo popularnym serialem kome-
diowym Święta wojna, emitowanym przez II Program Telewizji Polskiej w latach 
2000–2009 (obecnie można ten serial oglądać m.in. na antenie TV Silesia). Akcja 
tej obszernej produkcji komediowej (322 odcinki) rozgrywała się w Katowicach, 
w środowisku rodowitych Ślązaków, główną oś akcji stanowiły zaś perypetie filmo-
wej rodziny Huberta i Anny Dwornioków (granych przez Krzysztofa Hankego i Jo-
annę Bartel). Etnolekt śląski, którym posługiwali się aktorzy, stanowił materiał 
szczególnie nośny w komizm, bardzo często wykorzystywany do tworzenia zabaw-
nych gagów. Jako dość prawdopodobna jawi się więc hipoteza, że kabaretowo-ko-
mediowy profil telewizyjnych i radiowych produkcji wpływał na utrwalanie się 

14 Taką percepcję gwar i dialektów (kodów społecznie stygmatyzujących swoich użytkowników) 
utrwalają zresztą wypowiedzi polskich językoznawców i innych osób publicznych, którzy nawet współ-
cześnie określają np. mowę Ślązaków mianem „mowy chłopskiej, prostych ludzi” (Jan Miodek – zob. 
Semik 2010).
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stereotypowego wyobrażenia śląszczyzny, uznawanej za środek komunikacji nie-
zdatny do wyrażania treści „poważnych”. Równocześnie z tym wyobrażeniem two-
rzyło się zarazem przekonanie, że mowa Ślązaków dobrze się sprawdza w obrębie 
funkcji ludycznych języka, na przykład jako tworzywo „wiców”, żartobliwych mo-
nologów, komediowych dialogów itp. Nie ulega też wątpliwości, że śląszczyzna 
w odbiorze społecznym zaczęła być do pewnego stopnia postrzegana jako kod 
o naturalnych właściwościach komicznych, stanowiąc odmianę językową, na której 
dźwięk przeciętny Polak mimowolnie oczekuje usłyszenia żartu, czegoś „śmieszne-
go” (por. Nawarecki 2008). 

Warto też zauważyć, że traktowanie jakiegoś wyrażenia, czy nawet całego 
 etnolektu w kategoriach ‘śmiesznego’ (ale też ‘ładnego’, ‘brzydkiego’ itp.) może 
być czasem konsekwencją funkcjonowania określonych stereotypów narodowych 
lub etnicznych. Mowa rzecz jasna o dość prostym mechanizmie przeniesienia okre-
ślonych, utrwalonych wyobrażeń i ocen dotyczących jakiejś grupy etniczno-naro-
dowej na język tejże społeczności. Nieprzypadkowo przecież uznawanie przez wie-
lu Polaków języka czeskiego za „śmieszny” idzie w parze ze stereotypowym 
wyobrażeniem Czecha jako osoby mało poważnej, lubiącej się śmiać, niezaprząta-
jącej sobie głowy egzystencjalnymi problemami, unikającej sytuacji ryzykownych, 
lubiącej wygodę, piwo i dobre jedzenie – „myśląc o Czechach, myślimy o narodzie 
śmiejącym się. Są weseli i sympatyczni” (Gołąbek, Kulesza, Rygiel 2013: 266; por. 
też: Jak Polacy... 2012: 3–4; Szczepańska 2013: 289–292). Omawiana tu percepcja 
śląszczyzny jako mowy „śmiesznej”, analogicznie do przypadku czeskiego, może 
być więc interpretowana jako pochodna stereotypowego wyobrażenia Ślązaka, czy-
li „śmiesznej” odmiany Polaka. Stereotypowy mieszkaniec Górnego Śląska to 
wszakże osoba nieco „ociężała”, nieumiejąca mówić prawidłowo po polsku, przed-
kładająca nad kulturę wysoką swoją własną, niską i plebejską, lubiąca piwo i „krup-
nioki”, skupiona na ciężkiej pracy, zwykle w kopalni (Tambor 2008: 84–92). Ślą-
zak, podobnie jak Czech, to także osoba lubiąca żartować, przy czym cechuje go 
proste, ludowe i rubaszne poczucie humoru – „Stereotypowy Ślązak lubi godać 
wice i suchać wiców” (Tambor 2008: 94).

Komentując zagadnienie „śmieszności” śląskich tekstów, warto ostatecznie 
zwrócić uwagę, że za takim sposobem wartościowania najprawdopodobniej kryła 
się również subiektywna, polonocentryczna percepcja rzeczywistości językowej. 
Przykładu takiej postawy można się dopatrywać w wypowiedzi J. Miodka, który 
traktował w kategoriach „groteski” użycie potencjalnych śląskich form: ‘ewidynt-
ny’, ‘permanyntny’, wyprowadzonych od właściwych literackiej polszczyźnie lek-
semów ‘ewidentny’ oraz ‘permanentny’ (Jan Miodek... 2011). Trudno jednak ina-
czej – aniżeli jako przejaw polonocentryzmu – interpretować fakt, że choć 
wszystkie człony par: ‘ewidyntny’ i ‘ewidentny’ oraz ‘permanyntny’ i ‘permanent-
ny’ są zapożyczeniami (formy polskie wiązać należy z łacińskimi permanere, evi-
dens), to zarzut „groteskowości” J. Miodek stawia jedynie formom śląskim. Można 
przypuszczać, że w oczach badacza polskie zapożyczenia przed byciem „grotesko-
wymi” chroni ich „polskość”, przynależność do literackiej polszczyzny. 

5.2. W narracji przeciwników kodyfikacji języka śląskiego wielokrotnie podno-
szono argument, że funkcjonowanie śląszczyzny w innej sferze aniżeli prywatna, 
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nieoficjalna ustna komunikacja, nie ma większego sensu. Wskazywano bowiem, 
że na obszarze Górnego Śląska w sferze publicznej z powodzeniem funkcjonuje 
literacka polszczyzna, którą – co ważne – potrafią się posługiwać wszyscy Śląza-
cy. Akcentowano, że literacki język polski dzięki swojej szerokiej poliwalencji 
w pełni zaspokaja wszelkie potrzeby komunikacyjne mieszkańców całego regionu. 
Konkludowano, że kodyfikacja śląszczyzny i używanie jej – na przykład w obrę-
bie stylu administracyjnego, naukowego czy artystycznego – jest całkowicie nie-
potrzebne. 

Opinię taką można odnaleźć w wypowiedzi znanego dramaturga Stanisława 
Mutza, który kwestionował funkcjonowanie śląszczyzny w obszarze języka nauki 
(„Żeby poznać zasady mechaniki kwantowej, nie muszę sięgać do śląskiej literatu-
ry” – Mutz 2008: 73) oraz stawiał pod znakiem zapytania sensowność wykorzysta-
nia mowy Ślązaków do przekładania dzieł literatury światowej: 

Są dwie szkoły: jedni uparcie twierdzą, że po śląsku można tylko ‘fulać i fanzolić’ (najchęt-
niej o kluskach i modrej kapuście), drudzy (szkoła prof. Kadłubka i dr. Szołtyska): równie 
dobrze rozprawiać o Wittgensteinie, czytać i przekładać Biblię, Iliadę i Odyseę, dzieła Kafki 
czy Prousta. Czy ma sens tłumaczenie Prousta czy Kafki na śląski? Ja jestem w stanie zrozu-
mieć Prousta i Kafkę bez śląskiego (Mutz 2008: 73).

Podobnie jak S. Mutz, także H. Synowiec negatywnie odnosiła się do możliwo-
ści użycia śląszczyzny w języku nauki. Warto jednak podkreślić, że badaczka za 
zbyteczne uznawała nawet samo funkcjonowanie śląszczyzny w formie pisanej:

Widzi pani profesor potrzebę skodyfikowania śląskiej godki? [Teresa Semik] Nie widzę takiej 
potrzeby. Nie wiem, jaką funkcję miałaby pełnić wersja pisana gwary, która ze swej istoty jest 
odmianą mówioną. Jak dotąd gwara dobrze służy domowym, lokalnym, nieoficjalnym kontak-
tom. Półoficjalnym też. Jakie to gatunki wypowiedzi Ślązak miałby zapisywać? Pisma do 
urzędu? […] [Helena Synowiec] Czy zdaniem pani profesor gwara śląska, w jej obecnym 
kształcie, może służyć jako język wykładowy, urzędowy, obsługiwać kontakty oficjalne? [T.S.] 
Na wykładach z dialektologii może się pojawić, ale nie wyobrażam sobie lekcji, na przykład, 
chemii, podczas której nauczyciel próbuje wyjaśniać gwarą zachodzące procesy. Nie zna sło-
wa probówka, więc mówi weź flaszeczka, poszelontaj... Nie widzę potrzeby, żeby gwara ob-
sługiwała także sferę języków specjalistycznych. Nie wytworzyła terminologii, bo nie było 
takiej potrzeby [H.S.] (Jeden śląski… 2011).

W jednym ze swoich wywiadów także J. Miodek eksplicytnie wyznaczał właści-
wy i pożądany – jego zdaniem – zakres użycia śląszczyzny. Mowa śląska, w opinii 
wrocławskiego badacza, powinna obsługiwać jedynie obszar komunikacji mówionej, 
szczególnie zaś aktywności o charakterze folklorystycznym, na przykład śpiewy:

Ślązacy chcący kodyfikować swój język powinni udać się do prof. Jana Miodka, też Ślązaka 
[N.N.]. – I usłyszą: chłopy, tego nie da się zrobić! – mówi profesor. – Mówcie po śląsku, 
śpiewajcie, organizujcie konkursy gwary, ale dajcie sobie spokój z urzędowym językiem [Jan 
Miodek] (Czy śląszczyzna… 2003). 

W najradykalniejszy sposób sferę użycia etnolektu śląskiego proponowała zawęzić 
M. Pańczyk-Pozdziej, której zdaniem mowa śląska powinna funkcjonować wyłącznie 
w przestrzeni prywatnej, w domostwie konkretnego użytkownika śląszczyzny: 
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Jeśli ktoś ma silną potrzebę mówienia po śląsku, to może tę potrzebę pokazać w domu (Po 
naszymu 2012).

***

Formułowane przez przeciwników emancypacji śląszczyzny stanowisko, zgod-
nie z którym używanie mowy śląskiej poza sferą folkloru oraz obszarem nieformal-
nej, ustnej komunikacji jest niepotrzebne, bezzasadne i zbędne, najprawdopodob-
niej dowodzi dwóch faktów: ignorowania pozakomunikacyjnych funkcji spełnianych 
przez każdą kategorię ludzkiej mowy (język, dialekt, gwara itd.) oraz niezrozumie-
nia specyfiki funkcjonalno-strukturalnej kodu w randze języka regionalnego. 

Socjolingwistyka dawno już dowiodła, że choć prymarną cechą mowy ludzkiej 
jest umożliwienie porozumiewania się członkom określonej wspólnoty, język – para-
lelnie do komunikacyjnej – spełnia wiele innych istotnych funkcji pozakomunikacyj-
nych: (auto)identyfikacyjną, integracyjną, delimitacyjną, kulturotwórczą, symbolicz-
ną, prestiżową, emocjonalną itd. Ludzka mowa to bez wątpienia jedno z głównych 
narzędzi identyfikacji grupowej i jednostkowej (autoidentyfikacja), środek pozwalają-
cy określonej jednostce włączyć się do jakiejś społeczności (i ją opuścić), element 
umożliwiający człowiekowi odnaleźć własne miejsce w gąszczu otaczających go tra-
dycji, kultur i wierzeń, medium łączące taką jednostkę z przodkami, rodakami i za-
mieszkiwanym miejscem, wskaźnik indywidualnej oraz grupowej samooceny (i sa-
mookreślenia), podstawowe narzędzie tworzenia kultury niematerialnej, ważny 
komponent sfery symbolicznej określonej wspólnoty (obok wierzeń, zwyczajów, 
określonych tradycji materialnych, hymnu, flagi, własnej waluty, wojska itp.). Język 
ostatecznie – zarówno w skali grupowej, jak i indywidualnej – stanowi jeden z pod-
stawowych sposobów manifestowania i budowania swojej tożsamości. Tym samym 
zalecenia, aby za pomocą swojej ojczystej mowy śpiewać i bawić widzów na folklo-
rystycznych imprezach albo ograniczyć jej użycie wyłącznie do czterech ścianach 
własnego domostwa uznać można za dalece niestosowne, a być może nawet za nie-
bezpiecznie bliskie postulatom, które wcielano w życie w państwach kolonialnych, 
totalitarnych i innych, nierespektujących praw mniejszości i reguł demokracji. Odno-
sząc się do wyrażanych wcześniej opinii, można się zgodzić, że polszczyzna całko-
wicie zadowalająco wypełnia w tym regionie funkcję poliwalentego i uniwersalnego 
medium komunikacji – zwłaszcza że jest językiem, który znają wszyscy mieszkańcy 
Górnego Śląska. Oczywiste jest jednak i to, że język polski nie jest w stanie (w peł-
ni) zaspokoić innych, pozakomunikacyjnych potrzeb Ślązaków15. Truizmem będzie 
więc stwierdzenie, że tylko paralelne funkcjonowanie polszczyzny i śląszczyzny 

15 Warto zauważyć, że konsekwentne postrzeganie języka wyłącznie przez pryzmat posiadanych prze-
zeń funkcji komunikacyjnej kwestionuje nie tylko sens kodyfikacji śląskiej mowy i wprowadzenia jej do 
oficjalnego użycia, ale także – z czego krytycy emancypacji śląszczyzny nie zdają sobie chyba sprawy – 
podważa zasadność posiadania praw językowych przez jakiekolwiek mniejszości narodowe i etniczne 
zamieszkujące obszar Polski. Nie ulega przecież wątpliwości, że – tak jak ma to miejsce w przypadku 
Ślązaków – również obywatele Polski narodowości niemieckiej, litewskiej czy czeskiej władają biegle 
literacką polszczyzną. 



Henryk Jaroszewicz42 SO 76/1

może uczynić sferę językową regionu kompletną i społecznie satysfakcjonującą. Ru-
gowanie mowy śląskiej z przestrzeni publicznej, utrudnianie jej rozwoju, zamykanie 
w rezerwacie koncesjonowanych użyć folklorystyczno-ludycznych lub ściśle prywat-
nych, prowadzić może do językowo-komunikacyjnych patologii, które prędzej czy 
później odcisną się negatywnie na relacjach społecznych w regionie. 

Jak już wspomniano, opór przeciwko ukonstytuowaniu mowy śląskiej jako języ-
ka regionalnego wynikać może również z błędnego rozumienia samej idei języków 
regionalnych i postrzegania ich jako „rywali” języków państwowych. Hipotetyczny 
regionalny język śląski traktowany jest czasem jako zagrożenie dla polszczyzny, 
kod, który „zabierze” jej użytkowników albo wyprze ją z użycia w określonych ob-
szarach komunikacji. Tymczasem języki regionalne – biorąc pod uwagę zapisy za-
warte w Europejskiej karcie języków regionalnych i mniejszościowych oraz w Usta-
wie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – są 
etnolektami fakultatywnymi, pomocniczymi, posiadając charakter komplementarny, 
nie zaś opozycyjny wobec ogólnokrajowego standardu językowego. Użytkownicy 
języków regionalnych posługują się nimi obok, a nie zamiast państwowego języka 
urzędowego – jasne jest więc, że z chwilą nadania śląszczyźnie statusu języka regio-
nalnego, Ślązacy w Polsce nie przestaną mówić po polsku, a śląskie dzieci nie za-
czną bojkotować lekcji języka polskiego w polskich szkołach. Warto też podkreślić, 
że użycie języka regionalnego jest radykalnie ograniczone terytorialnie – za „rywa-
la” polszczyzny nie można uznać śląszczyzny, która mając status języka regionalne-
go, mogłaby funkcjonować jako fakultatywny, urzędowy język jedynie w kilkunastu, 
może kilkudziesięciu śląskich gminach (biorąc pod uwagę dane z Narodowego Spi-
su Powszechnego z 2011 roku). 

Wydaje się też, że w ferworze dyskusji nad próbami usamodzielnienia się śląsz-
czyzny, krytycy procesów emancypacyjnych często zapominają o fakcie, że głów-
nym zadaniem, jakie stoi przed językami regionalnymi – w tym przed regionalnym 
językiem śląskim – jest pełnienie roli narzędzia umożliwiającego efektywny rozwój 
lokalnej kultury (także tej wysokiej) oraz funkcjonowanie w roli medium, służące-
go manifestowaniu i tworzeniu regionalnej tożsamości. Biorąc to pod uwagę, jasne 
się staje, że śląszczyzna, jako język regionalny, nie będzie musiała wykształcić 
w swoim obrębie pełnego wachlarza stylów funkcjonalnych i osiągnąć gramatycz-
no-leksykalnego rozwoju właściwego rozwiniętym, ogólnokrajowym standardom. 
Tym samym sensu istnienia śląskiego języka regionalnego w żaden sposób nie 
można uzależniać od obecności (i przydatności) hipotetycznych, pisanych po śląsku 
pism procesowych, podręczników astronomii rentgenowskiej, studiów z genetyki 
lub rozpraw dotyczących struktur algebraicznych itp.

6. Podsumowując rozważania nad krytyką prób emancypacji śląszczyzny, można 
postawić hipotezę, że omawiana wyżej postawa kontestacji (realizującej się również 
na płaszczyźnie lingwistycznej) pośrednio może być skutkiem niedoceniania lub 
ignorowania znaczenia i zakresu przemian, które w ostatnim ćwierćwieczu objęły 
Górny Śląsk – a także samych efektów tychże transformacji. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że po przemianach ustrojowych z przełomu lat 
80. i 90. ubiegłego wieku oraz po upadku przemysłu ciężkiego, który niemal przez 
dwa wieki kształtował główne toki rozwoju cywilizacyjnego Górnego Śląska, 
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doszło do „przebudzenia” społeczności śląskiej, która otwarcie i w nieskrępowany 
sposób zaczęła mówić o swojej etnicznej i kulturowej odrębności, a także podjęła 
wysiłek zweryfikowania i zredefiniowania swojej tożsamości oraz przewartościowa-
nia dotychczasowych form uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym i po-
litycznym16. Efektem wzrostu grupowej samoświadomości był nie tylko rosnący 
opór przeciwko stereotypowym wyobrażeniom Górnego Śląska i samych Ślązaków, 
ale też próby upodmiotowienia i zmiany statusu własnej grupy społecznej oraz za-
mieszkiwanego regionu. Do roli sztandarowych urosły dwie idee – idea ‘autonomii 
Górnego Śląska’, nawiązująca tradycjami do okresu II Rzeczpospolitej i ówczesne-
go autonomicznego województwa śląskiego oraz idea ‘narodu’ lub, w złagodzonej 
wersji, ‘narodowości śląskiej’. 

Suma transformacji, które zaszły w sferze tożsamościowej, świadomościowej, 
mentalnej, gospodarczej i ekonomicznej, przełożyła się na przemiany kulturowe ca-
łego Górnego Śląska. Na początku XXI wieku tutejsza, lokalna kultura zdecydowanie 
wykroczyła poza dotychczasowe, wąskie ramy kultury niskiej, plebejskiej, ludowej 
i ludycznej, nasyconej treściami folklorystycznymi. Obserwując jedynie rozwój naj-
nowszego śląskiego piśmiennictwa, można zauważyć, że dynamika tworzenia się no-
wych regionalnych wzorców kulturowych i wyznaczania nowych, cywilizacyjnych 
toków rozwojowych jest bardzo wysoka. Mając na uwadze wszystkie te transforma-
cje – niektóre o charakterze rewolucyjnym – nie można się dziwić, że na Górnym 
Śląsku pojawił się projekt stworzenia samodzielnego, regionalnego języka.

W nowej rzeczywistości, w jakiej znalazł się po zmianach ustrojowych Górny 
Śląsk i sami Ślązacy, jasne się bowiem stało, że tworzywem nowej i nowoczesnej 
śląskiej kultury regionalnej nie mogła być już dłużej śląszczyzna w swoim dotych-
czasowym kształcie. Niskoprestiżowy etnolekt, gwara niosąca ze sobą liczne pejo-
ratywne konotacje („mowa chłopska, prostych ludzi”), wyśmiewana i do niedawna 
rugowana z życia publicznego, funkcjonalnie upośledzona, pozbawiona normy, ma-
terialnie utrwalona jedynie w obrębie wąskiego korpusu tekstów o charakterze lu-
dowym lub/i ludycznym przestała już zaspokajać potrzeby Ślązaków. W nowych 
realiach funkcję efektywnego, lokalnego narzędzia kulturotwórczego predestynowa-
ny jest spełniać jedynie nowoczesny śląski język regionalny – prestiżowy i skody-
fikowany kod, nauczany w szkołach, obecny w administracji lokalnej, mediach, 
teatrze, wykorzystywany do tworzenia wartościowych dzieł literackich, mogący 
liczyć na ochronę i wsparcie państwa.

W takim ujęciu emancypacja śląszczyzny i hipotetyczne podniesienie jej do ran-
gi języka regionalnego jawi się nie jako jedno z możliwych, fakultatywnych roz-
wiązań, które może zostać podjęte przez podmioty polskiej polityki językowej, ale 
jako naturalna konsekwencja przemian mających miejsce na Górnym Śląsku i w sa-
mej Polsce po 1989 roku. Kwestionowanie dzisiejszych językowych, emancypacyj-
nych dążeń Ślązaków można zaś uznać za dowód niezrozumienia lub braku akcep-
tacji dla przemian politycznych, społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych, które 
u schyłku XX wieku objęły nie tylko Górny Śląsk, ale i samą Polskę.

16 Bardzo trafnie o przyczynach i przebiegu „śląskiego przebudzenia” pisał w kilku swoich pracach 
krakowski badacz Artur Czesak (zob. np. 2008a: 18–19; 2008b).
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HENRYK JAROSZEWICZ

Criticism of attempted emancipation of the language spoken in Silesia –  
the academic (linguistic) aspect 

Summary 

Despite the numerous attempts made in the 21st century at gaining linguistic independence, the 
Silesian ethnolect still enjoys the official status of a dialect. Lack of success in the attempted emancipation 
should be attributed to the linguistic policy adopted by the Polish authorities and political elites. The 
attempts at emancipation of the language spoken in Silesia have been subjected to criticism on many 
levels of the social discourse including the academic level. However, a detailed analysis of the presented 
arguments is evidence that there are no objective, linguistic premises that questioning promotion of the 
Silesian  ethnolect to the status of a regional language is unsubstantiated. 

Keywords: Silesian ethnolect, Polish language, linguistic policy, language standardisation
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GRAMATIKA KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA HANNY MAKURAT –  
GŁOS W DYSKUSJI

Obok tekstu Hanny Makurat pt. Gramatika kaszëbsczégò jãzëka – rozpoznanie 
i opracowanie struktury współczesnego literackiego języka kaszubskiego. Odpo-
wiedź na głosy krytyki, opublikowanego w 53. numerze „Studiów z Filologii Pol-
skiej i Słowiańskiej” w dziale Dyskusje i polemiki (Makurat 2018), z różnych przy-
czyn nie można przejść obojętnie.

Zacznijmy od kilku prostych faktów. Rzeczony tekst jest odpowiedzią na recen-
zję autorstwa Macieja Bandura, opublikowaną 14 maja 2017 roku w internetowym 
czasopiśmie „Skra” (Bandur 2017a). Po upływie około 1,5 miesiąca H. Makurat 
zareagowała na recenzję M. Bandura w postaci postu na swym profilu na portalu 
społecznościowym Facebook, który umieściła w formie komentarza (datowanego 
na 29 czerwca 2017) również bezpośrednio pod recenzją w „Skrze” (zob. Bandur 
2017a). Omawiany tu artykuł H. Makurat stanowi w zasadzie rozbudowaną wersję 
tego postu/komentarza (czy też odwrotnie, jak pisze autorka, komentarz ów jest 
skróconą redakcją artykułu). Zaledwie kilka dni później, bo już 4 lipca 2017 roku, 
M. Bandur odniósł się w formie obszernego tekstu na łamach „Skry” do repliki 
Makurat (Bandur 2017b). O istnieniu tego drugiego tekstu Bandura autorka dowie-
działa się najpóźniej 26 sierpnia 2017 roku (tego dnia otrzymałem od niej drogą 
mailową informację, iż zapoznała się już ona z moją recenzją Gramatiki, w której 
wspominam o drugim tekście M. Bandura). Rzeczony numer „Studiów z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej” ukazał się 24 grudnia 2018 roku i – jak poinformowała 
mnie redakcja – do tego dnia możliwe było dokonanie ostatnich poprawek w arty-
kule lub jego wycofanie. Autorka miała więc co najmniej ponad 15 miesięcy, aby 
uzupełnić swój artykuł o odniesienia do drugiego tekstu Bandura lub choćby wspo-
mnieć o jego istnieniu. Komentarz M. Bandura zbija (jak zobaczymy) większość 
argumentów H. Makurat, jego przemilczenie nie wydaje się więc niestety przypad-
kowe. Autorka nie zdecydowała się zresztą wspomnieć również o mojej recenzji 
(Jocz 2017), udostępnionej publiczności 26 sierpnia 2017 roku i dostrzeżonej 
w środowisku. Szersze odniesienie się do mojego tekstu nie byłoby oczywiście 
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możliwe bez gruntownej zmiany koncepcji, treści i układu artykułu H. Makurat, 
więc nie można tu w żadnej mierze takiego odniesienia wymagać. Bez wątpienia 
natomiast należało zasygnalizować, że taka recenzja istnieje (15 miesięcy powinno 
w zupełności wystarczyć na uzupełnienie artykułu o krótki przypis). Niestety, rów-
nież w tym wypadku zdaje się nie chodzić o przypadek. Tylko pomijając moją re-
cenzję milczeniem, autorka mogła próbować wytworzyć w czytelniku wrażenie, że 
jej Gramatika krytykowana jest tylko przez jednego jedynego, niewartego uwagi 
opętańca, co stanowi jedną z głównych strategii „argumentacyjnych” jej artykułu. 
Ocenę tego, czy opisane tu postępowanie mieści się w granicach rzetelności nauko-
wej, pozostawiam czytelnikom.

Kolejną zdumiewającą rzeczą w tekście H. Makurat jest obecność licznych 
uwag o charakterze osobistym w stosunku do M. Bandura. Czytamy bowiem (pre-
zentuję tu tylko drobny wybór takich fragmentów), że recenzja została „wykonana 
przez osobę niemającą wystarczającej wiedzy i stosownych kompetencji w zakre-
sie języka kaszubskiego” (Makurat 2018: 332), że „autor recenzji nie ma stosow-
nych kompetencji w zakresie języka kaszubskiego”, że „autor nie ma wystarcza-
jącej wiedzy na temat współczesnego stanu języka kaszubskiego, jego rozwoju 
i odmiany literackiej” (Makurat 2018: 333), że „[a]utor recenzji najpewniej wy-
uczył się kaszubskiej mowy z książek, a jego recenzja pokazuje brak odpowied-
nich kompetencji, by ocenić, jakie formy są rzeczywiście stosowane współcześnie 
w języku” (Makurat 2018: 340), a „[j]edynym sposobem ustalania przez Bandura 
rzekomo poprawnych form jest odwoływanie się do książek” (Makurat 2018: 
340), że jego uwagi w zakresie fonetyki „świadczą o jego skromnej wiedzy na 
temat literackiej kaszubszczyzny” (Makurat 2018: 341), a w zakresie fleksji „wy-
nikają z niewielkiej wiedzy autora na temat faktycznego stanu współczesnej ka-
szubszczyzny” (Makurat 2018: 341). Autorka nie poprzestaje zresztą na ocenie 
osoby recenzenta. Pozycjonuje ona bowiem zawczasu jako niekompetentnych sza-
leńców również wszystkie inne osoby, które uznałyby uwagi recenzenta za słusz-
ne: „uznałam, że żadna osoba mająca choćby podstawową wiedzę lub jakiekol-
wiek pojęcie o języku kaszubskim, a także zdrowy rozsądek, nie potraktuje 
publikacji autorstwa Bandura poważnie” (Makurat 2018: 322). Osobiście jestem 
zwolennikiem otwartych i krytycznych recenzji i w uzasadnionych przypadkach 
nie odbieram ich autorom prawa do pewnej dozy ironii czy drobnych złośliwości. 
Tego typu prymitywnych argumentów ad personam, w jakie obfituje tekst H. Ma-
kurat, nie można natomiast w żadnym wypadku zaakceptować. Jestem w najwyż-
szym stopniu zdumiony, że redakcja „Studiów z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 
przystała na tak niski poziom debaty.

Argumenty ad personam nie są jedyną pozamerytoryczną strategią zastosowaną 
przez H. Makurat. W tekście pojawiają się również peany na własną cześć, np.: 

znam doskonale strukturę wielu języków oraz biegle władam kilkoma z nich, a ponadto roz-
poznaję metodologię stosowaną do opisu systemów językowych oraz mam szczegółową wie-
dzę na temat historii kaszubszczyzny, polszczyzny i innych języków (mam również kompe-
tencje w zakresie rekonstruowanego języka prasłowiańskiego), zdobyłam umiejętności 
i przygotowanie, które pozwoliły mi w najlepszy sposób opisać literacki język kaszubski, 
niemający dotąd takiego opracowania (Makurat 2018: 336). 
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Odnaleźć również możemy tu i ówdzie argumentację odwołującą się do autory-
tetu, np.: 

Gramatika kaszëbsczégò jãzëka była także konsultowana z prof. Jerzym Trederem, który re-
cenzował poszczególne jej części (były one przez wiele lat publikowane w „Naji Ùczbie” – 
dodatku do «Pomeranii»). Z prof. Jerzym Trederem prowadziłam także liczne dyskusje na 
temat tego, jak powinny wyglądać gramatyka kaszubskiego języka literackiego oraz sam ten 
język. Moja praca była także opiniowana przez slawistów, zwłaszcza przez jej recenzenta 
prof. Dušana-Vladislava Pažđerskiego – członka Rady Języka Kaszubskiego (Makurat 2018: 
334–335) 

lub „Jeśli chodzi o poprawne użycie zaimków dzierżawczych oraz form zaimków 
osobowych më i wa w dopełniaczu, bierniku i miejscowniku, przyjęłam koncepcję, 
którą przedyskutowałam z prof. Jerzym Trederem” (Makurat 2018: 341). Nikt prze-
cież nie odmawia ani autorce, ani innym wymienionym przez nią osobom doskona-
łego wykształcenia i wielkiej wiedzy. Nie bardzo jednak rozumiem, co ma to bez-
pośrednio wspólnego z oceną Gramatiki czy konkretnych koncepcji, w niej 
zawartych. Wszystkie te opowieści mają niestety na celu wyłącznie manipulację 
czytelnikiem.

Przejdźmy do kwestii merytorycznych, rozpoczynając od spraw szczegółowych.
We wstępie autorka stwierdza: „Wszystkie opracowania gramatyczne tego języ-

ka sprzed 2016 roku były ujęciami prezentującymi stan gwar kaszubskich, nie pre-
tendowały one natomiast do opisu standardowego wariantu” (Makurat 2018: 331, 
por. też 332–333). Nie jest to prawda, na co zwrócił już dwukrotnie uwagę M. Ban-
dur (2017a; 2017b), jak również ja (Jocz 2017). Pierwszą bezdyskusyjnie literacką 
gramatyką kaszubszczyzny (opartą na badaniach naukowych) jest bowiem Kaschu-
bische Grammatik Friedricha Lorentza (1919). To, że jest to inna literacka kaszub-
szczyzna niż ta przedstawiona w Gramatice, nie ma tu żadnego znaczenia.

Autorka (Makurat 2018: 337) broni podanych przez siebie w Gramatice 
(Makùrôt 2016: 46) form trzeciej osoby czasu przeszłego typu òn je pisôł, òni są 
piselë, wskazując, że zostały one odnotowane w gramatyce Edwarda Brezy i Jerze-
go Tredera (Breza, Treder 1981: 133). Problem polega na tym, że opracowania tych 
autorów to chyba jedyne poważne źródła, gdzie się takie formy pojawiają (por. 
również Breza, Treder 1975: 24). W publikacji (Breza 2001: 176) fragment ten 
powtórzony jest w całości bez zmian, nie sposób postrzegać go więc jako odrębne-
go dowodu. Co znamienne, wśród podanych przez E. Brezę przykładów z literatu-
ry kaszubskiej nie ma ani jednego na trzecią osobę. Warto zauważyć, że w drugim 
wydaniu Zasad pisowni kaszubskiej (Breza, Treder 1984: 33) formy trzeciej osoby 
z czasownikiem pomocniczym już nie figurują. Form takich nie zna zresztą ani 
F. Ceynowa (Cenôva 1879: 50, 53, 57, 60), ani F. Lorentz (1925: 170; 1927–1937: 
973–974), ani autorzy AJK (AJK 10: 117–186), ani B. Sychta (1967–1976, 1: 27–
–28). W opracowaniach tych (np. u F. Ceynowy czy u B. Sychty) podawane są 
również przy tym eksplicytnie pełne paradygmaty, nie sposób więc uznać braku 
omawianych tu form za przypadek. Nie pojawiają się one zresztą w odpowiednich 
miejscach również ani w Poradniku encyklopedycznym (JKPE 2006: 42), ani w żad-
nym z dwóch wydań podręcznika Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie (Tréder 2009: 
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54–55; 2014: 198–199), nie tylko w tekście autorskim, ale też w przykładach z li-
teratury. W moim korpusie dźwiękowym z Półwyspu Helskiego (ponad 16 godzin 
czystego materiału od 30 informatorów z Jastarni, Boru, Kuźnicy i Chałup) formy 
1 i 2 osoby czasownika bëc wystąpiły łącznie 185 razy. Nieco ponad połowa z tych 
poświadczeń to składowe form czasu przeszłego (np. béł jem, fëszowôł jem, rzucëła 
jem, jes zgùbił, béł jes, jachalë jesmë, jesmë gralë, pògôdalë jesmë, wëpiła jesma, 
kùrzëła jesta)1. Na 3483 poświadczenia 3 osoby tego czasownika nie trafiła się 
natomiast ani jedna forma typu òn je pisôł, òni są piselë. Prawdopodobieństwo 
tego, że formy 1 i 2 osoby z jednej strony i formy 3 osoby z drugiej należą tu do 
jednego zbioru, a różnica w udziale form czasu przeszłego typu jem pisôł i pozo-
stałych konstrukcji (jak np. orzeczenia imiennego) w obu grupach jest przypadkiem, 
wynosi 1 do ponad 4,5 biliarda. Mój korpus, gromadzony w istotnej mierze za 
pomocą kwestionariusza, nie był tworzony z myślą o badaniach morfologicznych, 
więc dystrybucja poszczególnych form nie jest zapewne w pełni zrównoważona. 
Równie istotną jego część stanowią jednak nagrania swobodnych wypowiedzi, przy 
takich rzędach wartości wnioski są więc bardziej niż oczywiste. Wszystko przema-
wia wyraźnie za tym, że omawiane tu formy są istotnie wymyślone. To, czy wymy-
śliła je sama H. Makurat, czy przepisała je bezrefleksyjne od kogoś innego, nie 
zmienia kwestii, że są one fikcyjne i nie powinny znaleźć się w Gramatice.

Na krytykę M. Bandura, iż w opisie czasów przeszłych pominęła ona formy 
typu jô jem jidzony, òna je jachónô, H. Makurat odpowiada w następujący sposób: 

Autor recenzji zwraca też uwagę, że rzekomo nie uwzględniłam w mojej publikacji form typu 
jô jem jidzony, òna je jachónô. Są to – będące skutkami wpływów języka niemieckiego – for-
my strony biernej utworzone od czasowników nieprzechodnich i zostały one opisane w mojej 
książce w rozdziale 2.3.5. (Makurat 2018: 338). 

Oczywiście stronę bierną w kaszubszczyźnie wyrażają formy złożone z czasow-
nika bëc oraz imiesłowu przymiotnikowego przeszłego biernego. Natomiast w przy-
padku nieprzechodnich czasowników ruchu w powierzchniowo ten sam sposób 
wyrażana jest forma temporalna, tworząca wspólną kategorię gramatyczną z forma-
mi typu jô móm zrobioné. Zresztą, trudno mi sobie wyobrazić, żeby fraza òna je 
jachónô (z bëc i czasownikiem nieprzechodnim) w jakimkolwiek kontekście mogła 
być użyta jako forma strony biernej (możliwe jest tu tylko znaczenie ‘ona [po]je-
chała’), podobnie nie mogę sobie wyobrazić, by fraza òna je rozjachónô (z bëc 
i przechodnim rozjachac) mogła wystąpić jako forma perfektum (możliwe jest tu 
tylko znaczenie ‘ona jest/została rozjechana [przez kogoś, coś]’), natomiast perfek-
tum od czasowników jak rozjachac tworzy się w inny sposób, np. òna mô rozja-
chóné ‘ona rozjechała (np. psa)’. Konstrukcje tego typu powinny być więc istotnie 
omówione w odpowiedni sposób w obu miejscach gramatyki. H. Makurat powiela 

1 Nie twierdzę oczywiście, że gwary Półwyspu są reprezentatywne dla literackiej kaszubszczyzny. 
Jest to jednak obszar, z którego dysponuję materiałem opracowanym w sposób umożliwiający szybkie 
odnalezienie znacznej liczby przykładów. Poza tym w wielu omawianych tu przypadkach materiał z Pół-
wyspu, będącego przecież rezerwuarem archaizmów i różnego rodzaju rzadkich form, jest szczególnie 
ciekawy i istotny. Ponadto stosunkowo słaby na Półwyspie jest wpływ polski, co pozwala na pewne 
wnioski co do rodzimości form.
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tu akurat niewolniczo błędne ujęcie Gramatyki kaszubskiej (Breza, Treder 1981: 
134), powtórzone w Poradniku encyklopedycznym (JKPE: 250). Prawidłowo klasy-
fikuje takie formy F. Lorentz (1927–1937: 980–981), Eugeniusz Gołąbek (Gòłąbk 
1997: 78) czy J. Treder (2009: 54; 2014: 198). Zresztą, sama autorka w swej Gra-
matice (Makùrôt 2016: 49) słusznie podaje formy typu jô béł jidzony obok jô miôł 
pisóné w podrozdziale poświęconym czasowi zaprzeszłemu (co więcej, formę jô béł 
jidzony charakteryzuje ona jako formę czasową również w omawianym tu artykule 
kilka wierszy poniżej stwierdzenia, że forma jô jem jidzony formą czasu przeszłego 
nie jest!). Czemu w odpowiedzi na ewidentnie uzasadnioną uwagę M. Bandura nie 
można było po prostu przyznać, że brak form jô jem jachóny w podrozdziale wcześ-
niejszym jest zwykłym niedopatrzeniem?

Kolejna replika dotyczy form czasu zaprzeszłego. H. Makurat pisze:

Jeśli chodzi o uwagi Bandura dotyczące czasu zaprzeszłego, również są one nietrafne. W ka-
szubszczyźnie istnieją zarówno formy zaprzeszłe typu jô jem béł pisôł (spotkałam takie formy 
w żywej mowie podczas badań terenowych, są one zarejestrowane na zebranych przeze mnie 
nagraniach), jak i formy typu jô béł jidzony, jô mia pisóné (Makurat 2018: 338). 

Formy jô jem béł pisôł nie pierwszy raz pojawiają się w literaturze i nie pierw-
szy raz są obiektem krytyki. Już F. Lorentz, odnosząc się do opisu F. Ceynowy 
i podanych przezeń form jak jô jem béł znôł, jô jem béł gôdôł, stwierdza: „Form 
takich nie słyszałem i uważam je za twory sztuczne” (Lorentz 1927–1937: 981). 
Sam uczony podaje tu tylko konstrukcje typu jô béł jidzony, jô mia pisóné (Loren-
tz 1927–1937: 980–981), (por. też Lorentz 1919: 44–45; 1925: 173). Tylko takie 
formy zna również E. Gołąbek (Gòłąbk 1997: 79). Konstrukcja jô jem béł pisôł 
pojawia się jednak w pracach gramatycznych E. Brezy i J. Tredera. Np. w Grama-
tyce kaszubskiej, odwołując się do Gramatyki pomorskiej (Lorentz 1927–1937: 
1057) oraz do własnej pracy (Breza i Treder 1975: 25), autorzy stwierdzają lako-
nicznie: „Niekiedy używa się też czasu zaprzeszłego, jem béł pisôł, oni mielë 
wësłużoné, béł précz jachóny” (Breza, Treder 1981: 134). Od F. Lorentza pochodzą 
jednak tylko dwa ostatnie przykłady, pierwszy zaś autorzy przejmują z własnej pra-
cy, gdzie brak jakiegokolwiek źródła (co znamienne, H. Makurat operuje identycz-
nym przykładem). E. Breza i J. Treder nie odnoszą się też w żaden sposób do 
krytycznej opinii F. Lorentza o formach F. Ceynowy. Konstrukcje typu jô jem béł 
pisôł nie pojawiają się w moim korpusie z Półwyspu Helskiego pomimo licznych 
poświadczeń typu miôł pisóné, miôł zrobioné, miôł wëcygnioné, miała òstawioné, 
béł wëszłi, béł jidzony, bëła jidzonô, bëło żdóné, bëlë przëjachóny. W świetle 
wszystkich przedstawionych tu faktów wątpliwości co do form jô jem béł pisôł są 
w pełni uprawnione, i to na H. Makurat leży ciężar dowodu, iż istnieją one w ogó-
le w żywej mowie. W swym artykule miała ku temu doskonałą okazję, a podanie 
choć kilku zlokalizowanych, dobrych przykładów z terenu rozwiałoby przecież 
przynajmniej najistotniejsze wątpliwości. Rozważania na temat omawianych form 
H. Makurat kończy następującym stwierdzeniem: „Moja wiedza z historii języków 
słowiańskich pozwala stwierdzić, że te pierwsze w wymienionych wyżej form nie 
są – jak twierdzi autor recenzji – kalkami z języka polskiego, ale rozwinęły się one 
równolegle w obu językach” (Makurat 2018: 338). Autorka pisze swą polemikę 
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w zasadzie po to, aby udowodnić, że to ona ma rację, a M. Bandur nie. Tymczasem 
replika jej sprowadza się do stwierdzeń „mam dowody, ale ich nie zaprezentuję” 
oraz „wiem, ale nie powiem”. Taka osobliwa taktyka może budzić wątpliwości, czy 
autorka rzeczonymi poświadczeniami i dowodami rzeczywiście dysponuje. Nieste-
ty, wiele wskazuje na to, że mamy tu do czynienia jedynie z chwytem retorycznym. 
Nie wykluczam, że formy jô jem béł pisôł rzeczywiście pojawiają się gdzieś poza 
opracowaniami gramatycznymi, np. w jakichś tekstach literackich. Tym niemniej 
poważne wątpliwości co do ich istnienia w ogóle, a zwłaszcza w żywej mowie, ich 
wysoce prawdopodobne polskie pochodzenie, jak również obecność i wysoka czę-
stotliwość innych, niewątpliwych i systemowo bardziej uzasadnionych oraz regu-
larnych form o tej samej funkcji (jô miôł pisóné) podaje w wątpliwość sens umiesz-
czenia ich w Gramatice, szczególnie na pierwszym miejscu i bez żadnych 
komentarzy. 

Kolejna kontrowersja dotyczy tworzenia czasu przyszłego: 

Jeśli chodzi o czas przyszły złożony, to – wbrew temu, co twierdzi Bandur – można go w ję-
zyku kaszubskim tworzyć na dwa sposoby: poprzez użycie czasownika bëc w czasie przy-
szłym i bezokolicznika, np. bãdã pisac, jak też poprzez użycie czasownika bëc w czasie przy-
szłym oraz tzw. imiesłowu czasu przeszłego czynnego drugiego, czyli form typu: bãdã pisôł, 
bãdã pisała (Makurat 2018: 338). 

Problemów jest tu kilka. Należy zauważyć, że M. Bandur nigdzie nie twierdzi, 
że formy typu bãdã pisac w kaszubszczyźnie nie istnieją. Twierdzi on tylko, że 
mamy tu do czynienia z marginalnym i dość świeżym polonizmem. Niestety, nie 
jest to w artykule H. Makurat jedyny przykład wypaczania słów recenzenta, chyba 
jednak celowego. Jako ogólnie bardzo rzadkie, a częstsze tylko w gwarach zabor-
skich, opisuje formy z bezokolicznikiem F. Lorentz (Lorentz 1927–1937: 980). 
Z normatywnego punktu widzenia negatywnie ocenia je E. Gołąbek, stwierdzając, 
że takie formy zna tylko z języka polskiego (Gòłąbk 1997: 80). E. Breza i J. Treder 
(1981: 132–133; 1984: 25–26) podają obie formy, choć te z bezokolicznikiem na 
drugim miejscu. W późniejszych pracach J. Treder wyraźnie preferuje konstrukcję 
typu bãdã pisôł, stwierdzając wręcz, iż formy z bezokolicznikiem w języku mówio-
nym są w zasadzie nieużywane (JKPE 2006: 42; Tréder 2016: 199). W gwarze 
sierakowsko-gowidlińskiej, z którą jestem w stałym kontakcie, nie spotykam się 
z konstrukcjami z bezokolicznikiem chyba w ogóle i brzmią one dla mnie zupełnie 
obco2. Nie notowałem ich (nie licząc ewentualnych hapaksów) też w innych gwa-
rach. W moim korpusie z Półwyspu Helskiego występują tylko formy z imiesło-
wem, np. mdą atakòwalë, mdą kùrzëlë, mdzema stelała, mdã jadła, mdzesz miôł, 
mdze gôdôł, mdzesz gwizdôł. Dodam, że frazy w rodzaju mdzemë kùrzëlë pojawia-
ły się regularnie również jako odpowiedzi na pytania typu będziemy wędzić z kwe-
stionariusza, odpytywanego przeze mnie po polsku. Nawet w takim „sprzyjającym” 
kontekście nigdy w trakcie moich badań nie padł bezokolicznik. Oczywiście tu 
i ówdzie konstrukcja z bezokolicznikiem może się pojawić. Pytanie, czy powinna 
ona znaleźć się w gramatyce normatywnej, zwłaszcza na równi z formami typu 

2 Nie chodzi tu oczywiście o konstrukcje typu bãdze czëc, które są czym innym. 
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bãdã pisôł i bez jakiegokolwiek komentarza, jest jednak w świetle przedstawionych 
faktów i opinii ze wszech miar uprawnione.

Dyskusja na temat form trybu warunkowego (Makurat 2018: 338) nie wymaga 
tu szerszego komentarza. Zauważyć tylko trzeba, że – wbrew sugestii autorki – 
M. Bandurowi nie chodziło w recenzji o to, że powinna była ona w Gramatice ja-
koby powtórzyć formy typu jô bë pisôł w kilku różnych miejscach, ale o to, że 
powinna była uwzględnić również formy czasu przeszłego trybu warunkowego jô 
bë béł pisôł. Występują one np. u F. Lorentza (1919: 45) i u B. Sychty (1967–1976, 
1: 9; 2: 318).

Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez H. Makurat w odniesieniu do recenzji 
M. Bandura jest kwestia imiesłowu przysłówkowego uprzedniego. Autorka pisze: 

Bandur dziwi się, że wprowadzam kategorię, która jest nieużywana w języku mówionym 
i w gwarach. Tymczasem w językach słowiańskich imiesłowy bardzo rzadko są używane 
w mowie, jest to raczej kategoria gramatyczna zarezerwowana dla języka pisanego. Badałam 
język kaszubskich pisarzy i imiesłowy przysłówkowe są rejestrowane w ich tekstach pisa-
nych. Dlatego jestem przekonana, że kategoria ta – żywa i używana – powinna zostać 
uwzględniona w gramatyce normatywnej. Autor recenzji myli się, kiedy twierdzi, że to ja 
próbowałam reaktywować te rzekomo wymarłe już w języku kaszubskim formy, odwołując 
się do najstarszych zabytków kaszubszczyzny. W rzeczywistości jedynie opisałam język, któ-
ry jest realnie używany, a imiesłowy przysłówkowe są jego częścią (Makurat 2018: 339). 

Oczywiście niektórzy autorzy istotnie stosowali takie formy (z pewnymi roz-
bieżnościami formalnymi i w bardzo różnym zakresie), ogólnie występują one jed-
nak bardzo rzadko nawet w literaturze (patrz np. JKPE 2006: 97). Są one przy tym 
co najmniej od 100 lat obce językowi mówionemu (Lorentz 1927–1937: 976–977; 
Breza, Treder 1981: 135), a strona formalna współczesnych poświadczeń (pisanych) 
często wskazuje na ich nierodzimość (Lorentz 1927–1937: 977–978). Historycznie 
i formalnie imiesłów przysłówkowy uprzedni w postaci zaprezentowanej przez 
H. Makurat w Gramatice (Makùrôt 2016: 58) jest bez cienia wątpliwości żywcem 
przejęty z języka polskiego (nie oznacza to oczywiście, że przejęcia tego dokonała 
sama autorka, bo to akurat rzeczywiście nie jej „zasługa”, ale jest to tu zupełnie 
nieistotne). Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty, trudno tu doprawdy mówić o „ży-
wej i używanej” kategorii gramatycznej i jak najbardziej można wątpić w sens 
uwzględniania jej – zwłaszcza bez żadnych zastrzeżeń – w gramatyce normatywnej 
współczesnej kaszubszczyzny. Należy tu jeszcze zwrócić uwagę na dwie poboczne 
sprawy. Po pierwsze, M. Bandur nigdzie nie pisze, że H. Makurat „reaktywuje” tu 
stare formy, opierając się na zabytkach kaszubszczyzny, tylko – wręcz przeciwnie – 
stwierdza zapożyczenie wprost z języka polskiego. Po drugie, opinia, iż imiesłowy 
są w językach słowiańskich bardzo rzadko stosowane w mowie, jest niebywale 
błędnym uogólnieniem pewnych faktów jednostkowych. W samej zresztą kaszub-
szczyźnie imiesłów przymiotnikowy bierny używany jest bardzo często, w tym jako 
element składowy powszechnie stosowanych form gramatycznych (patrz wyżej). 
Imiesłów przymiotnikowy czynny czy przysłówkowy współczesny (np. drëwającé, 
płëwającé, żëjącé i rzekącë, trąbiącë w moim korpusie z Półwyspu) pojawia się rza-
dziej, ale nie sposób tu nadal mówić o jakichś niebywałych wyjątkach. Wszystkie 
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te formy mają przy tym bez najmniejszej wątpliwości nieprzerwaną historię w roz-
woju kaszubszczyzny.

Nad kwestią pojęcia archaiczny nie będę się rozwodził, gdyż H. Makurat przed-
stawiła tu spójne wyjaśnienie.

Kolejny akapit repliki poświęcony jest kilku zagadnieniom, które należy omó-
wić oddzielnie. Co do pierwszego z nich H. Makurat pisze: 

Według autora recenzji ugruntowane w tradycji języka kaszubskiego i poświadczone w słow-
nikach Eugeniusza Gołąbka postaci wyrazów cëż (Gołąbek 2012, s. 162) oraz chtëż (Gołąbek 
2012, s. 578) są błędne, ponieważ nie są zgodne z pisownią stosowaną 90 lat temu przez 
niemieckiego badacza Friedricha Lorentza. Czyż to nie jest rewolucja w języku? Zmienianie 
utrwalonego już systemu ortografii ze względu na niezgodności z pisownią używaną prawie 
wiek temu? (Makurat 2018: 340). 

W Gramatyce pomorskiej F. Lorentza, do której odwoływał się w danym przy-
padku M. Bandur, przykłady podawane są w transkrypcji fonetycznej. Nie chodzi 
tu więc, wbrew osobliwemu ujęciu sprawy przez H. Makurat, o kwestię zgodności 
pomiędzy pisownią współczesną i pisownią sprzed stu lat, tylko o kwestię zgodno-
ści pisowni i wymowy. Autorka nie prezentuje niestety rzeczowych argumentów, 
choć w danym przypadku obiekcje M. Bandura nie są akurat uzasadnione. Istotnie, 
z żadnej formy podawanej przez F. Lorentza (chtoż, chteż, chtóż, chtuż i coż, ceż, 
cóż, cuż) nie sposób wprost wyprowadzić wariantów z ë (Lorentz 1919: 29; 1925: 
139; 1927–1937: 921–922). Warianty takie zna jednak F. Ceynowa (Cenôva 1879: 
42) i Sychta (Sychta 1967–1976, 2: 56), a opis G. Bronischa (Bronisch 1896: 10) 
dokumentuje w tych słowach prawdopodobnie stadium pośrednie pomiędzy e i ë 
(sam rozwój jest oczywiście nieregularny, ale dotyczy to przecież w równej mierze 
części pozostałych poświadczonych form, więc nie jest to krytyczny problem). Poza 
tym formy takie istnieją do dziś w terenie, znam je m.in. z Jastarni, gdzie realizo-
wane są one z samogłoską oscylującą pomiędzy [ɛ]3 i [æ], typową dla miejscowego 
ë i wyraźnie niższą od e. Oczywiście nie oznacza to w żadnej mierze, że forma 
chteż (jak i ewentualnie inne) jest błędna i nie powinna być rozpatrywana lub 
uwzględniona w ortografii. Rzecz należy zbadać.

Następnie autorka pisze: 

Podobny przełom autor recenzji chce wprowadzić w zapisie zaimka òne, który według „nowej 
normy” proponowanej przez Bandura powinien być zapisywany jako ònë, ponieważ taką pi-
sownię (z samogłoską szwa) notował Lorentz 90 lat temu. Nie znam żadnego uznanego 
współczesnego autora kaszubskiego, który zapisywałby wymieniony zaimek jako ònë. Kolej-
na przełomowa zmiana miałaby dotyczyć zapisu zaimków w liczbie mnogiej: te, jedne, same, 
które według nowego znawcy języka kaszubskiego powinny mieć postać të (pol. ‘te’), jednë, 
samë, ponieważ takie poświadczenie znalazł znowu w wydanej prawie wiek temu gramatyce 
Lorentza (Makurat 2018: 340). 

Autorami według H. Makurat albo niezbyt uznanymi, albo nie dość współcze-
snymi okazują się tu E. Breza i J. Treder. W Gramatyce kaszubskiej forma ònë 
(obok në) jest bowiem jedyną podaną formą zaimka osobowego 3 osoby liczby 

3 Transkrypcja w nawiasach kwadratowych wykonana jest w standardowym alfabecie IPA.
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mnogiej rodzaju niemęskoosobowego. Podobnie jako forma mianownika liczby 
mnogiej rodzaju niemęskoosobowego zaimka ten, ta, to figuruje tu të obok warian-
tu té. Formy òne i te w ogóle się tu nie pojawiają (Breza, Treder 1981: 123–124). 
Do żadnych zmian w stosunku do tekstu Gramatyki kaszubskiej nie doszło przy tym 
w opracowaniu (Breza 2001: 176). Jeżeli chodzi o wzorzec odmiany zaimków sóm, 
sama, samò i jeden, jedna, jedno, to informacje zawarte w Gramatyce E. Brezy 
i J. Tredera (1981: 122–124) są w pewnej mierze wewnętrznie sprzeczne i niejasne, 
a autorzy nie podają niestety ich pełnych paradygmatów. F. Lorentz w przeważają-
cej większości gwar kaszubskich notował formę të, forma té występowała wówczas 
tylko obocznie na samym południu, a te tylko w gwarach przejściowych polsko-ka-
szubskich. Podobna dystrybucja charakteryzuje formy ònë i òné, a trzecim warian-
tem jest tu natomiast po prostu męskoosobowe z pochodzenia òni. Dla jednë i samë 
F. Lorentz nie podaje wariantów obocznych (Lorentz 1927–1937: 921–941). Formy 
poświadczone w Gramatyce pomorskiej jako najpowszechniejsze są oczywiście hi-
storycznie poprawne. Autorzy AJK sygnalizują pewne trudności w ocenie fonolo-
giczno-morfologicznej materiału związanego z kategorią męsko- i niemęskoosobo-
wości. Jednym z takich przypadków jest samogłoska w formie liczby mnogiej 
rodzaju niemęskoosobowego zaimka ten. Ostatecznie jednak dla niemal całych Ka-
szub przyjmują formę të, niezależnie od realizacji fonetycznej. Forma te ma przy 
tym na Kaszubach nie występować w ogóle (AJK 11: 90–92, 118–120, mapa 523). 
Szersze i w pełni przekonujące uzasadnienie prezentuje w specjalnym artykule Ja-
dwiga Zieniukowa (Zieniukowa 1974). Również interesujący nas zaimek 3 osoby 
liczby mnogiej interpretuje ona jako pierwotną formę biernika (Zieniukowa 1972: 
88, 91), czemu odpowiadałoby oczywiście współczesne ortograficzne ònë. 
U B. Sychty (Sychta 1967–1976, 3: 321) odnajdujemy zapis hasłowy òne. Intere-
sująca nas tu forma pozostałych zaimków w odpowiednich hasłach nie figuruje, 
a dalszych poszukiwań nie prowadziłem. Nowsze opracowania, w tym o charakte-
rze normatywnym i dydaktycznym, podają dla wszystkich interesujących nas zaim-
ków chyba wyłącznie pisownię z -e, np. (Gòłąbk 1997: 62, 67, 70; JKPE 2006: 
276). Nie natrafiłem nigdzie na eksplicytne uzasadnienie takiej pisowni, ale nie 
wykluczam, że zostało ono gdzieś sformułowane. Jeżeli takie formy rzeczywiście 
istnieją, to w świetle literatury przedmiotu są w kaszubszczyźnie dość nowe i mu-
szą być wynikiem jakichś procesów morfologicznych (np. wyrównania do zaimków 
miękkotematowych) lub zapożyczeniem wprost z polszczyzny. Jeżeli chodzi o wie-
losylabowe ònë/òne, jednë/jedne i samë/same w aspekcie fonetycznym, to ich jed-
noznaczne rozróżnienie utrudnione jest w pewnym stopniu przez bardzo rozpo-
wszechnioną na Kaszubach identyfikację fonetyczną nieakcentowanego ë i e. 
Zresztą również jednosylabowe të/te w realnych wypowiedziach stoi przeważnie 
poza akcentem, odnosi się to więc też do niego. Problem ten jest jednak w pełni 
obustronny: na podstawie konkretnych form tekstowych, w których zaszła redukcja, 
nie sposób wprost ustalić, któremu z tych dwóch fonemów odpowiada konkretny 
nieakcentowany fon. I to nawet wtedy, kiedy wynikiem redukcji jest dźwięk tożsa-
my z podakcentowym alofonem podstawowym któregoś z tych fonemów lub mu 
bliższy. Na daną chwilę mogę jednak z całą pewnością stwierdzić, że forma të ‘te’ 
utrzymuje się na Półwyspie oraz w gwarze sierakowsko-gowidlińskiej. Notowałem 
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bowiem na tych obszarach – zarówno pod, jak i poza akcentem – wymowę typu [tɛ, 
tæ, tɐ] i odpowiednio [tʌ] (np. të dzecë, të rodzënë, të dwie stronë w Gowidlinie 
czy të jadra, të chëcze, të karzënë w Jastarni), wykluczoną w przypadku miejsco-
wego e. Rzecz wymaga bez wątpienia ukierunkowanych badań, ale już w świetle 
tych cząstkowych danych pisownia të okazuje się – wbrew prześmiewczej replice 
H. Makurat – co najmniej jednym z wariantów, które powinny zostać wzięte po-
ważnie pod uwagę w dyskusji nad normą ortograficzną i morfologiczną literackiej 
kaszubszczyzny.

Dalej czytamy: 

Kolejna rewolucja Bandura dotyczy ściągniętych form zaimków dzierżawczych, które zapisa-
łam jako ma, twa, swa, a które zgodnie z koncepcją recenzenta powinny mieć postać mô, twô, 
swô, ponieważ takie formy również znalazł w zapisach Lorentza z początku XX wieku (Ma-
kurat 2018: 340).

Jest rzeczą absolutnie niewątpliwą, że formy polecane przez H. Makurat nie 
mogą być pierwotne, a jedynym prawdopodobnym scenariuszem ich ewentualnego 
pojawienia się w tekstach kaszubskojęzycznych jest przejęcie żywcem form pol-
skich. Lorentz zna istotnie tylko formy mô, twô, swô. Z opisu wynika, że formy 
ściągnięte w mianowniku występowały ówcześnie tylko w gwarach dziś już wymar-
łych. Szerszą dystrybucję w terenie miały natomiast tylko formy jak mégò czy 
mémù (Lorentz 1927–1937: 935–936). Stąd też zapewne wszystkie ważniejsze póź-
niejsze źródła milczą na temat form ściągniętych w mianowniku, podając ewentu-
alnie (i dość niesystematycznie) warianty kontrahowane innych przypadków (np. 
Sychta 1967–1976, 3: 99; 5: 192, 415; Breza, Treder 1981: 123; Gòłąbk 1997: 69). 
Formy takie nie występują również w moich materiałach. Wszystko wskazuje na to, 
że ściągnięte warianty mianownikowe zwyczajnie nie mogą funkcjonować w żad-
nym realnym uzusie. Nie wykluczam oczywiście, iż pojawiają się one np. w tek-
stach literackich. Ogólnie jednak bez wątpienia pozostają bardzo rzadkie. W sens 
włączania takich form do współczesnej normy w ogóle, a zwłaszcza w postaci ewi-
dentnych polonizmów ma, twa, swa, można więc jak najbardziej powątpiewać.

Kolejna kontrowersja dotyczy znów zaimków. Autorka pisze: 

Z braku odpowiedniej wiedzy wynika także kolejna krytyczna uwaga dotycząca użycia form 
naju, waju. Według autora recenzji mogą być one użyte w funkcji zaimków dzierżawczych we 
wszystkich przypadkach; co więcej, autor mówi o ich zastosowaniu w liczbie mnogiej i po-
dwójnej (odnoszącej się do czegoś podwójnego). Nie wydaje mi się, aby w języku kaszub-
skim można było współcześnie w ogóle wyodrębniać liczbę podwójną (poza nielicznymi 
przykładami użycia, które opisałam w mojej książce) (Makurat 2018: 340–341). 

Oczywiście formy dopełniaczowe naju, waju (wraz z wtórnymi fonetycznie naji, 
waji) w funkcji nieodmiennych zaimków dzierżawczych (jak mnogie jich) są posta-
ciami starszymi, a zadiektywizowane naji, waji są wtórne (Lorentz 1927–1937: 
937). Te drugie są co prawda ogólnie lepiej poświadczone, ale formy nieodmienne 
nadal funkcjonują w terenie (np. naju łąka, naju sónczi, naju ògródk w moich ma-
teriałach z Półwyspu). Z apelem o ich uwzględnienie w Gramatyce można się zgo-
dzić lub nie, ale nie jest on sam w sobie niczym niezwykłym czy błędnym. Co do 
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liczby podwójnej, to rzecz nie jest z całą pewnością prosta. Już w opisach F. Lo-
rentza kategoria ta jest na większości obszaru kaszubskiego ogólnie znacznie zre-
dukowana, ale w pewnych formach (jak zaimek ma czy formy czasu przeszłego 
typu ma pisała) wydaje się utrzymywać bardzo dobrze (Lorentz 1925: 146, 155– 
–157, 167, 169). Autorzy AJK mówią już tylko o reliktowym zachowaniu się dual-
nych form zaimkowych w swym pierwotnym znaczeniu, głównie na peryferiach 
północnej kaszubszczyzny (AJK 12: 160–165, 168–171, mapy 588, 591, mapa syn-
tetyczna 5). Nie można jednak wykluczyć, że na pełne rozpoznanie sprawy nie 
pozwoliła zastosowana metoda badawcza i sam kwestionariusz. W Kuźnicy i Cha-
łupach (a nie wykluczam, że i gdzie indziej – rzecz trzeba zbadać) jeszcze dziś 
nietrudno jednak trafić na informatorów (przynajmniej w pokoleniu starszym), za-
chowujących bardzo konsekwentnie opozycję pomiędzy liczbą podwójną a mnogą 
w formach zaimkowych i czasownikowych, np. ma wëpiła jesma (informator i zna-
jomy), ma dwaji bëła (informator i kolega z wojska), ma mdzema stelała (informa-
tor i ojciec), ma dostała (informator i brat), ma zbudowała (informator i jego gość), 
ma biegała (informator i siostra), ma z bracyną (informator i brat) wobec më mòglë 
(rybacy ogólnie), më gôdalë (mieszkańcy wsi ogólnie), më cygnãlë (grupa ryba-
ków), më przëszlë (cała rodzina), më mdzemë kùpialë (grupa ludzi), më spiéwalë 
(wszyscy uczniowie). Niewątpliwie kwestia ta wymaga ukierunkowanych badań, na 
składanie liczby podwójnej do grobu jednak raczej jeszcze nie pora.

Następnie czytamy: 

Kwestionowany przez Bandura przyimek kù jest poświadczony w języku licznych kaszub-
skich pisarzy, m.in. Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego, 
Alojzego Budzisza, Aleksandra Labudy, a także w Słowniku polsko-kaszubskim Eugeniusza 
Gołąbka (Gołąbek, 2012, s. 578), ponadto istnieje dobrze znane w języku kaszubskim wyra-
żenie kù reszce, używane nie tylko przez dawniejszych pisarzy, lecz także powszechnie we 
współczesnych tekstach kaszubskojęzycznych. Nie widzę powodu, aby eliminować ten przy-
imek z języka kaszubskiego, jak chce autor recenzji (Makurat 2018: 341). 

Przyimek ten zachował się w kaszubszczyźnie tylko w kilku izolowanych, spetry-
fikowanych wyrażeniach w rodzaju ksobie czy kù reszce, a w przypadku innego ro-
dzaju poświadczeń w starszej (i ewentualnie nowszej) literaturze kaszubskiej mamy 
do czynienia z ewidentnym polonizmem (Lorentz 1927–1937: 1115; Breza, Treder 
1981: 156). W codziennej kaszubszczyźnie nie funkcjonuje on w ogóle, nawet w tak 
ograniczonej mierze jak w języku polskim. Jego umieszczenie w gramatyce norma-
tywnej na równi z innymi przyimkami i bez jakiegokolwiek komentarza jest w świe-
tle tych faktów decyzją istotnie bardzo wątpliwą. Próba argumentacji odwołująca się 
do skostniałej formy kù reszce w żadnym wypadku nie może być przekonująca. Rów-
nie dobrze można by na podstawie formy po kaszubsku uznać, że w polszczyźnie 
istnieje krótka odmiana przymiotników, a przyimek po rządzi celownikiem.

Ostatnim poruszonym problemem szczegółowym jest kwestia wymowy rz: 

Jeśli chodzi o wymowę frykatywną dźwięku rz – której nieuwzględnienie jest według recen-
zenta błędem – przyznam, że ani w mówionych tekstach formułowanych w literackiej kaszub-
szczyźnie, ani podczas siedmioletnich badań terenowych nie spotkałam współcześnie takiej 
realizacji (Makurat 2018: 341). 
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Jako komentarz przedstawię tu trochę własnych danych, częściowo już opubliko-
wanych. Na trzydziestu informatorów z Półwyspu bardzo wysoki współczynnik za-
chowania frykatywnego r stwierdziłem u pięciu, a pewne relikty jeszcze u dwóch 
(por. Jocz 2018). Poza tym słyszałem taką wymowę w Mechelinkach, Starzynie, 
Ostrowie, Wierzchucinie i południowokaszubskim Brzósku, przy czym u pojedyn-
czych informatorów dość regularnie.

Rozważania szczegółowe zamyka H. Makurat akapitem rozpoczynającym się od 
następujących zdań: „Uważam, że trzeba być bardzo odważnym, żeby napisać re-
cenzję, w której poprawia się właściwe formy na błędne. Taką śmiałością wykazał 
się Maciej Bandur” (Makurat 2018: 342). Pozwolę tu sobie na krótkie podsumowa-
nie. Powyżej omówiłem łącznie 13 zjawisk, co do których H. Makurat nie przyjęła 
krytyki M. Bandura, w znacznej części przypadków w bardzo zdecydowanej for-
mie, okraszonej uwagami ad personam, negującymi kompetencje czy niemal zdro-
wy rozsądek recenzenta. Okazuje się jednak, że co do 12 z 13 zjawisk uwagi 
i obiekcje M. Bandura są jak najbardziej uzasadnione. W dwóch przypadkach 
H. Makurat obstaje przy formach ewidentnie fikcyjnych (òn je pisôł; jô jem béł 
pisôł), a w kolejnych trzech przy bardzo rzadkich i przynajmniej wysoce wątpli-
wych polonizmach, poświadczonych co najwyżej w tekstach pisanych (imiesłów 
przysłówkowy uprzedni; formy ma, twa, swa; przyimek kù). Do tej drugiej grupy 
można zaliczyć zresztą, choć w nieco mniejszej mierze, również konstrukcję bãdã 
pisac. W jednym przypadku neguje ona formy pierwotne, rodzime, poświadczone 
również współcześnie w opracowaniach gramatycznych i w mowie codziennej, jako 
jedyne możliwe prezentując formy rozpowszechnione co prawda od jakiegoś czasu 
w pisowni kaszubskiej, ale o niejasnym pochodzeniu i nieznanym statusie w terenie 
(të, ònë, jednë, samë vs. te, òne, jedne, same). W czterech przypadkach mamy do 
czynienia z drobniejszymi uchybieniami lub po prostu niedopatrzeniami H. Maku-
rat (niewłaściwa klasyfikacja form jô jem jidzony, pominięcie form trybu warunko-
wego jë bë béł pisôł, nieodmiennych dzierżawczych naju, waju oraz r frykatywne-
go). Kwestią dyskusyjną jest również ocena współczesnego stanu liczby podwójnej 
dokonana przez autorkę (choć dopuszcza ona w pewnym zakresie jej stosowanie 
w Gramatice). Jedynym rzeczywistym błędem M. Bandura jest negowanie formy 
cëż, przy czym podawana przez niego jako właściwa postać ceż jest poświadczona 
w literaturze przedmiotu i nie sposób wykluczyć jej istnienia bez dalszych badań. 
Ocenę przedstawionych tu faktów w kontekście tonu, w jakim napisała swój artykuł 
H. Makurat, pozostawiam czytelnikom.

Na koniec przejdę do kwestii ogólnych i metodologicznych.
Od nowoczesnej gramatyki jakiegokolwiek języka, a zwłaszcza od gramatyki 

nadal powstającego i dopiero krystalizującego się języka literackiego (a za taki 
powszechnie uważana jest kaszubszczyzna), oczekiwałbym przede wszystkim eks-
plicytnego określenia podstawy materiałowej (np. zdefiniowanego korpusu tekstów 
pisanych), jasnej charakterystyki pod względem deskryptywności i preskryptywno-
ści oraz precyzyjnego zdefiniowania strategii kodyfikacyjnych (np. zasad wyboru 
preferowanych form w przypadku stwierdzenia wariantów). W samym opracowaniu 
gramatycznym wyznaczone zakresy materiałowe i ogólne postawy normalizator-
skie, jak również szczegółowe zasady i reguły wyboru form powinny być przez 



Gramatika kaszëbsczégò jãzëka Hanny Makurat – głos w dyskusji 61SO 76/1

autora konsekwentnie przestrzegane. Oczywiście najlepiej jest, jeśli wszystkie tego 
rodzaju założenia metodologiczne oparte są na jakichś spójnych i rozsądnych pod-
stawach i koncepcjach. Korpus można np. zdefiniować jako dzieła literackie po-
wstałe po roku X, dzieła autorów urodzonych po roku Y, utwory jakiejś konkretnej 
grupy czy szkoły literackiej, ostatnie dwadzieścia roczników czasopisma Z itd. 
W przypadkach wymagających rozstrzygnięć wybór może padać na formy częstsze, 
rodzime, bardziej archaiczne, typowe dla jakiegoś obszaru itp. lub decydować może 
o nim jakiś zhierarchizowany układ tych czy podobnych cech4. Tego typu informa-
cji w gramatyce H. Makurat właściwie nie odnajdujemy.

O problemach tych pisałem już w swojej recenzji: 

O materiale dowiadujemy się tylko tyle, że [Gramatika] powstała na podstawie wymowy 
i zapisu tekstów stworzonych w dzisiejszej literackiej kaszubszczyźnie. O jakie teksty pisane, 
pochodzące od jakich autorów i z jakiego okresu tu chodzi, pozostaje całkowitą tajemnicą 
(Jocz 2017). 

Na brak czy względnie wielką szczupłość i ogólnikowość takich informacji 
zwracał uwagę również zarówno w pierwszym, jak i w drugim tekście M. Bandur 
(2017a; 2017b). H. Makurat w swej replice miała świetną okazję do wyjaśnienia 
tych spraw i odparcia jednego z najpoważniejszych zarzutów (jeżeli nie najpoważ-
niejszego) wobec swej gramatyki. Wystarczyło po prostu podać listę tekstów pisa-
nych oraz mówionych, w tym gwarowych, które stanowiły podstawę ustalenia (rze-
komego) uzusu opisanego w deskryptywnej (jakoby) Gramatice. Trudno chyba 
wyobrazić sobie coś prostszego, jeżeli mielibyśmy istotnie do czynienia z owocem 
badań o charakterze deskryptywnym. Niestety, H. Makurat znów poprzestaje na 
ogólnikach, np.: 

Podjęłam się opisu tego języka na podstawie wcześniejszych rozproszonych ustaleń dotyczą-
cych zasad gramatyki kaszubskiej oraz odwołując się do uzusu (Makurat 2018: 333). 

Nie tworzyłam samodzielnie języka kaszubskiego, a jedynie opisałam to, co udało mi się na-
ukowo zbadać w ciągu wielu lat podczas analiz licznych pisanych i mówionych tekstów po-
wstałych w języku literackim oraz zestawiając i odróżniając wypowiedzi stworzone w odmia-
nie standardowej od wypowiedzi gwarowych, które badałam przez 7 lat podczas eksploracji 
terenowych (Makurat 2018: 335). 

Interesował mnie jedynie opis fonetyczny kaszubszczyzny literackiej i tego opisu dokonałam 
rzetelnie, przeprowadzając analizę współczesnych tekstów mówionych w odmianie standardo-
wej (Makurat 2018: 341). 

Opisałam jedynie taki język, który już istnieje i którego gramatykę wcześniejsi badacze zbu-
dowali, odwołując się do dialektu północnego i centralnego, a także czerpiąc słownictwo 
z wszystkich trzech dialektów: północnego, środkowego i południowego. Podkreślam, że to 

4 Ale nawet niedorzeczna koncepcja (np. utwory autorów o nazwisku zaczynającym się od spółgłoski 
sonornej, opublikowane w latach przestępnych; formy typowe dla losowo wybranej wsi zaborskiej, naj-
bardziej podobne do bułgarskich) byłaby w pewnym sensie lepsze niż żadna. Czytelnik wiedziałby przy-
najmniej w takim przypadku bardzo dokładnie, w jakich ramach porusza się autor, treść takiej gramatyki 
byłaby w pełni sprawdzalna i falsyfikowalna, a jej koncepcje miałyby charakter produktywny.
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nie jest moja fantazja – jak twierdzi autor recenzji – ale opis struktury języka literackiego, 
który realnie już zaistniał, zanim zaprezentowałam go w mojej książce (Makurat 2018: 336), 

Gramatyka, którą przedstawiam, jest opisem realnego, współcześnie używanego języka. Moje 
opracowanie gramatyczne odzwierciedla język kaszubski – mówiony i pisany, ten ostatni sto-
sowany m.in. w licznych publikacjach, w tym w tekstach drukowanych w „Pomeranii” (Ma-
kurat 2018: 334). 

W ostatnim cytacie pojawia się niewyraźny cień konkretu, ale to oczywiście 
nadal o wiele, wiele za mało. Wszystko to skłania ku myśli, że Gramatika nie jest 
efektem systematycznej analizy deskryptywnej, bazującej na ściśle określonym 
zbiorze tekstów. Zresztą, na konferencji zorganizowanej z okazji dziesięciolecia 
powstania RJK autorka otwarcie mówiła o samodzielnym wymyślaniu przykładów 
do stworzonej przez siebie gramatyki, a w wielu miejscach odnajdujemy łudzące 
podobieństwa do materiału egzemplifikacyjnego Gramatyki kaszubskiej E. Brezy 
i J. Tredera. Sugeruje to bardzo wyraźnie, że mamy tu w pewnej przynajmniej 
mierze do czynienia z subiektywnym, apriorycznym tekstem o charakterze pre-
skryptywnym. Oczywiście, nie jest to żadnym grzechem, takie teksty przecież po-
wstają i mają swoje zastosowanie, nie rozumiem więc zupełnie, po co temu tak 
uparcie zaprzeczać.

Podobnie w kwestiach szczegółowych, gdzie można było po prostu podać choć-
by kilka odpowiednich i przekonujących przykładów z (rzekomego) uzusu, H. Ma-
kurat poprzestaje na ogólnikach, np.: 

W kaszubszczyźnie istnieją zarówno formy zaprzeszłe typu jô jem béł pisôł (spotkałam takie 
formy w żywej mowie podczas badań terenowych, są one zarejestrowane na zebranych przeze 
mnie nagraniach), jak i formy typu jô béł jidzony, jô mia pisóné (Makurat 2018: 338).

Tego typu argumentacja budzi poważne wątpliwości co do tego, czy H. Makurat 
odpowiednią dokumentacją tekstową rzeczywiście dysponuje. Jaka bowiem inna 
przyczyna mogłaby powstrzymywać autorkę przed graniem w otwarte karty i prze-
konującym utrąceniem argumentu recenzenta?

Zresztą, sama H. Makurat chyba tak do końca nie wie, czy jej Gramatika jest 
deskryptywna czy preskryptywna. Z jednej strony twierdzi ona, iż nic nie tworzy, 
a opisuje i prezentuje uzus i język, który realnie istnieje, naukowo przez siebie 
zbadany (patrz wyżej). Z drugiej w samym tekście gramatyki trafiamy niejedno-
krotnie na sformułowania w rodzaju „forma X nie jest zalecana do użycia (w ję-
zyku literackim)” (Makùrat 2016: 55, 82). Prawdę mówiąc, wiele powszechnie 
używanych form nie zostało wspomnianych i potraktowanych nawet w taki spo-
sób, choć nie jest po prostu możliwe, aby nie pojawiły się one w materiałach 
opracowanych przez autorkę. Należy tu np. końcówka narzędnika liczby pojedyn-
czej rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego -em (Makùrôt 2016: 65). 
W  tekście omawianego artykułu H. Makurat odnajdujemy ponadto wypowiedzi 
w rodzaju: 

Dodam także, że mój mistrz prof. Jerzy Treder również uważał, że formy typu bëm, bës, 
bësmë należy wyeliminować z odmiany literackiej (Makurat 2018: 338), 
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Jeśli chodzi o poprawne użycie zaimków dzierżawczych oraz form zaimków osobowych më 
i wa w dopełniaczu, bierniku i miejscowniku, przyjęłam koncepcję, którą przedyskutowałam 
z prof. Jerzym Trederem. Zgodnie z nią, form naju, waju można użyć tylko jako form dopeł-
niacza, biernika, miejscownika zaimków osobowych më, wa (Makurat 2018: 341)

czy 

Praca pt. Gramatika kaszëbsczégò jãzëka była także konsultowana z prof. Jerzym Trederem, 
który recenzował poszczególne jej części (były one przez wiele lat publikowane w „Naji Ùcz-
bie” – dodatku do «Pomeranii»). Z prof. Jerzym Trederem prowadziłam także liczne dyskusje 
na temat tego, jak powinny wyglądać gramatyka kaszubskiego języka literackiego oraz sam 
ten język (Makurat 2018: 335).

A więc w takim czy innym zakresie o formie standardowej kaszubszczyzny 
przedstawionej czy też zaproponowanej w Gramatice zdecydowały wyniki gabine-
towych dyskusji. Były one niewątpliwie ciekawe i prowadzone na bardzo wysokim 
poziomie, nie bardzo wpisują się one jednak w pojęcie opisu deskryptywnego.

Jest też całkowicie jasne, że H. Makurat nie stosuje konsekwentnie żadnych 
jakkolwiek ścisłych i zawczasu przemyślanych kryteriów oceny form jako norma-
tywnych lub nienormatywnych. Można nawet przypuszczać, iż w ogóle takich 
kryteriów na potrzeby swej Gramatiki nie opracowała. Doskonały przykład można 
znaleźć już w samym omawianym tu artykule. Otóż na krytykę M. Bandura, iż bez 
podania przyczyny odrzuciła ona formy trybu warunkowego z bëm, bës…, H. Ma-
kurat stwierdza: 

To, że zostały one zarejestrowane we wcześniejszym opracowaniu, nie znaczy, że są to formy 
typowo kaszubskie. To polonizmy i we współczesnej odmianie literackiej kaszubszczyzny 
rzadko się ich używa, raczej na skutek wpływów gwarowych i polszczyzny. Uważam, że 
w standardowym języku nie powinno się uwzględniać wszystkich gwarowych wariantów, 
zwłaszcza jeśli są one rzadko używane i nie mają zakorzenienia w historii kaszubszczyzny 
(Makurat 2018: 338).

Z samym wnioskiem i uzasadnieniem można (a częściowo i trzeba) się oczy-
wiście jak najbardziej zgodzić. Problem w tym, że dokładnie to samo można po-
wiedzieć o formach czasu przyszłego typu bãdã pisac, które to jednak autorka do 
swej normy przyjmuje bez żadnych zastrzeżeń (patrz wyżej). Wszystko wydaje się 
tu zależeć od indywidualnego smaku, kaprysu chwili lub czystego przypadku.

Autorka wielokrotnie wytyka M. Bandurowi jako błąd, że porównuje on jej tekst 
z Gramatyką pomorską, np. 

Błędem metodologicznym omawianej recenzji jest porównywanie punkt po punkcie fragmen-
tów mojej publikacji z Gramatyką pomorską Friedricha Lorentza (Lorentz, 1927–1937) oraz 
wykazywanie niezgodności między tymi gramatykami (Makurat 2018: 333), 

Gramatyka pomorska Lorentza była wydana w pierwszej połowie XX wieku (1927–1937), 
czyli 80–90 lat temu, a kaszubszczyzna przez tyle lat mocno ewoluowała i rozwinęła swój 
wariant literacki” (Makurat 2018: 333), 

Również współczesne gwary kaszubskie są diametralnie różne od opisu przedstawionego 
przez Lorentza prawie wiek temu (Makurat 2018: 333), 
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Dlatego porównywanie mojej gramatyki, będącej opisem standardowego współczesnego języ-
ka, z napisaną 90 lat temu gramatyką dialektalną jest pomyłką metodologiczną. I wypływają 
z niej błędne wnioski (Makurat 2018: 333–334), 

W swojej recenzji odwołał się on jedynie do wiedzy opartej na przestarzałych źródłach, któ-
re – w kontekście współczesnych badań nad kaszubszczyzną literacką – nie mogą stanowić 
punktu odniesienia i wymagają aktualizacji. Autor recenzji nie odniósł się krytycznie do po-
wstałej prawie wiek temu pracy Gramatyka pomorska Friedricha Lorentza, lecz użył jej jako 
aksjomatu, autorytatywnego opisu języka, który się nie zmienił (Makurat 2018: 342). 

Zresztą, w części szczegółowej przy każdym niemal zagadnieniu pojawiają się 
uwagi w rodzaju 

Według autora recenzji […] postaci wyrazów […] są błędne, ponieważ nie są zgodne z pisow-
nią stosowaną 90 lat temu przez niemieckiego badacza Friedricha Lorentza (Makurat 2018: 
340). 

Problem ten ma kilka aspektów.
Po pierwsze, H. Makurat, nie zdradziwszy czytelnikom podstaw materiałowych 

swej gramatyki, nie zdefiniowawszy precyzyjnie jej charakteru oraz nie przedsta-
wiwszy jasnych kryteriów oceny form jako normatywnych, sama jest sobie winna, 
że zawartość Gramatiki jest odnoszona nie do takich źródeł, do jakich autorka by 
sobie życzyła. W takiej sytuacji czytelnik może porównywać jej tekst i zawarte 
w nim koncepcje tylko z tym, co wiadomo o kaszubszczyźnie skądinąd. Naturalną 
sprawą jest przy tym odwoływanie się do codziennego potocznego uzusu i oczeki-
wanie, aby norma z nim korespondowała. W przypadku kaszubszczyzny taką co-
dzienną potoczną odmianą języka są gwary. Tak się akurat składa, że jedynym ca-
łościowym, systematycznym i z grubsza kompletnym opracowaniem systemu gwar 
kaszubskich jest Gramatyka pomorska Lorentza. Opracowanie to jest więc natural-
nym punktem odniesienia.

Po drugie, 80–90 lat – a taki jest metrykalny wiek Gramatyki pomorskiej – to 
niezaprzeczalnie sporo. Czy to jednak automatycznie oznacza, że praca ta jest ogólnie 
przestarzała i że każda niezgodność pomiędzy nią a Gramatiką H. Makurat jest wy-
nikiem dezaktualizacji dzieła F. Lorentza? Czy rzeczywiście kaszubszczyzna od cza-
sów F. Lorentza uległa tak „diametralnym” zmianom? By takie twierdzenia i sugestie 
H. Makurat miały rzeczywistą wartość argumentu, trzeba by najpierw to wszystko 
udowodnić. Autorka zadowala się jednak ogólnikami, a to na niej leży w tym przy-
padku ciężar dowodu. Żadnych masowych, głębokich i diametralnych różnic w za-
kresie najgoręcej dyskutowanej w debacie nad Gramatiką fleksji w stosunku do stanu 
opisanego przez Lorentza osobiście nie dostrzegam ani w AJK, ani u B. Sychty. Nie 
jestem tu chyba zresztą osamotniony. Jeszcze w 1981 roku E. Breza i J. Treder, pisząc 
gramatykę popularną i w pewnym zakresie praktyczną, oparli się bowiem w znacznej 
mierze na Gramatyce pomorskiej, często przeplatając jej dane danymi AJK. Wiele 
fragmentów tego opracowania trafiło następnie bez istotnych zmian do wydanej 
w 2001 roku książki Kaszubszczyzna. Kaszëbizna z serii Najnowsze dzieje języków 
słowiańskich, co jest znamienne nawet w przypadku ograniczonej wartości dowodo-
wej przedruku. Jakichś diametralnych, rewolucyjnych różnic nie widzę tu zresztą 
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nawet pomiędzy Lorentzową Kaschubische Grammatik (1919) a Gramatiką kaszëb-
sczégò jãzëka H. Makurat. Dyskusja dotyczy tak naprawdę stosunkowo niewielkiej 
liczby form i kategorii. Koniec końców okazuje się zresztą, że w te diametralne róż-
nice nie wierzy chyba nawet sama autorka. Po krótkiej charakterystyce Gramatyki 
pomorskiej w swym artykule stwierdza ona: 

Należałoby zapytać, czy Kaszubom potrzebna była kolejna gramatyka opisująca poszczególne 
gwary kaszubszczyzny, czy też gramatyka języka literackiego, którą można użyć praktycznie 
i wykorzystać w edukacji. Wydaje mi się, że kolejne opracowanie przedstawiające, jak wyma-
wia się kaszubskie głoski w konkretnych kaszubskich gwarach i jakie są końcówki fleksyjne 
typowe dla poszczególnych narzeczy, byłoby bezużyteczne. Takie opracowania już mamy 
(Makurat 2018: 333). 

Jeżeli kaszubszczyzna od czasu powstania Gramatyki pomorskiej uległaby dia-
metralnym zmianom, to przecież – abstrahując od korzyści płynących z powstania 
gramatyki języka literackiego – opis tak diametralnie odmienionych gwar kaszub-
skich nie mógłby siłą rzeczy być czymś bezużytecznym i powtarzaniem czegoś, co 
„już mamy”. Jeśli zaś kolejny taki opis powielałby starsze opisy na tyle, by być 
czymś bezużytecznym i czymś, co „już mamy”, oznaczałoby to, że do żadnych 
diametralnych zmian nie doszło.

Po trzecie, H. Makurat stosuje kryterium wieku publikacji bardzo wybiórczo 
i instrumentalnie, w zależności od potrzeby chwili. F. Lorentz, jak już wiemy, ma 
być na tyle przestarzały, że wszelkie porównania z nim są błędem metodologicz-
nym. Jeżeli zaś trzeba odeprzeć obiekcje recenzenta wobec przyimka kù (Makurat 
2018: 341; patrz wyżej), to przestarzałe nie są teksty Floriana Ceynowy (1817– 
–1881), Hieronima Derdowskiego (1852–1902), Aleksandra Majkowskiego (1876–
–1938) czy Alojzego Budzisza (1874–1934), a więc nawet dziewiętnastowieczne. 
Jeżeli M. Bandur stwierdza niezgodności z materiałem B. Sychty (który materiały 
do swego słownika zbierał w latach 50. wieku XX), to okazuje się, że „język ka-
szubski – zwłaszcza w ciągu ostatnich 30 lat – ewoluował i dynamicznie się roz-
winął” (Makurat 2018: 339). Nie przeszkadza to uwzględniać w Gramatice wyni-
ków m.in. badań nad twórczością grupy młodokaszubów (335–336), czyli Jana 
Karnowskiego (1886–1939), Aleksandra Majkowskiego (1876–1938) czy Leona 
Heyke (1885–1939), którzy swoją kompetencję językową nabyli pod koniec 
XIX wieku.

Krytyka jest nieodzownym elementem nauki, bez którego nie byłby możliwy 
żaden rozwój. Merytoryczna debata naukowa wymaga uwzględniania między inny-
mi dwóch zasad. Po pierwsze, krytyki nie można ani formułować, ani odbierać 
osobiście, jako ataku na osobę. Obiektem krytyki tekstu naukowego są założenia, 
idee, koncepcje, twierdzenia, poprawność wnioskowania, spójność logiczna itp., 
itd., a nie autor jako człowiek. Po drugie, do własnych tekstów należy przykładać 
równie krytyczne miary jak do cudzych. Unikać tu należy jak ognia emocjonalnego 
zżywania się ze swoimi tekstami i traktowania ich jak własnego dziecka. Niestety, 
Hanna Makurat nie zastosowała się do żadnej z tych zasad ani jako nadawca, ani 
jako odbiorca, na co jednoznacznie wskazują liczne fragmenty jej artykułu zacyto-
wane powyżej oraz następujący urywek: 
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Tymczasem budowanie całościowej krytyki mojej pracy niepoparte zasadnymi argumentami 
i niepodbudowane poprawną metodologią uważam za godzenie w moje dobre imię oraz próbę 
burzenia i niszczenia czegoś, co wiele lat ciężką pracą budowałam (Makurat 2018: 343).

Pozostaje mi tylko wyrazić nadzieję, że po opadnięciu zbędnych emocji dysku-
sja wróci na właściwe tory.
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LECHOSŁAW JOCZ

Gramatika kaszëbsczégò jãzëka by Hanna Makurat – contribution to a discussion 

Summary

This article is yet another contribution to a discussion on a grammar handbook on Kashubian written 
by Hanna Makurat (2016) and, directly, a reply to her text published in edition 53 of the SFPS. First and 
foremost, it is a presentation of the history of the discussion of Gramatika… in a context of extra-content 
strategies employed by the author in the dispute that has arisen. Next, 13 linguistic phenomena have been 
presented (related to spelling, phonetics, morphology, vocabulary and syntax) in relation to which Hanna 
Makurat clearly referred to her opponents’ criticism in her text published in the SFPS. An analysis has 
shown that in 12 of them, the reviewers’ comments were fully justified. Last but not least, general and 
methodological issues are touched upon with reference to grammar itself and the discussion of it to date.

Keywords: Kashubian language, Kashubian grammar, phonetics, morphology, methodology of the 
grammatical description
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ROLA PRZYSŁÓWKÓW WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH 
W ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW GWAR POLSKICH 

W OBWODZIE LWOWSKIM W PRZEKROJU POKOLENIOWYM

Celem artykułu jest zaprezentowanie zgromadzonego materiału oraz zweryfiko-
wanie na jego podstawie stopnia znajomości zebranych jednostek leksykalnych 
i ich funkcjonowania w świadomości użytkowników polszczyzny południowokre-
sowej w przekroju pokoleniowym. Podstawę materiałową analizy stanowią wyrazy 
rodzime i obcego pochodzenia, typowe dla polszczyzny kresowej.

Przywoływany w tym artykule materiał współczesny został pozyskany z następu-
jących miejscowości: Mościsk, Sądowej Wiszni, Rudek, Gródka Jagiellońskiego, 
Sambora. Są to tereny przygraniczne należące do obwodu lwowskiego. Przed II woj-
ną światową ziemie te należały do Polski. Po wojnie znalazły się w granicach ZSRR, 
a po 1991 roku należą do Ukrainy. Pozyskany materiał z ekscerpowanych miejsco-
wości pochodzi od informatorów polskiego pochodzenia, którzy posługują się pol-
szczyzną kresową na co dzień w kontaktach domowych i sąsiedzkich. Badania pro-
wadzono w latach 2015–2017. Materiał badawczy został skonfrontowany z zasobem 
leksykalnym starszych i młodszych użytkowników polszczyzny kresowej, responden-
tów trzech grup pokoleniowych1. Ogółem w badaniach udział wzięło 420 osób, po 
140 respondentów z każdego pokolenia2. Dane zestawiłam z pozyskanymi w terenie 
materiałami współczesnymi, zebranymi metodą swobodnej rozmowy.

Tereny te zamieszkuje ludność polska, która obecnie stanowi mniejszość narodo-
wą. W Mościskach Polacy stanowią 36% wszystkich mieszkańców miasta, w Sądo-
wej Wiszni – 25%, w Gródku Jagiellońskim – 35%, w Rudkach 25%, w Samborze – 
23%. W obwodzie lwowskim znajduje się największe skupisko Polaków, które zna 

1 Przedziały pokoleniowe podaję według Jerzego Sierociuka: I. urodzeni przed rokiem 1920; II. uro-
dzeni w latach 1921–1945; III. urodzeni w latach 1946–1970; IV. urodzeni w latach 1971–1995; V. uro-
dzeni po 1996 roku (Sierociuk 2003: 134). Tu brałam pod uwagę tylko trzy pokolenia: II. urodzeni 
w latach 1921–1945; III. urodzeni w latach 1946–1970; IV. urodzeni w latach 1971–1995. 

2 W badaniach wzięli udział polskojęzyczni mieszkańcy, nie brano pod uwagę studentów uczących 
się w Polsce.
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język polski i czynnie posługuje się polszczyzną kresową na co dzień. Język polski 
jest tu przekazywany z pokolenia na pokolenie. Wszyscy mieszkańcy są bilingwalni, 
a nawet trójjęzyczni, ponieważ respondenci średniego oraz starszego pokolenia w do-
brym stopniu znają również język rosyjski. Polacy, będąc w mniejszości językowej, 
narażeni są na stały wpływ języka większości, jakim jest język ukraiński. Sytuacja 
taka prowadzi do interferencji językowej u tych polskich mieszkańców. Ścieranie się 
wielu elementów językowych prowadzi do znacznych wpływów w systemie języko-
wym zamieszkujących tam Polaków. Polacy, znajdujący się w wielostronnym są-
siedztwie ukraińskim, przejmowali od Ukraińców wiele cech językowych. Wpływy 
ukraińskie sięgają również gwar polskich na pograniczu kraju, są one najstarsze i naj-
liczniejsze, dotyczą wszystkich działów gramatyki. Ograniczony zakres używania 
języka polskiego powoduje, że polszczyzna kresowa ma status kodu środowiskowo-
-rodzinnego. Bliskie pokrewieństwo między tymi językami sprzyja powstawaniu licz-
nych interferencji. Do języka Polaków wprowadzane są cechy języka ukraińskiego, 
w mniejszym stopniu rosyjskiego, które systemowo występują u wszystkich mówią-
cych. Włączanie tych cech do systemu rodzinnego odbywało się w ciągu wielowie-
kowego kontaktu z ukraińskim otoczeniem językowym. Pomimo nawet doskonałej 
wiedzy o poprawnej polszczyźnie nabytej w szkole cechy gwarowe, przejęte z domu 
rodzinnego, są mocno zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących na daw-
nych Kresach południowo-wschodnich. 

W zgromadzonym materiale znalazły się leksemy, które są charakterystyczne dla 
polszczyzny potocznej lub zaliczane we współczesnych słownikach języka polskie-
go (SJPD, USJP) do przestarzałych, dawnych lub książkowych. Szereg z nich ma 
również formalne odpowiedniki w języku ukraińskim lub rosyjskim3. Do niniej-
szych badań wzięłam pod uwagę tylko formy gwarowe oraz takie, które w SJPD 
opatrzone są kwalifikatorami daw., przestarz. lub notowane są w innym znaczeniu. 
Za Haliną Kurkowską oraz Stanisławem Skorupką za archaizm uznaję wyraz, kon-
strukcję składniową lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia. Archaizmy 
to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze używane, lecz postrzegane 
jako dawne. Te z kolei nazywa się anachronicznymi (Kurkowska, Skorupka 2001: 
66–71).

W celu sprawdzenia geografii wyrazów w gwarach polskich na terenie kraju 
zweryfikowałam je na podstawie Słownika gwar polskich (dalej SGP) oraz jego 
kartoteki (KSGP) znajdującej się w IJP PAN w Krakowie. Kilka lat wcześniej na 
podstawie indeksu KSGP wynotowałam przysłówki gwarowe, poświadczone 

3 Przy ustalaniu drogi zapożyczeń służyły mi pomocą polskie słowniki etymologiczne Aleksandra 
Brücknera, Franciszka Sławskiego, Wiesława Borysia oraz wschodniosłowiańskie: Słownik etymologiczny 
języka rosyjskiego (Этимологический словарь русского языка) Maksa Vasmera; Słownik etymologiczny 
języka ukraińskiego (Етимологiчний словник української мови) pod red. O.S. Melnyczuka; Etymolo-
giczny słownik języków słowiańskich (Этимологический словарь славянских языков. Праславянский 
лексический фонд) pod red. O.N. Trubaczeva. Korzystałam również ze Słownika języka polskiego pod 
red. Witolda Doroszewskiego (dalej SJPD); Słownika języka ukraińskiego (Cловник української мови) 
pod red. I. Biłodida (dalej CYM); Słownika języka ukraińskiego (Словарь української мови) Borysa 
Hrinczenki (dalej Hrin.); Słowników języka rosyjskiego (Толковый словарь живого великорусского 
языка) W. Dala oraz S. Ożegowa, a także Słownika gwar białoruskich (Слоўнік беларускіх гаворак 
паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча у пяці тамах) pod red. J.F. Mackiewicz. 
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w gwarach Małopolski południowo-wschodniej, z uwzględnieniem czynnika poko-
leniowego i przedstawiłam ich analizę (Kostecka-Sadowa 2017), do której będę się 
czasem odwoływać.

Dotychczas przymiotniki czy przysłówki nie były przedmiotem osobnego stu-
dium w polszczyźnie południowokresowej. Dlatego moim celem jest wypełnienie 
tej luki przez przedstawienie wybranych zagadnień leksykalnych na przykładzie 
materiału z kilku miejscowości obwodu lwowskiego. Uwzględnienie czynnika wie-
ku pozwala poczynić kilka uwag socjolingwistycznych i ukazać wewnętrzne zróż-
nicowanie badanego języka oraz zmiany w nim zachodzące.

W ostatnich latach pojawiło się wiele opracowań na temat metodologii opisu 
słowotwórstwa gwarowego i trudności z tym związanych. Jednak brakuje jeszcze 
syntetycznego ujęcia tej części systemu językowego. W pracach dotyczących sło-
wotwórstwa polszczyzny najszerzej badano rzeczowniki. Słowotwórstwo przymiot-
ników czy przysłówków w literaturze dialektologicznej zajmowało miejsce drugo-
rzędne. W zakresie przymiotników nie ma wiele opracowań dotyczących całego 
obszaru gwarowego. Szereg prac ze słowotwórstwa i semantyki przymiotnika doty-
czy wybranych sufiksów lub kategorii słowotwórczych. 

Zjawiska słowotwórcze w badanej polszczyźnie również nie doczekały się dotąd 
obszerniejszego opracowania. Uwagi o słowotwórstwie rozproszone są w nielicz-
nych artykułach, we fragmentach monografii poszczególnych gwar polskich, pra-
cach o języku pisarzy kresowych.

Wpływ gwar ukraińskich odcisnął swoje piętno na polszczyźnie południowokre-
sowej również w postaci formacji odbiegających od stanu, jaki jest w języku lite-
rackim. Większość przysłówków ma strukturę zgodną z polszczyzną ogólną. Zgod-
ność ta bowiem przejawia się nie tylko na płaszczyźnie formalnej, ale też 
w identycznych funkcjach znaczeniowych. Z tego względu nie wymagają one bliż-
szego rozpatrzenia. Z drugiej zaś strony są tu formacje odmienne, które omówię 
w dalszej części artykułu.

Uwagi te odnoszą się również do badanej polszczyzny, która jako polszczyzna 
pogranicza polsko-ukraińskiego ma część formacji zgodną z gwarami ukraińskimi 
oraz całym obszarem wschodniosłowiańskim. 

Słowiańszczyzna dzieli się na dwa obszary różniące się pod względem stosowa-
nia sufiksów -o lub -e. W językach słowiańskich istnieje bardzo żywotna kategoria 
przysłówków odprzymiotnikowych zakończonych na -o lub -e. Południowa 
i wschodnia część używa głównie zakończenia -o, zachodnia przede wszystkim -e, 
język polski zajmuje zaś miejsce pośrednie, gdyż stosuje oba te zakończenia. Pol-
skie przysłówki tworzone są w sposób dość regularny od przymiotników za pomo-
cą formantu -o oraz -e: wesoło, zimno, grubo, bogato, przyjemnie, pewnie. 

W gwarach polskich na wschodnim pograniczu kraju przysłówkowy sufiks -o, 
występujący często zamiast polskiego -e, jest ukraińskiego lub białoruskiego (na 
 Mazowszu północnym) pochodzenia, np. czuło, dziwno, fajno, straszno, wcześno 
(por. Buczyński 1967: 235). Jednakże językoznawcy zgodnie potwierdzają, że w dia-
lektach polskich panuje o wiele mniejsza różnorodność typów przysłówkowych 
niż w  języku ogólnopolskim (Śmiech 1957; Chludzińska 1964). O przysłówkach 
odprzymiotnikowych na -o, -e w mowie mieszkańców dawnych Kresów 
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południowo-wschodnich napisałam artykuł, który jest już w druku. Teraz zamie-
rzam napisać o innych jednostkach leksykalnych, zgromadzonych w moich mate-
riałach.

Przechodzę zatem do przeglądu i omówienia zebranych w terenie i przebada-
nych przeze mnie przysłówków.

Analiza tego materiału pozwala wyodrębnić następujące grupy: przysłówki uży-
wane przez wszystkich respondentów (II, III, IV), leksemy znane w mowie średnie-
go i młodszego pokolenia (III, IV) oraz grupa jednostek poświadczona tylko w mo-
wie średniego pokolenia Polaków (III).

Z odnotowanych 87 przysłówków niemal połowa jest znana wszystkim respon-
dentom reprezentującym trzy pokolenia (II, III, IV). Są to następujące przykłady (42):

bokiem ‘nieufnie, niechętnie’: bokiem patrzy na mnie; (SGP – Huszcza bial-podl; 
Kasz LPW I 69); CYM бoком; bosonóż ‘z gołymi nogami’: latym bosonóż si chódzi; 
(SGP – Aug Wisła XI 779; Radziuszki suw SFPS II 253, 254; suw MAGP VIII m 
364 s 56; białos, sokół, suw, aug, biel-podl, Maz pn-wsch MAGP m 365 s 59); SJPD 
daw.; CYM босоніж; ciut 1. ‘nieco, odrobinę’: brakuje ciut soli, ciut prozy ni za-
szkodzi; (SGP – Mp pn i wsch, Maz); 2. ‘zaledwie’: ciut si ściemni; (SGP – Maz); 
CYM чуть pot. ‘ledwo’; ciut-ciut 1. ‘nieco, odrobinę’: dej ciut-ciut soli do smaku; 
(SGP – Mp wsch, Maz wsch; Kramsk koniń); 2. ‘tylko co, zaledwie’: przyszed ciut-
-ciut po tobi; (SGP – opocz, radz-podl PF VI 223); SJPD ciut-ciut pot. ‘nieco, odro-
binę’ z ros. чуть-чуть; dopokiel ‘dopóki’: bedzi dobrze, dopokiel mnie bedzisz słu-
chać; (SGP – Kombornia kroś; Blizne brzoz, Hyżne rzesz); dopokil ‘dopóki’: 
dopokil nie zaspał, nie dało sie nic zrobić; (SGP – Przędzel niż); SJPD dopóki; CYM 
dial. допоки; do tych pór ‘dotychczas’: do tych pór nichtó si ni zgłaszoł; (SGP – Mp 
pn); SJPD do tej pory; CYM до тих пір; dotyl 1. ‘do tego miejsca; dotąd’: zrobiuł 
dotyl, dotyl było dobrze; (SGP – Budy biel-podl); 2. ‘do tego czasu; dopóty’: dotyl 
siedział w chałupi, aż my nie poszli spać; (SGP – Blizne brzoz; żyw RamŚl 10); 
SJPD dopóty; CYM доти; dotyla 1. ‘do tego miejsca; dotąd’: dotyla my doszli; 
(SGP – Huszcza bial-podl, Mr i Wr SGOWM II 92); 2. ‘do tego czasu; dopóty’: do-
tyla my czekali, to i jeszcze troche posiedźmy. dotyla nam było dobrze; (SGP – żyw 
RamŚl 10; n-tar [Orawa] KąśOr 118; Mszana Dolna lim; Mr i Wr SGOWM II 92; 
byd Pozn VI 315); dowkoła ‘ze wszystkich stron; wokół’: dowkoła taka cisza; 
(SGP – [pśn] lub, chłm Lub II 14), CYM rzadko довкола; dowpóki ‘do czasu, gdy; 
jeszcze w czasie, gdy’: dowpóki si ni ścimniłó, ganiali po łonkach; (SGP – Janki 
Młode ostroł, Baciki Średnie mław); SJPD dopóty; inaksze ‘w inny sposób, nie tak 
samo, odmiennie’: inaksze być nie może; (KSGP – koziel ŚmKl 11; Zabrzeg brzes-śl; 
miech RŁTN XXII 230; Mr i Wr SGOWM III 37; Tarnopol [Ukr] RŁTN III 60); 
CYM інакше; jak raz ‘akurat, właśnie’: jak raz miała iść do was. jak raz si to za-
czeło; (KSGP – Mp pn, Maz wsch); CYM якраз ‘akurat, właśnie’; kromie ‘oprócz’: 
nic nie jadła kromi małej gruszki; (KSGP – Krzemień kras; białos Kudz 158); SJPD 
daw; ros. кроме; nazad 1. ‘z powrotem’: ide tam i nazad; (KSGP – oggw); 
2. ‘w okreś leniach czasu: wstecz, temu’: kilka lat nazad; (KSGP – Mp); SJPD wych. 
z użycia w gwarach; CYM назад; na czysto ‘całkowicie, zupełnie’: na czysto o tym 
zapómniała; (KSGP – Mp, Maz wsch; Ciechocin lip); SJPD wyjść na czysto, puścić 
kota na czysto; CYM начисто; na szerz 1. ‘na szerokość’: kupiła materie dwa metry 
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na szyrz; (KSGP – Śl, Mp, Kasz); 2. ‘na oścież’: ótwórzyła dźwi na szyrz i stoi; 
(KSGP – Śl pn i Wp pd-wsch); SJPD daw.; CYM шир; na zwyż ‘na wysokość’: na 
zwyż bedzi ze dwa metry; (KSGP – Mp pd); SJPD daw. na zwyż ‘ponad, więcej’; 
nieuhajnie ‘nieporządnie, niechlujnie’: nieuchajnie wyglonda, włosy nieuchajnie za-
czesane; (KSGP – zam PF V 806); CYM неохайно; niż ‘zanim’: niż óna przyszła, to 
zabawa si skończyła. niż ja doszła do roboty, rozpadał si deszcz; (KSGP – Śl, Mp 
wsch, Maz pn, Pom pd); SJPD spójnik daw.; od dawnia, z dawień dawnia, z daw-
nia ‘od dawna’: z dawień dawnia było wiadomo, że tak sie to skończy. od dawnia go 
już nie widziała. z dawnia do ciebi chodził; (KSGP – z dawień dawnia Tuch PKFP 
VII 1 s 100; wej Cen 71, od dawnia, z dawnia Łopiennik Górny kras; Jacnia zam; 
lub PF IV 190; Trojanów miń-maz; Bilwinowo suw; wys-maz PF IV 899; bial-podl 
NT II 315); CYM здавен-давна, здавна, здавня, віддавна; pieszki, pieszkom ‘na 
piechotę, pieszo’: pieszki tam prendzy zajdziemy, pieszkom przyszli taki kawał drogi; 
CYM пішки, пішком; poki ‘dopóki’: poki wszystko było dobrze; (KSGP – Śl); CYM 
поки; poprzed ‘przed, na początku’: poprzed tak nie było; (KSGP – Mp pd-zach); 
CYM поперед ‘przedtem’ przysłówek; poprzód 1. ‘dawniej, przedtem’: poprzód 
wszystko wyglondało inaczej, jak poprzód było; (KSGP – Mp pd i wsch); 2. ‘przed’: 
idź poprzód mnie; (KSGP – Mp wsch); SJPD daw. ‘przedtem’; CYM попереду; 
potajkom ‘potajemnie, tajnie’: potajkom my chodzili; (KSGP – Huszcza bial-podl); 
CYM, Hrin III 375 потайком, потайки; pozajutro ‘pojutrze’: pozajutro przyjde; 
(KSGP – Mp wsch, Maz wsch); SJPD przestarz; CYM після завтра; pozawczora 
‘przedwczoraj’: pozawczora był; (KSGP – Maz wsch); SJPD pozawczoraj, prze-
starz. pozawczora; CYM після вчора; rano ‘wcześnie’: nie musisz tak rano wsta-
wać, za rano też źle, bo jeszcze ciemno bedzi. rano przyszła, toż wszystko zamkniente; 
(KSGP – Maz wsch, Kramsk koniń; Wtelno byd; Kasz Ram 180); ros., ukr. рано; 
samo ‘akurat, właśnie’: samo to chciała i zrobić. samo najlepij bedzi; (KSGP – Maz 
wsch); CYM само, саме ‘akurat’; skróć, skróś ‘wszędzie, byle gdzie’: zabawki leżo 
skróć całyj chałupy; (KSGP – Mp pn-wsch, Maz pd-wsch); 2. ‘ciągle’: skróś słysze 
to samo; (KSGP – Mp pn-wsch, Maz pd-wsch); SJPD przestarz. skróś; książk. 
skroś; CYM przysłówek скрізь; taki ‘jednak, mimo wszystko, przecież’: taki uciekła 
z domu, taki mnie nie posłuchała; (KSGP – Mp pn-wsch, Maz pd-wsch K V 380); 
SJPD reg.; Hrin IV 243, CYM таки; partykuła troszki, troszeczki ‘odrobinę, nie-
wiele’: troszki tego nasyp i mieszaj, zapominam si troszeczki; (KSGP – Mp, Maz 
wsch, Wp pn); CYM трошки, трошечки, трішки, трішечки; w doma ‘w domu’: 
wdoma tego nie mam, wdoma zapomniała; CYM вдома; widko ‘jasno’: jeszcze wid-
ko na dworze; (KSGP – Kasz LPW III 977); CYM видко; widno 1. ‘widocznie, za-
pewne’: widno chciała coś jeszcze powiedzieć, widno tak miało być; (KSGP – Mp pd 
i wsch, Maz wsch); SJPD daw.; 2. ‘widać’: Kasi jeszcze nie widno; (KSGP – Mp pd 
i wsch, Maz wsch); SJPD daw.; CYM видно; wsi, wsia ‘wszystek, wszystka’: wsia 
chałupa si spaliła, wsi dzieci tam poszli; CYM zaimek всі, вся; wsio 1. ‘zawsze, już’: 
wsio zapominam, wsio było dobrze; (KSGP – Mp, Maz); 2. ‘dość’: wsio, puść mnie, 
wsio, koniec roboty na dziś; Hrin IV 354, CYM всe, yсe, ros. всё; wzad ‘z powro-
tem’: idź wzad i przynieść, obróć si wzad; (KSGP – bił Mazur I 119; Zdunek ostroł; 
koln SkierP II 226; suw PBTN XVIII 36; mrąg PBTN XVIII 3 s 141); CYM dial. 
взад; zajedno ‘ciągle’: zajedno mu to gadam; (KSGP – Mp pd i wsch); CYM заодне, 
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заодно; za nadro ‘za pazuchę’: schowej za nadro; (KSGP – Maz); SJPD daw. nadra, 
zza nadra; CYM надро – rzecz. rzadki; za widka ‘póki widać’: jeszcze zawidka to 
zrobisz; CYM завидка ‘póki widać’; za widnia ‘póki widać’: poszedł za widnia 
i jeszcze go nie ma; (KSGP – Maz wsch); CYM завидна ‘póki widać’.

Przedstawiony tu materiał pozwala wysnuć kilka wniosków. Przede wszystkim 
zwraca uwagę duża liczba wyrazów zapożyczonych w mowie wszystkich badanych 
respondentów, zwłaszcza też u tych najstarszych osób. Wiele jest jednak wyrazów, 
które w języku ogólnopolskim już wyszły z użytku, a w słownikach języka polskie-
go są notowane jako dawne lub przestarzałe. Na przykład w SJPD jako daw. noto-
wane są następujące przykłady: bosonóż, kromie, nazad, na szerz, na zwyż, niż, 
poprzód, widno, zza nadra; jako przestarz. to: pozajutro, pozawczora, skróś; jako 
reg. leksem: taki.

Ze zgromadzonego materiału wyłania się grupa wyrazów wspólna gwarom Ma-
łopolski i Mazowsza, a głównie ich peryferii wschodnich. Są to następujące przy-
kłady: ciut, inaksze, jak raz, kromie, na czysto, od dawnia, pozajutro, skróć, skróś, 
taki, troszki, widno, wsio w znaczeniu ‘zawsze, już’, wzad.

W Małopolsce wschodniej, głównie w kilku miejscowościach, poświadczono 
następujące wyrazy: do tych pór, dopokiel, dopokil, dotyl oraz dotyla w znaczeniu 
‘do tego czasu; dopóty’, dowkoła, na zwyż, poprzed, poprzód, zajedno. Na Zamoj-
szczyźnie notowano leksem nieuchajnie, a badania poczynione przeze mnie po-
twierdzają znajomość tego przysłówka przez tamtejszych mieszkańców (zob. Ko-
stecka-Sadowa 2017: 113).

Na wschodnim pograniczu Mazowsza notowano zaś takie leksemy: bokiem, bo-
sonóż, dotyl oraz dotyla w znaczeniu ‘do tego miejsca; dotąd’, dowpóki, potajkom, 
pozawczora, rano, samo, za nadro, za widnia. Kilka wyrazów znanych jest w Wiel-
kopolsce i na Kaszubach: na czysto, rano, troszki. W Cieszyńskiem mamy napro-
ciw, na Śląsku poki. Ogólnogwarowe to: nazad, na szerz, niż. Poza tym jest kilka 
wyrazów nieznanych gwarom polskim, natomiast powszechnie używają ich Polacy 
zamieszkujący dawne Kresy południowo-wschodnie: pieszki, w doma, widno, wsi, 
wsia, wsio, za widka. 

Jeden leksem jest powszechny w mowie respondentów pokolenia starszego i śred-
niego (II, III), natomiast w gwarach ukraińskich występuje również w języku osób 
młodszych: siła 1. ‘dużo, wiele’: siła tego sie uzbierało, siła tego leży w stodoli; 
(KSGP – Śl, Mp, Maz, Wp, Pom pd); 2. ‘ile’: siła tego było nie pamiętam, siła tego 
wziąć? siła chcesz za to? (KSGP – Śl, Mp, Maz); SJPD daw. dziś gw. ‘dużo, wiele, 
mnóstwo’; CYM сила ‘mnóstwo’ – rzeczownik. Wszystkim gwarom polskim znany 
jest przysłówek siła, natomiast SJPD notuje go z kwalifikatorem daw.

Kolejna grupa przykładów jest powszechna w mowie średniego i młodszego 
pokolenia respondentów (III, IV – 13): 

bosikom ‘boso’: całe lato bosikom chodzili; (SGP – Radziuszki suw SFPS II 253, 
254, MAGP VIII m 364 s 56); CYM ukr. босяком, ros. босиком; (na) ugad, uhad 
‘na chybił trafił’: wzięła kilka sztuk naugad; (SGP – białos Kudz 207, 169; suw PKJP 
II s 44); CYM угадно; ros. на угад; doki ‘dopóki’: doki bedzie sie uczyć, zawsze 
bede cie spierać. zostaniesz, doki zechcesz; (SGP – Tarnopol Ukr); CYM доки; na-
rokiem ‘umyślnie’: tak narokiem powiedziała; SJPD patrzeć narokiem ‘patrzeć 
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spode łba’; CYM нароком ‘umyślnie’; okrom ‘oprócz’: okrom tego; (KSGP – Śl, 
Kasz); SJPD przestarz. CYM pot. окрім; pokil ‘dopóki’: siedź, pokil nie zawołam; 
(KSGP – Krak, PF IV 841; białos Kudz 31); CYM pot. покiль, закіль; pośle ‘po’: 
pośle tej awantury nie chce mi sie z nio gadać, pośle tego już nic lepiej nie było; 
(KSGP – Huszcza bial-podl; suw, chłm; wys-maz, białos Kudz 182); CYM після; ros. 
после; rańsze ‘wcześniej, dawniej’: ja rańsze do roboty chodziła, jakby ja wiedziała 
rańsze; ros. раньше; użasno ‘okropnie’: użasno śmierdzi, ty użasno schudła; (SGP – 
wej PF V 924); ros., ukr. ужасно; w cypki ‘o sposobie siedzenia: w kucki’: siedział 
w cypki, zwinął si w cypki; (KSGP – lub PF V 715); ros. в цыпки; wsiudy ‘wszędzie’: 
wsziudy chodzila; (KSGP – Budy biel-podl); CYM всюди; wse ‘zawsze’: wse ci to 
mówie, wse tego chciałaś, a teraz nosem kreńcisz; (KSGP – wsze ‘zawsze’: Mp pd); 
Hrin IV 354, CYM всe, yсe; wże, uże ‘już’: ja wże o tym zapómniała, wże poszła do 
domu; (KSGP – bił BartMazur 84); CYM вже; zahałom, zagałem ‘ogólnie, razem’: 
zahałom tego wyszło cały worek. weź to zahałom; CYM загалом.

W tej grupie znalazły się wyrazy, występujące w mowie użytkowników polszczy-
zny kresowej reprezentujących pokolenie średnie i młodsze. Wiele przykładów po-
świadczonych jest też w gwarach polskich, ale najczęściej w pojedynczych miejsco-
wościach. Na Mazowszu wschodnim notowane są: bosikom, na ugad, pośle, wsiudy. 
Na Lubelszczyźnie poświadczono przysłówek w cypki, w Biłgorajskiem: wże, w po-
łudniowej Małopolsce: wse, przysłówek znany w Małopolsce i na Mazowszu to pokil; 
na Śląsku i Kaszubach: okrom. Oprócz tych wymienionych przykładów w badanej 
polszczyźnie zanotowałam takie przykłady: doki, narokiem (w SJPD jest patrzeć na-
rokiem), rańsze, użasno, zahałom. SJPD notuje okrom jako przestarz.

Liczną grupą pochodzenia wschodniosłowiańskiego są wyrazy występujące 
w mowie Polaków średniego pokolenia. Są to leksemy głównie wschodniosłowiań-
skiego pochodzenia (III – 31): 
bieżkiem ‘szybko, prędko’: bieżkiem pyńdź du sónsiadki; (SGP – gar Maz III 222; 
Białystok Maz V 274); CYM бігом, біжком; gołkiem 1. ‘na bosą stopę’: gołkiem 
założył gumaki i poszedł w pole; (SGP – Wilków kiel, iłż, konec, bus, piń, rad, raw-
-maz, skier, grój AWK III 377); 2. ‘bez przykrycia, bez schowania gdzieś’: gółkiem 
nosisz tyn pularys; (SGP – białos Kudz 146; Aug K II 101; pog Grój i Pias SKJ IV 
364; Janki Młode ostroł; Kramsk koniń); hoda, hody ‘trudno’: hodi było wytrzymać 
z tym dzieckim, hody przejść koło tego obojętnie; (SGP – Mp wsch); Hrin I 298; Dal 
I 903; CYM pot. годі; krom ‘oprócz’: krom ciebie nie mam już nikogo, krom niego 
nichtó nie przyszedł; (KSGP – Śl, n-tar, Sławatycze włod; Mr i Wr, Kasz Ram 80); 
SJPD przestarz.; CYM крім; krugiem ‘ciągle’: śmieci krugiem leżeli, krugiem pytał 
ludzi; (KSGP – Kocudza bił); krugom ‘dookoła’: krugom było biało; (KSGP – Ka-
dzidło ostroł; suw PKJP II 2s 47/547; białos Kudz 158); ros. кругом; CYM кругом 
‘wszędzie, ciągle, całkowicie’– przysłówek; ‘naobkoło’– przyimek; kudy ‘gdzie 
tam’: kudy mu się bedzie chciało robić za darmo! kudy on ci powie! (KSGP – Wyso-
cze os-maz; białos Kudz 159; Huszcza bial-podl; suw PKPJ II 2 s 47); CYM куди; 
na bezrok ‘przez rok’: na bezrok wystarczy; (KSGP – Śl, Mp, Kuj); CYM безрік; 
nahodom ‘wkrótce’: nahodom przyszedł; CYM нагодом; napered ‘zawczasu’: trza 
było to napered powiedzieć; CYM наперед; naproci, naprociw 1. ‘po przeciwnej 
stronie’: stała naprociw ciebi, naproci tyj chałupy; 2. ‘przeciwko’: zrobiła to 
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naprociw mnie; (KSGP – naprociw Wisła ciesz, Ciesz SCiesz II 201); CYM напроти, 
напротив; na bosiaka ‘boso’: na bosiaka chodzili całe lato; (SGP – Budy biel-podl; 
sokół MAGP VIII m 364 s 56); SJPD na bosaka; CYM ukr. босяком, ros. босиком; 
na bosiny ‘boso’: na bosiny tam nie chódź; (SGP – Turów radz-podl PF VI 219) 
brus. na bosiny; na przejmy ‘zmieniając się’: na przejmy my to robili, tak troche byłó 
lżej; Hrin III 119 – переймa4; CYM на перейми; niecharasznie ‘źle, niedobrze’: 
niecharasznie zrobiła, aż hody patrzeć; (KSGP – Hyżne rzesz); nieskoro ‘nieprędko, 
późno’: nieskoro wrócił, nieskoro go zobaczysz; (KSGP – Śl, Mp pd); SJPD rzadki; 
CYM нескоро; poprzódy ‘dawniej, przedtem’: jak było poprzódy, poprzódy całkim 
inaczej wyglądało; (KSGP – Mp wsch); CYM попереду; prychapcy ‘szybko i byle 
jak’: założyła chustke prychapcy i poleciała; (KSGP – Ukr); CYM прихапці, 
прихапцем; siudy ‘tu’: siudy pójdziesz, siudy skreńć; CYM сюди; skoro ‘prędko’: 
leć skoro, zawieź skoro to do babci; (KSGP – Mp); SJPD przestarz., CYM скоро 
‘szybko’; skróć, skróś ‘przez, z powodu’: to si stałó skróś ciebi, skróś tyj nogi nie 
mogę chodzić; (KSGP – Mp); SJPD przestarz. skróś; książk. skroś; CYM przyimek 
скрізь; smytko ‘prędko, żwawo’; (KSGP – radz-podl PF VI 263); szwydko ‘ts’: 
szwydko leć do mamy; Hrin IV 489, CYM швидко; strimhołow ‘szybko’: strimhołow 
peńdził do szkoły, strimhołow mi to załatw; CYM стрімголов; takoj ‘jednak, mimo 
wszystko, przecież’: takoj do mnie nie przyszła, takoj zapomniała; ros. такой; wsiak 
‘przecież’: wsiak tak chciałaś, wsiak o to chodziło; CYM всяк; wsiako ‘różnie’: 
wsiako w tym życiu bywa; CYM всякo; wsieniutko ‘wszystko’: wsieniutko zasiała, 
wsieniutko poszło z dymem; (KSGP – Budy biel-podl); CYM всенький; z małeczku 
‘od małego’: z małeczku ja chodziła krowy paść; (KSGP – Mr i Wr SGOWM IV 97); 
CYM малечку; z naroku ‘umyślnie, specjalnie’: z naroku tak powiedział, z naroku 
tak zróbiła; (KSGP – Degucie suw; suw PBTN XVIII 37; Maz pn-wsch SGOWM IV 
265; Mr MPKJ III 477); CYM нароком ‘umyślnie, specjalnie’; ze wsiem ‘całkowi-
cie’: ze wsiem zapómniała; (KSGP – Kuj II 279); CYM зовсім; ros. совсем.

Przedstawione przykłady wskazują wyraźnie na pochodzenie wschodniosłowiań-
skie. Wiele z nich jest notowanych również w gwarach polskich. Na Mazowszu 
wschodnim KSGP podaje następujące przykłady: bieżkiem, krugiem, kudy5, na 
bosiaka, na beznogę, smytko, wsieniutko, z małeczku, z naroku; leksem na bosiny 
wskazuje na białoruskie pochodzenie. W Małopolsce poświadczone są przysłówki 
hoda, hody, poprzódy, skoro, w Rzeszowskiem – niecharasznie. Wspólne w Mało-
polsce i na Mazowszu: gołkiem oraz krom. Ostatni leksem notowano też na Kaszu-
bach. W Małopolsce oraz na Śląsku zapisane są leksemy: na bezrok, niekoro. Poza 
tym w mowie Polaków średniego pokolenia odnotowałam wyrazy: nahodom, nape-
red, na przejmy, pryhapcy, szwydko, strimhołow, takoj oraz wsiak ‘przecież’, wsia-
ko ‘różnie’. SJPD jako przestarz. notuje przysłówek krom. 

Jeden przysłówek jest używany w mowie Polaków reprezentujących tylko młod-
sze pokolenie (IV): na blank ‘z pewnością, na sto procent’: Na błank ón dzisiej 
przyjdzi, nie denerwuj si. Un zapomni o tym na błank; (SGP – ‘zupełnie, do cna’: 

4 Pożyczka z XVII wieku u Szymonowica (Hrabec 1949: 88).
5 Przykład ten znany jest również w południowo-wschodniej Małopolsce z wyraźnym nacechowa-

niem emocjonalnym (Kostecka-Sadowa 2017: 109).
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Uograli mie dziś na blank Sękowa gor; Mp pd); CYM бланк ‘blankiet’. Występuje 
on w mowie potocznej również Ukraińców z tegoż przedziału pokoleniowego.

Przytoczone przykłady pokazują, że ogromna liczba zgromadzonego słownictwa 
to wyrazy wschodniosłowiańskie. Bilingwizm oraz stałe kontakty z ludnością ukra-
ińską sprzyjają licznym wpływom i zapożyczeniom w mowie badanych Polaków. 
Porównanie tych leksemów z KSGP pokazuje, że wiele wyrazów notowanych jest 
też w gwarach polskich na terenie kraju: na Mazowszu czy w Małopolsce, sięgają 
one nawet na Kaszuby, Wielkopolskę czy Śląsk.

Z ponad 80 przysłówków wyekscerpowanych w terenie, skonfrontowanych 
z badanymi mieszkańcami, a potem porównanych z KSGP, prawie połowa wystę-
puje w mowie najstarszych użytkowników polszczyzny kresowej (są to 42 lekse-
my). Pokolenie młodsze potwierdziło używanie 57 omawianych wyrazów. Nato-
miast reprezentanci pokolenia średniego w swoim czynnym zasobie leksykalnym 
posługują się 87 jednostkami leksykalnymi. To głównie oni są nosicielami zapoży-
czeń wschodniosłowiańskich, a zarazem też wyrazów, które w słownikach języka 
polskiego są już traktowane jako dawne czy przestarzałe. 

Przeprowadzone przeze mnie badania pokazują, że z ponad 80 wyrazów o pro-
weniencji wschodniosłowiańskiej najwięcej występuje tylko na samym Mazowszu, 
są to 24 przykłady. Wiele z nich ogranicza się tylko do wschodnich obszarów kra-
ju, np.: na beznogę, na bosiaka, na uhad, z naroku, za widnia, bokiem, gołkiem, 
krugom, kudy, potajkom, samo, smytko, wsiudy.

Z zebranych przysłówków – aż 19 występuje w Małopolsce, głównie na wschod-
nim pograniczu, np.: do tych pór, na blank, na zwyż, w cypki, dowkoła, hody, kru-
giem, nazad ‘w określeniach czasu: wstecz, temu’, niecharaznie, skoro, zajedno.

W całym wschodnim pasie kraju znanych jest 16 przykładów – zarówno w gwa-
rach mazowieckich, jak i małopolskich poświadczone są: ciut, inaksze, jakraz, 
krom, pokil, pośle, wsio.

Kilka wyrazów jest również poświadczonych w Wielkopolsce (6): na czysto, na 
szerz ‘na oścież’, ze wsiem, na bezrok, gołkiem ‘bez przykrycia, bez schowania 
gdzieś’, rano; na Kaszubach poświadczono 8 leksemów: bokiem, krom, okrom, od 
dawnia, z dawnia, rano, użasno, widko, na szerz; na Śląsku znanych jest 7 przykła-
dów: na bezrok, inaksze, naprociw ‘przeciwko’, na szerz, nieskoro, okrom, poki.

Wyrazy ogólnogwarowe to: nazad, na szerz, niż, siła, troszki. 
Na samych dawnych południowo-wschodnich Kresach wyrazów jest 19: na 

przejmy, za widka, doki, nahodom, napered, naprociw, narokiem, pieszki, pryhapcy, 
rańsze, siudy, strimhołow, takoj, w doma, wsi, wsiak, wsio, wsiako, zahałom.

SJPD notuje z kwalifikatorem daw. następujące przykłady: bosonóż, kromie, na-
zad, na szerz, na zwyż, niż, poprzód, siła, widno, zza nadra; jako przestarz.: krom, 
okrom, pozajutro, pozawczora, skróś; jako reg. leksem: taki. 

Przeprowadzona analiza pokazuje, że większość jednostek leksykalnych jest 
o proweniencji wschodniosłowiańskiej. Badani respondenci nie zawsze są świado-
mi, że używane przez nich przysłówki mają proweniencję ruską. Spełniają one waż-
ną rolę, gdyż oddają dokładne intencje mówiącego.

Nie wszystkie wymienione wyżej przysłówki zostały zapożyczone wprost 
z gwar ukraińskich. Niektóre z nich mogą być zapożyczone z ukraińskiego za 
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pośrednictwem polskiego języka literackiego, niektóre mogą być archaizmami za-
chowanymi pod wpływem języka ukraińskiego. Nie zawsze da się przeprowadzić 
dokładne analizy genetyczne. Interesującą kwestią jest przystosowywanie wyrazów 
ukraińskich do rodzimego systemu fonetycznego.

Liczba zebranych wyrazów pokazuje, że gwary na pograniczu kraju ulegały 
znacznym wpływom wschodniosłowiańskim. Szczególnie mocno oddziaływały na 
nie gwary ukraińskie, mniej gwary białoruskie na północnym wschodzie kraju. Naj-
mniejszy jest wpływ języka rosyjskiego, który był początkowo językiem zaborców, 
a jego nowsze kontakty z gwarami polskimi są świeże i krótkotrwałe. 

Wykaz skrótów nazw powiatów

aug – augustowski (Augustów)
bial-podl – bialski (Biała Podlaska)
białos – białostocki (Białystok)
biel-podl – bielski (Bielsk Podlaski)
bił – biłgorajski (Biłgoraj)
brzes-śl – brzeski (Brzeg)
brzoz – brzozowski (Brzozów)
bus – buski (Busko)
byd – bydgoski (Bydgoszcz)
chłm – chełmski (Chełm)
ciesz – cieszyński (Cieszyn)
gar – garwoliński (Garwolin)
gor – gorlicki (Gorlice)
grój – grójecki (Grójec)
iłż – iłżecki (Iłża)
Kasz – Kaszuby
kiel – kielecki (Kielce)
koln – kolneński (Kolno)
konec – konecki (Końskie)
koniń – koniński (Konin)
koziel – kozielski (Koźle)
krak – krakowski (Kraków)
kras – krasnostawski (Krasnystaw)
kroś – krośnieński (Krosno)
Kuj – Kujawy
lim – limanowski (Limanowa)
lip – lipnowski (Lipno)
lub – lubelski (Lublin)
Maz – Mazowsze 
miech – miechowski (Miechów)
miń-maz – miński (Mińsk Mazowiecki)
mław – mławski (Mława)

Mp – Małopolska
Mr – Mazury
mrąg – mrągowski (Mrągowo)
niż – niżański (Nisko)
n-tar – nowotarski (Nowy Targ)
opocz – opoczyński (Opoczno)
os-maz – ostrowski (Ostrów Mazowiecka)
ostroł – ostrołęcki (Ostrołęka)
pd – południowy
pias – piaseczyński (Piaseczno)
piń – pińczowski (Pińczów)
pn – północny
Pom – Pomorze
radz-podl – radzyński (Radzyń Podlaski)
raw-maz – rawski (Rawa Mazowiecka)
rzesz – rzeszowski (Rzeszów)
skier – skierniewicki (Skierniewice)
suw – suwalski (Suwałki)
Śl – Śląsk
śr – środkowy
tuch – tucholski (Tuchola)
Ukr – Ukraina
wej – wejherowski (Wejherowo)
włod – włodawski (Włodawa)
Wp – Wielkopolska
Wr – Warmia
wys-maz – wysokomazowiecki (Wysokie 

Mazowieckie)
zach – zachodni
zam – zamojski (Zamość)
żyw – żywiecki (Żywiec)
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Wykaz źródeł materiału gwarowego
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Kudz – D. K. Rembiszewska, Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego, 

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2007.
Kuj – O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, 
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LPW – F. Lorentz, F. Hinze, Pomoranisches Wörterbuch, t. 1–5, Berlin 1958–1983. 
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MAGP – Mały atlas gwar polskich, oprac. przez Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich 

Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, t. 1–2 pod kier. K. Nitscha, t. 3–13 pod kier. 
M. Karasia, Wrocław 1957–1970.

Maz – O. Kolberg, Mazowsze. Obraz etnograficzny, t. 1–5, Kraków 1885–1890.
Mazur – J. Mazur, Gwary ludowe okolic Biłgoraja, cz. 1. Fonologia, cz. 2. Fleksja, Wrocław– 

–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, 1978.
MPKJ III 397–487 – K. Nitsch, Dialekty polskie Prus Wschodnich, „Materiały i Prace Komisji 

Językowej Akademii Umiejętności” w Krakowie, 1–8, Kraków 1907.
NT II – K. Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, Wydanie drugie zmienione przez au-

tora, Warszawa 1960.
PBTN XVIII 7–94 – Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Praca zbio-

rowa pod redakcją A. Obrębskiej-Jabłońskiej, „Prace Białostockiego Towarzystwa Nauko-
wego”, Warszawa 1972.

PF IV 173–279 – R. Lubicz [Hieronim Łopaciński], Przyczynki do nowego słownika języka 
polskiego, „Prace Filologiczne”, t. 6, Warszawa 1893, s. 173–279. 

PF IV 795–904 – Z. Gloger, Słownik gwary ludowej w okr. Tykocińskim, „Prace Filologiczne”, 
t. 4, Warszawa 1893, s. 795–904.

PF V 681–976 – H. Łopaciński, Przyczynki do nowego słownika języka polskiego, „Prace Fi-
lologiczne”, t. 5, Warszawa 1899, s. 681–976.

PF VI 187–276 – W. Pracki, O mowie wsi Turowa, „Prace Filologiczne”, t. 6, Warszawa 1907, 
s. 187–276.

PKJP II 2 – T. Zdancewicz, Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami, „Prace 
Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, Poznań 1966.

PKFP VII 1 – L. Zabrocki, Gwara Borów Tucholskich (Szkic historyczno-genetyczny), „Prace 
Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, Poznań 1934. 

Pozn – O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, 
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Seria IX-XV. Poznańskie, t. 1–7, Kraków 1875– 
–1882.

Ram – S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Kraków 1893.
RamŚl – S. Ramułt, Gwara ślemieńska, t. 1. Słownik. Do druku przygotował i wstępem opa-

trzył Edward Klich, Poznań 1930.
RŁTN III 31–76 – S. Hrabec, O polskiej gwarze wsi Duliby w b. powiecie buczackim, „Roz-

prawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, Łódź 1955.
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RŁTN XXII 135–268 – K. Dejna, Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego 
i łódzkiego (E-J), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, 
Łódź 1976.

S – B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1: A-G, t. 2: H-L, t. 3: Ł-O, 
t. 4: P-Ř, t. 5: S-T, t. 6: U-Ž, t. 7: Suplement, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro-
cław–Warszawa–Kraków (–Gdańsk) 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1976. 

SCiesz – J. Krop, J. Twardzik, J. Pilch, J. Wronicz, Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, 
pod red. Jadwigi Wronicz, Wisła–Ustroń 1995.

SFPS II 247–269 – T. Zdancewicz, Osobliwości akcentowe w gwarze wsi Radziuszki pod Sej-
nami, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 2, Warszawa 1957, s. 247–269.

SGOWM – Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Zeszyt próbny, t. 1: A-Ć, pod 
red. Z. Stamirowskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987; t. 2: D-G, 
pod red. Z. Stamirowskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991; t. 3: H-K, pod red. Z.Sta-
mirowskiej i H. Perzowej, Warszawa–Kraków 1993; t. 4: L-N, pod red. H. Perzowej 
i D. Kołodziejczykowej, Warszawa–Kraków 2002; t. 5: O-Ó, pod red. H. Perzowej 
i D. Kołodziejczykowej, Warszawa–Kraków 2006.

SGP – Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Instytutu Języka Polskiego 
PAN w Krakowie, t. 1 pod kier. M. Karasia, t. 2–5 pod kier. J. Reichana, t. 6–7 pod kier. 
J. Okoniowej, Kraków 1982–2007.

SkierP – W. Skierkowski, Puszcza kurpiowska w pieśni, cz. 1, 2, Płock 1928, 1929–1934.
SKJ IV 362–373 – W. Matlakowski, Zbiór wyrazów ludowych dawnej ziemi czerskiej, „Spra-

wozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. 1–5, Kraków 1891.
ŚmKl – S. Śmiełowski, Kleklimanki. Opowieści ludowe ze Śląska Opolskiego, Katowice 1967.
Wisła XI 771–783 – A. Osipowicz, Lecznictwo ludowe. Nazwy ludowe niektórych chorób, 

z wymienieniem środków, używanych po wsiach na ich leczenie w dawnym Augustowskiem, 
„Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny”, t. 11, Warszawa 1897.
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ANNA KOSTECKA-SADOWA

The role of Eastern Slavic adverbs as realised by users of Polish subdialects  
in the Lvov district across generations

Summary

This article presents and verifies material embedded in the awareness of users of Polish spoken in the 
southern part of Eastern Borderlands of the country across generations.  The close relation between Polish 
and Ukrainian languages is conducive to the emergence of numerous interferences. Inclusion of Ukrainian 
features into the Polish system took place in the course of many centuries of contacts with speakers of the 
Ukrainian language.

Ukrainian subdialects have left their mark on the Polish language in the southern part of Eastern 
Borderlands also in formations which deviate from the literary language. In the Polish language under 
scrutiny – the language spoken on the Polish-Ukrainian borderland, some formations follow Ukrainian 
subdialects and the entire Eastern Slavic area. A majority of adverbs have a structure compliant with the 
general Polish language. However, there are also different formations, typical of borderland subdialects.

Keywords: Polish spoken in southern part of Eastern Borderlands, adverbs, Ukrainian subdialect, 
borrowings
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ANDRZEJ BAŃKOWSKI O SŁOWNIKU LINDEGO

1. Uwagi wstępne

Z dwóch tomów Etymologicznego słownika języka polskiego Andrzeja Bańkow-
skiego (2000) oraz z pierwszego zeszytu Etymologicznego słownika mowy polskiej 
(2014) wynotowałem z artykułów hasłowych materiał dotyczący następujących za-
gadnień: wypowiedzi autora słownika o słownictwie Adama Mickiewicza (387 
przykładów), 99 wzmianek o osobliwym słownictwie Jacka I. Przybylskiego, kilka-
set uwag o ulubionym – zdaniem A. Bańkowskiego – słownictwie pisarzy polskich, 
jak również przykłady odwoływania się do Słownika S.B. Lindego oraz komentarze 
dotyczące tego dzieła leksykograficznego – prawie 330 wypowiedzi, których pre-
zentacja i ocena jest celem artykułu. Wypowiedzi A. Bańkowskiego o słownictwie 
A. Mickiewicza są przedmiotem oddzielnej publikacji1, pozostałymi zagadnieniami 
zajmę się w przyszłości.

Jak wiadomo, Słownik A. Bańkowskiego jest kontrowersyjny. We Wstępie znaj-
duje się wiele poglądów, które nie mają charakteru naukowego i do tego są bulwer-
sujące. Ograniczę się do kilku cytatów:

Z potomków tych zachodnich (nieruskich) szczepów plemienia północno-starosłowiańskiego 
przetrwali do naszych czasów tylko: 1. Mazowszanie, dziś udający lepszych Polaków od 
prawdziwych Polaków i od trzystu już lat propagujący (niemiły Polakom) dialekt kosztem 
języka polskiego, [...] (Bańkowski 2000: I, XXXIV).    

No cóż, dziś już prawie wiadomo, że niemiecka slawistyka aż do roku 1914 polegała prze-
ważnie na puszczaniu w obieg mitów przedstawiających Słowian jako osobny gatunek małpo-
ludów (Bańkowski 2000: I, XXXVI).

1 W zasygnalizowanym artykule część uwag wstępnych i cytatów pokrywa się z uwagami wstępnymi 
zawartymi w niniejszej publikacji.
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Szczególnie rażą jednak wypowiedzi antysemickie, np.: 

Kiedy w roku 1372 umierał na zamku przedborskim król Kazimir (Żydowski i stąd dziś Wiel-
ki) (Bańkowski 2000: I, XXXIX).

w sądach ziemskich (cywilnych) przeważających zawsze prawdziwym świadectwem swoim 
każde przeciwne świadectwo kłamliwego z natury swojej chrześcijanina, skazywanego na 
śmierć przez sąd żydowski za przewrócenie jednego nagrobka na cmentarzu żydowskim, tra-
cącego cały swój majątek za wyrwanie jednego włosa z brody żydowskiej itd. itd. (Bańkowski 
2000: I, XXIX).

Wiele przedziwnych sformułowań znajdujemy również w zasadniczej części 
słownika, tj. w artykułach hasłowych, np.: krytykanctwo: „termin bolszewicki”; 
inteligent: „jedna sztuka bydła ludzkiego zarażonego parchem inteligentności”. 
A oto opinia o H. Sienkiewiczu: 

Nasz największy łgarz narodowy najbardziej zełgał, głosząc opinię, że i kapralom pruskim 
trudno było nauczyć wieśniaka polskiego odróżniać nogę prawą od lewej („Bartek Zwycięz-
ca”, 1882) (h. Prawy 2). 

Ukazały się dwie recenzje poświęcone Słownikowi A. Bańkowskiego: Marii Woj-
tyły-Świerzowskiej (2002) oraz Jadwigi Puzyniny (2001). Obie są bardzo krytyczne, 
choć w pewnym stopniu recenzentki dostrzegają pozytywne strony słownika. Bar-
dziej krytyczna jest niewątpliwie recenzja M. Wojtyły-Świerzowskiej. Zarzuty 
J. Puzyniny dotyczą zarówno Wstępu, w którym znajdują się m.in. niedorzeczne uwa-
gi antysemickie, nienaukowe teorie o pochodzeniu ludów europejskich (np. plemion 
słowiańskich od Protogermanów i plemion bałtyckich od Protoceltów), nierzetelne 
oceny kilku polskich słowników, jak i zasadniczej części Słownika A. Bańkowskiego. 
Tutaj pretensje recenzentki odnoszą się m.in. do błędów w chronologizacji słownic-
twa, kontrowersyjnych objaśnień etymologicznych i semantycznych.

Ostatecznie jednak uczona nie odmawia zalet ocenianemu słownikowi.

Większość zauważonych tu (przy powierzchownym oglądzie) braków merytorycznych nie 
dyskwalifikuje w sposób zasadniczy słownika, wydaje się, że mieszczą się one w normie błę-
dów dopuszczalnych w tak dużym dziele. 

W przypisie do tego zdania autorka zamieszcza uwagę: „Być może recenzja 
analityczna podważy taką łagodną ocenę merytorycznej zawartości Etymologiczne-
go słownika”.

Dalsza część cytatu zawiera ostrą krytykę słownika: 

Natomiast liczne przesunięcia w datowaniu wyrazów hasłowych (których możliwość Autor 
sygnalizuje we Wstępie) uznałabym jednak za kompromitujące, jako że ujawniają one pomi-
nięcie ważnych źródeł słownikowych; bez ich uwzględnienia nie powinno się w ogóle wpro-
wadzać dat pierwszych użyć, w każdym razie dla okresów, z których te pominięte źródła po-
chodzą i późniejszych (Puzynina 2001: 6).

Warto też zacytować inny fragment recenzji:

Od strony merytorycznej Etymologiczny słownik ma wiele zalet. Cechuje go wielkie bogactwo 
omawianego słownictwa, zmysł krytyczny Autora wobec istniejących etymologii, pomysło-
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wość w wysuwaniu nowych hipotez, pilne zwracanie uwagi na chronologię zjawisk i na moż-
liwość błędów w zapisanych wyrazach, włączanie dużej liczby danych onomastycznych, 
a przede wszystkim ujawniająca się w tym dziele bardzo szeroka wiedza historycznojęzykowa 
Autora, także z zakresu historii kultury materialnej i duchowej. Natomiast tym zaletom towa-
rzyszą, niestety, bardzo poważne wady, o których była wyżej mowa. Dotyczą one przede 
wszystkim licznych treści Wstępu, a także partii oceniających i dygresyjnych wielu haseł (któ-
rych prezentację zapewne wzbogaci dalsza dyskusja) (Puzynina 2001: 6).

2. Wypowiedzi Andrzeja Bańkowskiego o Słowniku S.B. Lindego

Materiał podzieliłem na dwie grupy. W pierwszej ustosunkowałem się do opinii 
A. Bańkowskiego o drugim wydaniu Słownika S.B. Lindego (1854–1860) i o sto-
sunku S.B. Lindego do cytatów z piśmiennictwa polskiego. W drugiej grupie oma-
wiam uwagi A. Bańkowskiego o S.B. Lindem w artykułach hasłowych jego słow-
nika etymologicznego. A. Bańkowski wypowiada się o stosunku S.B. Lindego do 
Słownika J.S. Bandtkiego, o roli S.B. Lindego w kształtowaniu sprawności języko-
wej A. Mickiewicza, o błędach S.B. Lindego w objaśnianiu znaczeń wyrazów, 
o błędnych interpretacjach fonetycznych i morfologicznych S.B. Lindego, o jego 
roli w upowszechnianiu słownictwa, o „wartościowych” i odrzuconych etymolo-
giach S.B. Lindego oraz uwagi o innego typu niedostatkach leksykograficznych 
krytykowanego słownika.

Opinię A. Bańkowskiego o drugim wydaniu S.B. Lindego krytycznie oceniła 
J. Puzynina. Oto cytat z recenzji badaczki: 

O drugim wydaniu Słownika Lindego Bańkowski pisze, że to „pseudo-Linde”, w „fatalnej 
przeróbce” Augusta Bielowskiego, co jest grubą przesadą. Bielowski uwspółcześnił pisownię 
Lindego, przez co słownik stał się czytelniejszy. To, co dodał lub zmodyfikował, pochodzi 
głównie z nieopublikowanych materiałów samego Lindego. Inne dodatki i poprawki podawa-
ne są w nawiasach kwadratowych. Mylne dane dotyczące języka starosłowiańskiego druko-
wane są grażdanką, właściwie – cyrylicą. Wszystko to nie daje podstaw do nazywania drugie-
go wydania słownika Lindego „fatalną przeróbką”. 

O samym Słowniku Lindego Andrzej Bańkowski pisze, że jest „jawnie niedopracowany, 
przedwcześnie drukowany, pośpiesznie łatany niezliczonymi pożyczkami ze «słowniczka» 
Bandtkiego (zwykle z zatajeniem ich źródła)” (s. XIV). I właśnie Jerzy Samuel Bandtkie, 
autor dwujęzycznego Słownika dokładnego języka polskiego i niemieckiego (Wrocław 1806), 
staje się w przesadnie pochlebnej opinii Bańkowskiego „ojcem nowożytnej i nowoczesnej 
leksykografii polskiej” (Puzynina 2001: 4).

Podzielam pogląd J. Puzyniny w sprawie drugiego wydania S.B. Lindego. Zają-
łem się tym zagadnieniem w dwóch artykułach (Lewaszkiewicz 1973; 1976). 
A. Bielowski był głównym redaktorem drugiej edycji, ale w pracach redakcyjnych 
miał kilku pomocników. Gdy chodzi o poprawki i uzupełnienia redaktorów (podane 
w nawiasach kwadratowych), najwięcej włączył ich do słownika Jan Wagilewicz 
(1154, tj. 77% wszystkich dodatków). A. Bielowski zamieścił w nawiasach tylko 
86 poprawek i uzupełnień (5,8%). Łącznie pięciu redaktorów wprowadziło 1485 po-
prawek i uzupełnień nawiasowych do 1365 haseł. Ponieważ w jednym nawiasie 
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mogło być nawet kilka różnych informacji, uzupełnienia redaktorów to ponad 3 ty-
siące szczegółów językowych. Oprócz tego A. Bielowski dodał do nowej edycji 
słownika sam, lub korzystając z pomocy współpracowników, 2218 poprawek i uzu-
pełnień, które pochodzą z materiałów rękopiśmiennych S.B. Lindego. Łącznie uzu-
pełnienia S.B. Lindego i redaktorów drugiego wydania stanowią ponad 5300 róż-
nych informacji. Znacznie przeważają wśród nich „drobiazgi” filologiczne, ale 
niewątpliwie drugie wydanie stało się – w wyniku wprowadzonych poprawek 
i uzupełnień – bardziej wartościowe niż pierwsze.

Jeśli chodzi o wypowiedź A. Bańkowskiego o stosunku S.B. Lindego do cyta-
tów z piśmiennictwa polskiego, powołam się również na opinię J. Puzyniny: 

Niezgodne z faktami jest z kolei twierdzenie, jakoby niesłusznie zarzucano Lindemu preparo-
wanie cytatów, ponieważ on tylko zgodnie z generalną normą leksykograficzną podstawia 
rzeczowniki w miejsce zaimków (s. XXI). Otóż w rzeczywistości, jak to wykazywali m.in. 
W. Kuraszkiewicz i F. Pepłowski, Linde w sposób dość zasadniczy modyfikował cytaty pod 
względem fonetycznym, fleksyjnym, składniowym i leksykalnym (Puzynina 2001: 5).

W przypisie Puzynina wymienia przywołane publikacje: Władysława Kuraszkie-
wicza (1996) oraz Franciszka Pepłowskiego (1961). Szczególnie ważny w kontekś-
cie tej sprawy jest artykuł F. Pepłowskiego.

A. Bańkowski wielokrotnie wzmiankował o korzystaniu przez S.B. Lindego ze 
Słownika J.S. Bandtkiego, o pomijaniu tego źródła leksykograficznego i o innych 
sytuacjach, w których wymieniany jest J.S. Bandtkie, jak również czasem o różni-
cach w interpretowaniu przez obu słownikarzy faktów językowych. 

Często (29 razy) autor słownika etymologicznego informuje, że dane hasło wy-
stępuje przed J.S. Bandtkiem i S.B. Lindem w innym źródle językowym, głównie 
leksykograficznym (tj. najczęściej u M.A. Trotza i rzadziej u G. Knapskiego). Cza-
sem wskazuje na błędne objaśnienia znaczeniowe kilku leksykografów, różnice in-
terpretacyjne między J.S. Bandtkiem a S.B. Lindem itd. Wybrane przykłady: ćwik 
1.: „Nie znając dokładnie tego staropolskiego terminu ptaszniczego G. Knapski 
(1621) przypisał mu błędne znaczenie ‘kogut niezupełnie wykapłoniony’, co za nim 
powtarzają bezkrytycznie następni słownikarze (Trotz 1764, Bandtkie 1806: 
‘schlecht geschittener Kapaun’, Linde itd.); [...]”; kikut 2.: „[...] wygląda na wy-
mysł Knapskiego (1621, za nim Bandtkie i Linde), [...]”; pochodzisty: „ ‘nieco 
pochyły, miernie spadzisty’ XVI-XVIII, [...]; dobre znaczenie słowa podaje Bandt-
kie (1806): ‘sanft abhängig’, złe Linde: ‘abschüssig’. [...]”; rozmieść: „1621 
(Knapski ...) [...]. Dziś nadużywane zamiast (znacznie częstszego dawniej) rozmio-
tać ‘rozrzucać’ XV-XIX (p. ROZMIATAĆ 1.), poniekąd z winy Lindego, który 
całkiem pomieszał te dwa różne słowa o podobnych znaczeniach (na złość Bandt-
kiemu, który je rozróżniał?), [...]”; rybitwia: „‘rybołówstwo’ XV-XVIII (Trotz 
1764: [...]; Bandtkie 1806 wymienia jako dawne, Linde nie)”.

Informacje o przejęciu przez S.B. Lindego wyrazu z J.S. Bandtkiego (dosyć 
często z krytyką leksykografów) (22 razy). Wybrane przykłady: glazura: „1806 
(Bandtkie, za nim Linde), nm. glasur f ‘ts.’, [...]”; kibitka: „1806 (Bandtkie: ein 
russischer Wagen mit einer Bude, za nim Linde: gatunek powozu moskiewskiego 
letkiego), spopularyzował A. Mickiewicz jako nazwę pojazdów, którymi Moskale 
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wywozili patriotów polskich na zsyłkę, ros. kibítka [...]”; opsnąć się: „1806 (Bandt-
kie, za nim Linde) [...]”; pozobać: „‘zjeść dziobiąc (o ptakach)’ XV-XVI (u Linde-
go i Bandtkiego błędnie pożobać)”; praszczęta: „na praszczęta ‘na przebiegi’, na 
praszczętach ‘na przebiegach’. Linde (1811) za Bandtkiem (1806) podaje fikcyjne 
sg praszczę - ęcia (!); ryścią: „‘kłusem’ 1603 [...]. Fikcją jest rześcia ‘kłus’ 
u Bandtkiego (1806; za nim u Lindego 1812); pozostaje kwestia, skąd ten błąd”.

Uwagi o braku hasła w słownikach J.S. Bandtkiego i S.B. Lindego (3 razy): 
przejrzały 1.: „Nie zna tego regionalnego słowa ani Trotz (1764), ani Bandtkie 
(1806), ani Linde (1811)”; rękawka: „stp. dial. ‘rękawica’, [...]. Nie znali tej nazwy 
ani słowa rękawka słownikarze Bandtkie (1806) i Linde (1812) [...]”; rzekomy: 
„‘domniemany, [...]’ XIX-1 (nie znane Lindemu ani Bandtkiemu)”. 

S.B. Linde nie zna słowa występującego u J.S. Bandtkiego lub podaje inną jego 
postać (13 razy), np. dorożka: „XIX-1, w tej postaci tworem Lindego [...] Stąd też 
na Śląsku pruskim pol. drożka ‘kleiner Wurstwagen’, odnotowane w «Słowniku 
Dokładnym» Bandtkiego (Wrocław 1806). Linde, pożyczając z niego setki wyra-
zów sobie nie znanych, uznał za stosowne poprawić ową nazwę prostacką na do-
rożka, w błędnym przekonaniu, że tak ona musi brzmieć w ros. [...]”; kocmołuch: 
„1806 (Bandtkie: ‘brudna szmata’, [...]. Słowo mazowieckie, szerzące się przez 
Warszawę (i Lublin, skąd znane Bandtkiemu; Lindemu nie znane)”; osamotnić: 
„1806 (Bandtkie), też intr. osamotnieć 1806 [...]; Linde ich nie uwzględnił (propo-
nując w zamian osamić, osamieć”; pistacja: „bot. (Pistacia) 1806 (Bandtkie; brak 
u Lindego)”; podążyć: „reg. zdążyć 1806 (Bandtkie; nie znane Lindemu)”; rąbek: 
„stp. ‘sztuka odzieży żeńskiej, [...]’ [...]. Słowa młp. rąbek nie zna Linde, zna lu-
blinianin Bandtkie (1806)”; rozkwasić: „‘rozmiękczyć, [...]’ 1806 (Bandtkie; brak 
u Lindego); rutenizm”.

Słowa lub znaczenia przypisywane przez A. Bańkowskiego J.S. Bandtkiemu 
(przejęte przez S.B. Lindego) (5 razy): kilkanaścioro: „Stąd i kilkanaścioraki 1806 
(Bandtkie, jego twór własny, nie znany w użyciu, za nim Linde)”; majtki: „plt ‘strój 
marynarski’ 1806 (Bandtkie, może jego twór własny, od majtek ‘marynarz’, bo ni-
komu innemu nie znane w tym znaczeniu; Linde powtarza za nim: ‘ubiór majtkow-
ski’)”; obieżyświat 2.: „‘człowiek wiele podróżujący’ około 1885 (Konopnicka, 
Orzeszkowa), zastosowanie dawnej nazwy botanicznej (wziętej ze słownika Lindego) 
do przekładu fr. globe-trotteur (zgodnie z sugestią takiego użycia w słowniku Bandt-
kiego 1806)”; odezwa: „1806 (Bandtkie, za nim Linde), nowotwór słownikarski za-
miast odzew (p.) według pl odezwy”; psnąć się: „wymysłem Bandtkiego (1806; za 
nim Linde) jest zapsnąć i zepsnąć; niejasne; chyba zamiast msknąć (p.)”.

Informacje o hasłach S.B. Lindego, których brak u J.S. Bandtkiego (4 razy): 
kaprawy: „słowo nie znane jeszcze Bandtkiemu (1806), wprowadzone do pol. 
przez Lindego jako jego całkiem sztuczny przekład nm.-med. tief-äugig ‘cierpiący 
na cho robliwy łzotok (o człowieku)’, a przez późniejszych słownikarzy też jako 
sztuczny przekład fr. chassieux ‘mający zaropiałe oczy’. Zawinił tu (cytowany 
przez Lindego) ksiądz Perzyna (maniak w zakresie medycyny ludowej, zwanej 
przezeń sztuką cyrulicką), który uczynił z tego karpackiego słowa gwarowego swój 
własny termin medyczny, epitet oka chorego na łzotok (ściślej – oczodołu, nie sa-
mego oka)”; knur: „1. ‘kiernoz’ XIX-1 (Bandtkiemu nieznane), nowy termin 
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weterynarski, (przez słownik Lindego) z gwary płd.-młp.”; obcas: „1807 (Linde 
s. v. abcas; nie znał tego słowa Bandtkie”; przeoczyć: „1811 (Linde = prześlepić, 
nie postrzec, oczyma przenieść; Bandtkie 1806 nie zna)”.

A. Bańkowski wypowiedział się 13 razy o roli S.B. Lindego w kształtowaniu 
sprawności językowej A. Mickiewicza oraz o przejmowaniu konkretnych wyrazów 
z tego słownika2; kilkakrotnie wręcz twierdzi, że wybitny poeta nauczył się polskie-
go ze Słownika S.B. Lindego. Zamieszczę tylko dwa cytaty ze słownika etymolo-
gicznego: Mickiewicz „pilnie za młodu uczący się polskiego z Lindego” (II/430); 
„Bez Lindego nie byłoby Mickiewicza, który za młodu tyle umiał po polsku, ile się 
z jego słownika nauczył” (II/635). Nie można A. Bańkowskiemu częściowo odmó-
wić racji, ale niewątpliwie jego opinia jest przesadzona. Autor Pana Tadeusza za-
wdzięczał sprawność językową przede wszystkim wykształceniu gimnazjalnemu 
i uniwersyteckiemu, obowiązkowym lekturom szkolnym i własnej ciekawości czy-
telniczej. Zagadnieniem tym zajmę się w odrębnej publikacji.

Krytyka objaśnień znaczeniowych S.B. Lindego, wykazanie cytowania błędnych 
form językowych, odnotowanie błędnej lokalizacji w przywołanych tekstach lub 
brak podania źródła (41 razy). Wybrane przykłady: dotyczy (się): „Nie istniał infi-
nitivus °dotyczeć, zmyślony przez Lindego (i bezkrytycznie za nim wymieniany 
w późniejszych słownikach)”; głaźny: „stp. ‘krzemienny’, [...]. Linde przypisał sło-
wu błędne znaczenie ‘zwinny, zręczny’”; hajstra: „(Linde), błędnie zamiast haj-
ster”; kikut 1.: „u Siennika 1568, skąd cytuje Linde (z błędnym wskazaniem miej-
sca)”; lunąć: „u P. Skargi: deszcz linął, nie lunął, jak chce Linde)”; miano 2.: 
„‘majątek, fikcja Lindego, oparta na cytacie: stracili marnie miano i majętność 
swoję (S. Petrycy 1601); do miano 1. albo błąd zamiast wiano)”; napletek: „anat., 
błędnie (Linde) zamiast napłetek (p.)”; ocel: „‘stal’ [...]. Linde niezasadnie Rejo-
wemu ocel przypisał znaczenie bródka na podkowach (idąc za sugestią Kluka 
1779)”; oczysty: „ ‘pełny ok’ (nie oczu, jak chce Linde) 1621, 96”; odespać się: 
„U Lindego błędne odspać (!)”; odniekąd: „‘od pewnego miejsca albo czasu’ 1809 
(Linde jako dawne, bez podania źródła), warte wznowienia”; pode-: „Błędem jest 
podegrzać (Linde) zamiast podgrzać”; pogróżka: „1811 (Linde), błędnie zamiast 
pogrózka XV-XVIII”; poryzać: „‘rżeć raz po raz, o koniu’ XVI-XVII (Linde błęd-
nie poryżać!)”; próchnica 1.: „biol. ‘humus’ XX-1, [...], od próchno (p.). Linde 
(1811) błędnie skojarzył z próśnica (p.) u Haura”; przeczetł: „stp. ‘przeczytał’ p. 
PRZECZYŚĆ (Linde błędnie przeczcić!)”; przekałać: „stp. ‘przekłuwać’ XV-XVIII 
(Linde błędnie przekalać!)”. 

Powoływanie się na etymologie S.B. Lindego, które – zdaniem A. Bańkowskie-
go – są możliwe do zaakceptowania (8 razy)3, np.: gamoń: „‘prostak, cham, gbur 
nieokrzesany’ XVIII-2 [...]. Niejasne, może słusznie wywodzone przez Lindego od 
fr. gamin m (o pomocnikach murarskich itp. wówczas, później i dziś także o ulicz-
nikach paryskich, skąd efemeryczne pol. gamen XIX-2 o tychże)”; kawić: 

2 Zagadnieniem tym zajmę się w odrębnym artykule.
3 Teorii i praktyki etymologicznej S.B. Lindego z dzisiejszego punktu widzenia nie można ocenić 

pozytywnie, chociaż jego zestawienia etymologiczne wyrazów w większości są poprawne – zob. Lewasz-
kiewicz 2017.



Andrzej Bańkowski o słowniku Lindego 89SO 76/1

„‘partaczyć, psuć robotę’ u Minasowicza (1755) [...], co według Lindego w związ-
ku z kawą ‘kleks’”; kieszeń: „p. KISZKA (z którym kojarzył kieszeń już Linde)”; 
obertasy: „pl. ‘tarapaty; [...]’ [...]; Lindemu, który nie znał tej nazwy tańca ludo-
wego, kojarzyło się z nm. obertasse ‘filiżanka’ ”; rafa: „od tego rafa, które Linde 
wywodzi z nm. raufe f”.

Odrzucone przez A. Bańkowskiego etymologie S.B. Lindego (3 razy), np.: roz-
twarty: „Linde niesłusznie łączy z rozwarty (p.)”; rubel: „Nie do przyjęcia hipo-
teza proponowana przez Lindego (i „w dobrej wierze” głoszona do dziś), że st.-rus. 
rublь od vb. rubiti ‘rąbać’”.

Informacje o słownictwie przejętym przez pisarzy i publicystów ze Słownika 
S.B. Lindego i o roli tego słownika w upowszechnianiu słownictwa w XIX i XX 
wieku (42 razy). S.B. Linde miałby się przyczynić do upowszechnienia w pol-
szczyźnie wielu leksemów. Czy A. Bańkowski miał rację? Trudno o odpowiedź na 
to pytanie bez specjalnych badań. Materiał: bukat 2.: „‘starsze cielę (na rzeź); 
skóra z niego’ 1951, nowy termin rzeźnicki i garbarski, zapożyczony ze słownika 
Lindego, gdzie reg. bukat ‘byczek’ 1791)”; bulka 1.: „U M. Dąbrowskiej 1950 
(bulki powietrza) zapożyczenie ze słownika Lindego”; cumować: „żegl. XX-1, za-
pożyczone ze słownika Lindego (1807), slang. flisackie (od XVII-1?), niejasne, 
może z nm. zuhemmen”; czołg: „wojsk. ‘tank’ XX-1, sztucznie od czołgać się; 
nowotwór „patriotyczny”, zasugerowany jego twórcy przez słownik Lindego, gdzie 
cytowane poet. czołg u J. Przybylskiego o czołgającym się gadzie”; gleba: „‘rola, 
ziemia orna’ 1726, w „Historii Telemaka” J.S. Jabłonowskiego (co przeróbką po-
etycką utworu francuskiego) [...], fr. glèbe [...]. Od XIX-2 polski termin agrono-
miczny i geologiczny, wzięty ze słownika Lindego (gdzie gleba tylko na podstawie 
użycia poetyckiego wyżej przytoczonego)”; glon 1.: „bot. ‘Alga’1861, [...], por. 
hasło glon w słowniku Lindego, skąd wzięte glon jako polski termin botaniczny”; 
inwalida: „inwalid ‘żołnierz-weteran niezdatny już do dalszej służby liniowej XIX 
(już u Lindego, jeszcze w SW 1902), (nm., fr.[...])”; kaganiec 2.: „namordnik, za-
kładany psu, by nie ugryzł’ [...], w Polsce raczej nie znanym przed XX) XIX-2, 
zapożyczone ze słownika Lindego, potrzebne do przekładu fr. muselière, nm. maul-
korb. Linde niesłusznie uznał za pierwsze i główne znaczenie słowa”; kiereszować: 
„ranić lekko (nacinając skórę)’ XIX-2 (Kraszewski, Kaczkowski), literackie zapo-
życzenie ze słownika Lindego, gdzie słowo cytowane (bez znaczenia) z Kasjana 
Sakowicza 1645, Rusina litewskiego”; kiesa: „‘pojemnik na pieniądze, [...]’ [...], 
ani z osm. kese ‘ts.’, z którym je kojarzono pod sugestią cytatu u Lindego: opano-
wawszy Sobieski obóz turecki, wziął 2000 kies gotowych pieniędzy, licząc każdą 
kiesę po 500 talarów (F. Paprocki 1776)”; kiła 3.: „specjalne zastosowanie kiła 2. 
(p.), które zapożyczone ze słownika Lindego; jeden z setek rażących przykładów 
szowinizmu medyków polskich”; księgarnia: „częściej dopiero w XIX-1 (jako za-
pożyczenie ze słownika Lindego)”; łałok: „reg. ‘fałd skórny na podgardlu krowim’ 
[...]; u A. Dygasińskiego 1884 łałok pożyczką ze słownika Lindego)”; łapczywy: 
„XVII-2, reg. młp., od dial. łapczyć, które od łapka ‘potrzask, pułapka’; w litera-
turze częste dopiero w XIX-2, pożyczką ze słownika Lindego”; marskość: „sztucz-
ne zastosowanie w nowym specjalnym znaczeniu medycznym słowa zapożyczone-
go ze słownika Lindego, gdzie cytat z „Herbarza” M. Siennika (1568)”; narty 2.: 
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„sport. ‘deski do zjeżdżania z góry po śniegu” 1924, zapożyczenie ze słownika 
Lindego (i warszawskiego 1904, gdzie też cytat z M. Paszkowskiego)”; odchliska: 
„pl ‘upusty, źródła’ [...]. S. Żeromski wznowił (otchlisko 1904) w błędnym znacze-
niu ‘otchłań’ (ze słownika Lindego)”; odchlisty: „‘?’ 1600: [...], indywidualny no-
wotwór kaznodziejski księdza Bzowskiego albo błąd drukarski, zamiast odchylisty 
(: od-chylić). Po raz drugi (wziąwszy ze słownika Lindego) S. Żeromski (otchlisty 
1924) w błędnym znaczeniu ‘odchłanny’”; okowitka: „‘wódka alembikowa’ 
XVIII-1 (J. Jabłonowski; Linde zna tylko z Perzyny 1792), uniwerbizacja zamiast 
gorzałka okowita, p. Okowita (adi.). Z Lindego wznowili K. Junosza-Szaniawski 
(1899) i A. Dygasiński”; orszak 2.: „‘świta, asysta procesyjnie towarzysząca do-
stojnikowi w drodze’ około 1860 (K. Szajnocha), sztuczne wznowienie słowa (p. 
ORSZAK 1.) ze słownika Lindego”; osamiały: „part. do o(d)-samieć [...] Linde 
1809, [...]. Wznowił słowo (ze słownika Lindego) S. Witwicki 1836 [...], za nim 
M. Konopnicka”; oszedziały: „‘osiwiały’ [...], part. do o-szedzieć ‘osiwieć’, por. 
u M. Konopnickiej 1900 oszedział ‘osiwiał’ (z gwar albo ze słownika Lindego)”; 
pątlik, pantlik: „później wymienione tylko w „Kronice” M. Bielskiego 1597, skąd 
je cytuje Linde [...], z Lindego znane w XIX historykom (Moraczewski 1844, Szaj-
nocha 1855, H. Sienkiewicz 1900); wygląda na hungaryzm”; pierzchnia: „1782 
[...]; za nim Z. Gloger 1903 z Lindego; błędnie (gw. ?) zamiast piesznia (p. )”; 
piestrzec: „stp. bot. ‘jakiś grzyb [...]’. U Bartłomieja z Bydgoszczy (1532) o tych-
że grzybach piestrzyce pl (zamiast piestrzce), którą to nazwą botanicy dzisiejsi 
ochrzcili inne grzyby (Helvella) sztucznie, wziąwszy ją ze słownika Lindego”; pi-
juska: „1811 (Linde) zamiast jamułka o tejże krągłej mycce [...] w końcu na pi-
juska (rozpowszechnione przez słownik Lindego) na cześć Piusa VI, papieża 
w 1775–1799”; Piotr: „w idiomie komediowym napędzić komuś Piotra, rozpro-
pagowanym przez słownik Lindego (1811)”; pióropusz: „1788, Staszica przekład 
„kulawy” nm. feder-busch, rozpowszechniony (przez słownik Lindego) dopiero 
w XIX-2”; płodzidym: „iron. o autorze koncepcji niedorzecznej 1592 [...]. Wzno-
wił (ze słownika Lindego, gdzie niezasadnie w znaczeniu ‘lichy kucharz’) J. Ko-
rzeniowski około 1847”; płytki 2.: „U A. Mickiewicza raz płytki o strumyku za 
Staszicem (u Lindego)”; podwika: „XV-XVIII, [...]. Słowo w czes. nie zachowane, 
w Polsce znane w nowym znaczeniu do dziś staraniem H. Sienkiewicza, który je 
wznowił (1884) na użytek swojego Pana Zagłoby, wziąwszy ze słownika Lindego 
(nie znane Paskowi, [...]”; pójdźka: „ornit. [...] 1861, nazwa sztucznie nadana 
przez ornitologów [...] (mniejszej od gołębia) pod sugestią cytowanego u Lindego 
adagium: sówka (mu) woła: pójdź (Knapski 1632”; prasa: „Wyrażenie wolność 
prasy ‘wolność druku (drukowania)’ przekłada fr. liberté de la presse, znane już 
Lindemu (1811)”; przemknąć: „(coś, się) ‘przesunąć’ [...] przemknąć (bez się) 
w znaczeniu ‘przebiec’ (prawem nadużycia poetyckiego): [...] (A. Mickiewicz; [...]. 
Do miejsc nie całkiem jasnych w „Panu Tadeuszu”, napisanym językiem po mi-
strzowsku splecionym z „lindyzmów” (cytatów w słowniku Lindego) i dialekty-
zmów nowogródzkich (albo białoruskich, jak borykać się)”; przyroda: „‘natura’ 
(także i zwłaszcza ludzka) XIX-2, dziś o naturze nieludzkiej, [...] (K. Szajnocha 
[...] (S. Goszczyński [...] E. Orzeszkowa [...]. Zapożyczenie ze słownika Lindego”; 
pszczelarz: „‘hodowca pszczół’ XX-1, zapożyczone ze słownika Lindego, który 
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wymienił jako nowotwór proponowany przez Knapskiego (1621), propagowane try-
bem urzędowym zamiast tradycyjnych w tym znaczeniu bartnik (p. i pasiecznik 
(p.)”; pucołowaty: „‘mający wydatne policzki, pyzaty’ 1895 (H. Sienkiewicz), sło-
wo przejęte ze słownika Lindego, gdzie wymienione jako twór Mączyńskiego 
(1564) do przekładu łc. bucculentus; od stp. dial. pucoł, [...]. Wcześniej użył go 
J. I. Kraszewski (1875) w wersji pucułowaty (za nim tak H. Sienkiewicz 1884; 
potem poprawił na pucoł- według Lindego)”; raróg 2.: „‘coś niezwykłego, dziwo-
ląg’ [...] Z. Gloger (1845–1900) w swojej „Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej” 
[...]. „Ale ta jego encyklopedyjka dla prostaczków jest sensowna i pożyteczna tylko 
przez liczne w niej ilustracje (ryciny) i cytaty (w znacznej mierze przepisane ze 
słownika Lindego, jak i s.v. raróg)”; renifer: „zool. ‘ren’ 1899, zapożyczenie ze 
słownika Lindego, który cytuje tę dziwaczną postać nazwy z „Banialuki” H. Morsz-
tyna (1650”; rozwichrzyć: „‘rozwiać, [...]’ [...] 1611 (M. Błażewski [...]. Słowo, 
odnotowane w słowniku Lindego, rozpowszechnili poeci dopiero w XIX”; ryngraf: 
„1806 (Bandtkie [...], 1812 (Linde = blaszka okrągława [...]. Pożyczone ze słowni-
ka Lindego wchodzi do literatury (patriotycznej) ze zmianą desygnatu”; rzaz: 
„techn. ‘cięcie piłą’ 1690: [...] (S. Solski, „Architekt polski”), 1806: [...] Bandtkie); 
[...]. Wznowione dziś przez leśników ze słownika Lindego”.

Inne zagadnienia filologiczne. Chodzi tutaj o powoływanie się na cytaty 
z S.B. Lindego, wskazanie błędów w cytatach podanych przez leksykografa, infor-
macje o obecności lub braku wyrazu w tym słowniku, o definicje wyrazów 
u S.B. Lindego (akceptowane lub krytykowane). A. Bańkowski zamieścił w swoim 
słowniku 143 tego typu wzmianki filologiczne. Wybrane przykłady: dentysta: „[...]; 
Linde objaśnił znaczenie podając polskie odpowiedniki: lekoząb, zębolek”; etykie-
ta 2.: „‘nalepka (kartka) z nazwą, ceną itp.’ (1807) Linde: cedułka z napisem)”; 
gad: „(XV); †gadъ ‘coś wstrętnego’ [...], słowo gad pierwszy zaproponował 
M. Kluk (1780) z uzasadnieniem, dlaczego je wybrał (cytowane przez Lindego)”; 
kat: „(według Lindego: osoba nad złoczyńcą sprawiedliwość skutkiem okazująca)”; 
kieszonkowy: „XIX-1 (Linde o kalendarzyku i nożu”; młost: „‘rodzaj naczynia’ 
XVII (W. Potocki, o naczyniu z mlekiem, Linde cytuje z wydania 1747”; ośnieżyć: 
„1809 (Linde), uniwerbizacja zamiast osypać (albo okryć) śniegiem; za nm. be-
-schneien = mit Schnee bedecken”; pieczywo: „1561 [...]; w XVI-XVIII zwykle 
w wąskim znaczeniu piekarskim (= nm. gebäck), trafnie zdefiniowane przez Linde-
go”; pienny 1.: „‘pienisty, [...]’ [...]; w Słowniku warszawskim błędnie zrozumiane, 
sub mala voce, wbrew Lindemu!”; piwny: „Wyrażenie oczy piwne jest wymysłem 
Lindego (1811)”; posiadłość: „‘majątek ziemski’ [...]; u Lindego brak), sztuczny 
przekład fr. possession, nm. besitzung”. 

3. Wnioski

Nie można się zgodzić z ogólną opinią Andrzeja Bańkowskiego o Słowniku 
S.B. Lindego („jawnie niedopracowany, przedwcześnie drukowany”), ponieważ to 
dzieło leksykograficzne ma znacznie więcej zalet niż braków. Nie jest również traf-
na ocena drugiego wydania S.B. Lindego (1854–1860) – „pseudo-Linde, w fatalnej 
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przeróbce A. Bielowskiego” (Bańkowski 2000: I, XIV). W artykułach hasłowych 
Etymologicznego słownika języka polskiego/Etymologicznego słownika mowy polskiej 
(2000–2014) znajduje się wiele wartościowych uwag – odnotowujących konkretne 
fakty językowe oraz krytykujących lub aprobujących S.B. Lindego. Częściowo wy-
powiedzi krytyczne nie są uzasadnione. Niektóre spostrzeżenia A. Bańkowskiego 
trudno zweryfikować bez wnikliwych badań.  
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Andrzej Bańkowski on the Linde Dictionary

Summary

Bańkowski’s review of the first edition of Linde’s Dictionary (1807–1814) and the emendations and 
supplements introduced by the editors of the second edition of the work (1854–1860) was less than 
glowing (e.g. “clearly unfinished, prematurely printed”). These opinions need to be firmly rejected. 
Bańkowski’s nearly 330 statements inserted in the entries of his etymological dictionary contain mostly or 
at least partially valid observations concerning Linde’s Dictionary. Linde’s lexicographic work did, in fact, 
represent an important reading source for Mickiewicz. However, Bańkowski’s opinion that it had 
a decisive influence on the poet’s linguistic development cannot be corroborated.

Keywords: Andrzej Bańkowski, Linde’s Dictionary, Polish lexicography, etymology, history of Polish 
linguistics



SLAVIA OCCIDENTALIS2019 76/1

DOI 10.14746/so.2019.76.6 ISSN 0081-0002

PAULINA MICHALSKA-GÓRECKA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0002-2454-0437

KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ „DIALEKTYZM” I „REGIONALIZM” 
W DEFINICJACH ENCYKLOPEDYCZNYCH I SŁOWNIKOWYCH 

Na podstawie trwających dziesiątki lat badań, dyskusji i sporów przyjęto, że 
polski język literacki wykształcił się najpóźniej w XVI wieku (m.in. Urbańczyk 
1953: 82–101; Kuraszkiewicz 1956: 37–96; Stieber 1956a: 97–120; Taszycki, Mi-
lewski 1956: 364–436). Za Wojciechem Ryszardem Rzepką ów rejestr polszczyzny 
jest w niniejszym artykule rozumiany jako:

język druków, tzn. drukowanej literatury pięknej, naukowej, użytkowej, publicystycznej, reli-
gijnej itp. i przeciwstawia się innym odmianom polszczyzny ze względu na ogólnospołeczny 
zasięg, najbardziej zaawansowany stopień normalizacji oraz ze względu na fakt, że polszczy-
zna druków poddawana była zabiegom korygującym i ujednolicającym indywidualne właści-
wości osobnicze języka różnych autorów również i od strony morfologicznej […] oraz właści-
wości regionalne, odzwierciedla zatem oficjalną, społecznie akceptowaną normę językową 
tych czasów (Rzepka 1985: 24–25).

Z jednej strony więc polszczyzna doby średniopolskiej była już językiem ogól-
nopolskim, w znacznym stopniu jednolitym i spójnym, charakteryzującym się 
pierwszymi normami, wypracowywanymi przede wszystkim przez środowisko kra-
kowskich drukarzy. Z drugiej strony zaś był to język niepozbawiony wpływu dia-
lektów (wielkopolskiego i małopolskiego, a z czasem także mazowieckiego i kre-
sowego), na których podłożu powstał, dlatego regionalnie nieco się od siebie 
różniący. W.R. Rzepka zauważa, że „regionalizacja języka narodowego przed wie-
kiem XIX, a zwłaszcza formującej się przez kilka stuleci polszczyzny ogólnej, za-
sadzała się głównie na dwu czynnikach: mało jeszcze restrykcyjnej normie oraz 
istnieniu stosunkowo wyraziście zarysowanych regionów (obszarów) dialektalnych, 
stanowiących naturalną podstawę repertuaru regionalizmów w różnych wariantach 
terytorialnych polszczyzny ogólnej pisanej i mówionej” (Rzepka 1993: 135). 

Zdzisław Stieber traktował polszczyznę regionalną doby średniopolskiej nie jako 
„gwary ludowe, ale mowę polskiej «inteligencji» XVII w., tj. wykształconej części 
szlachty i mieszczaństwa. Był to w zasadzie ogólnopolski język literacki, mający 
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jednak – różne w różnych stronach Rzeczypospolitej – dość silne zabarwienie lo-
kalne, niewątpliwie dużo silniejsze niż mowa naszej dzisiejszej inteligencji, tak 
intensywnie unifikowana przez szkołę, dziennik, radio etc.” (Stieber 1974: 267). 
W cytowanym artykule, zatytułowanym O typach polszczyzny regionalnej XVII wie-
ku, autor, wskazując różnice językowe między poszczególnymi regionami, nazywa 
je „regionalizmami” lub „dialektyzmami”, nie definiując wprowadzonych pojęć, 
a nierzadko można odnieść wrażenie, że traktuje je synonimicznie. Wydaje się, że 
obydwa terminy Z. Stieber odnosi do znormalizowanego języka literackiego, prze-
ciwstawiając mu nieznormalizowane gwary ludowe i stwarzając w ten sposób opo-
zycję wykształceni/niewykształceni użytkownicy języka. Nie przywołuje natomiast 
kryterium tekstu drukowanego. 

Rozprawa Z. Stiebera, ujawniająca nieścisłości terminologiczne i/lub arbitral-
ność terminologiczną w badaniach nad dyferencjacją regionalną polszczyzny daw-
nej, stała się punktem wyjścia rozważań dotyczących różnic semantycznych między 
pojęciami „regionalizm” i „dialektyzm” w ujęciu diachronicznym. Niniejszy artykuł 
ma na celu prześledzenie ewolucji rozumienia tych dwu terminów, traktując jako 
materiał źródłowy słowniki i encyklopedie języka polskiego. Ekscerpcji zostały 
poddane zarówno prace o charakterze ogólnym: słowniki (np. Uniwersalny słowni-
ka języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza) oraz encyklopedie (m.in. 
Wielka encyklopedia powszechna), jak i opracowania specjalistyczne: tu również 
słowniki (np. Słownik terminologii językoznawczej Zbigniewa Gołąba, Adama Hein-
za i Kazimierza Polańskiego) oraz encyklopedie (np. Encyklopedia językoznawstwa 
ogólnego pod redakcją K. Polańskiego). Celem artykułu jest również próba uchwy-
cenia momentu pojawienia się analizowanych terminów w ekscerpowanych pra-
cach, gdyż nie występują one w słownikach i encyklopediach XIX-wiecznych. 

Sposoby definiowania terminu „regionalizm” w literaturze przedmiotu, a także 
w słownikach i encyklopediach omówiła Anna Piotrowicz w książce Typy regio-
nalizmów leksykalnych (Piotrowicz 1991)1. Z zakresu interesujących mnie słowni-
ków i encyklopedii języka polskiego, stanowiących przedmiot analizy niniejszego 
artykułu, badaczka omówiła definicje zawarte w słownikach języka polskiego pod 
redakcją Witolda Doroszewskiego oraz Mieczysława Szymczaka, Encyklopedii 
wiedzy o języku polskim pod redakcją Stanisława Urbańczyka oraz wspomnianym 
już Słowniku terminologii językoznawczej autorstwa Z. Gołąba, A. Heinza i K. Po-
lańskiego. A. Piotrowicz, odwołując się ponadto do Słownika terminów literackich 
(Michał Głowiński i in.) i przewodnika encyklopedycznego Literatura polska oraz 
Słownika mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego, zwróciła uwagę na 
obecność pojęcia „regionalizm” w innych dyscyplinach humanistycznych. Kon-
kludując, badaczka stwierdza, że „żadna z przytoczonych definicji nie wyczerpuje 
wszystkich zagadnień związanych z pojęciem regionalizmu” (Piotrowicz 1991: 
14). Podobnie monografia Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk zatytułowana Regio-
nalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej zawiera szczegółową część 
teoretyczną będącą przeglądem najważniejszych definicji terminu „regionalizm” 

1 Zob. podrozdz. Definicje regionalizmów w słownikach (s. 12–14) oraz Funkcjonowanie pojęcia 
regionalizmu w literaturze przedmiotu (s. 14–21).
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funkcjonujących przede wszystkim w literaturze przedmiotu (Piotrowska-Woja-
czyk 2011)2. Najnowszą pracą ukazującą mnogość definicji analizowanych pojęć, 
a także próbę ich rozdzielenia, jest artykuł Moniki Szymańskiej zatytułowany Re-
gionalizmy a dialektyzmy – rozróżnienie w literaturze przedmiotu i w świadomości 
użytkowników języka („Język Polski” 2015).  

Z różnic językowych warunkowanych geograficznie zdawano już sobie sprawę 
u schyłku XV wieku – co udowadnia Mirosława Białoskórska (Białoskórska 1993: 
122). Dynamiczny rozwój piśmiennictwa narodowego w dobie średniopolskiej 
przynosi dalsze uwagi na ten temat, pokazujące, że ówcześni użytkownicy języka 
dostrzegali zarówno regiony odróżniające się językowo (Kuraszkiewicz 1986: 395), 
jak i konkretne, wyraziste właściwości językowe różnicujące poszczególne prowin-
cje państwa polskiego (Zwoliński 1988: 77). M. Białoskórska zauważa, że „w pierw-
szej fazie kształtowania się polszczyzny literackiej (XVI-XVII w.) nie różnicowało 
się cech regionalnych i dialektalnych w języku” (Białoskórska 1993: 131). 
W.R. Rzepka wniosek ten rozciąga także na wiek kolejny, gdy stwierdza, że 
„w oświeceniu nie istniało chyba jeszcze wyraźne odróżnienie dialektyzmów od 
regionalizmów, istniała raczej świadomość co do ich nosicieli i zakresu występo-
wania (język gminu, pospólstwa, styl pospolity)” (Rzepka 1993: 142). 

Zmianę w sposobie postrzegania różnic językowych uwarunkowanych regional-
nie przynosi wiek XIX. Dzieje się to jednocześnie na dwu płaszczyznach. Pierwszą 
płaszczyznę stanowi literatura piękna i twórczość romantyków, W.R. Rzepka pod-
kreśla zwłaszcza rolę Adama Mickiewicza, który w tekście O krytykach i recenzen-
tach warszawskich z 1828 roku nie tylko przyznaje się do stosowania prowincjona-
lizmów, ale podaje w nim także jedną z pierwszych definicji tego terminu: 
„prowincjonalizmów, to jest wyrazów i wyrażeń od ogólnie przyjętego książkowe-
go stylu różniących się”3 (Mickiewicz 1955: V, 257; zob. Rzepka 1993: 142). Dru-
gą płaszczyznę stanowi XIX-wieczny rozwój językoznawstwa jako dyscypliny na-
ukowej na ziemiach polskich. Teoretyczne ujęcie problemu zróżnicowania 
geograficznego przynosi książka Józefa Franciszka Królikowskiego z roku 1826 
zatytułowana Proste zasady stylu polskiego…, w której autor – m.in. doktor filozo-
fii i nauczyciel, jak wynika z okładki dzieła – „wyrazy, które nie powszechnie, ale 
tylko pojedynczym osobom, jednej prowincyi, jednemu dyalektowi są właściwe” 
nazywa „prowincyalizmami” (Królikowski 1926: 46) i „przeciwstawia je zbędnym 
barbaryzmom, słowom podejrzanym (nowo ukutym, a zwyczajem nie rozpowszech-
nionym), wyrazom przestarzałym” (Piotrowicz 1991: 14). J.F. Królikowski podaje 
też kilkadziesiąt przykładów prowincjonalizmów, zestawiając je z wyrazami bądź 

2 Zob. rozdz. 3: „Regionalizm leksykalny” z perspektywy leksykograficznej – ustalenia definicyjne, 
s. 14–30. 

3 „oskarżono mnie głównie o psucie stylu polskiego wprowadzeniem prowincjonalizmów i wyrazów 
obcych. Wyznaję, że nie tylko nie strzegę się prowincjonalizmów, ale może umyślnie ich używam. Pro-
siłbym zwrócić uwagę na różne rodzaje poezji w dziełach moich zawarte i każdego z nich styl podług 
innych sądzić prawideł. W balladach, pieśniach i w ogólności we wszelkich poezjach na gminnym poda-
niu opartych i szczególny charakter miejscowy noszących, wielcy poeci starożytni i nowocześni używali 
i używają prowincjonalizmów, to jest wyrazów i wyrażeń od ogólnie przyjętego książkowego stylu róż-
niących się” (Mickiewicz 1955: V, 256–257). 
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wyrażeniami w jego opinii „znanymi powszechnie”, np.: chyżnik – chałupnik, cie-
pać – rzucać, cuda pachać – figle stroić, gbur – chłop, gwara – mowa (Królikowski 
1826: 46–47). Pierwsza połowa tego stulecia przynosi więc zarówno dowód na 
świadome używanie prowincjonalizmów w języku artystycznym, jak i dwie defini-
cje prowincjonalizmów, rozumianych jako elementy językowe ograniczone teryto-
rialnie. Definicje te mają charakter bardzo ogólny, ale na podstawie tekstów źródło-
wych W.R. Rzepka dochodzi do wniosku, że A. Mickiewicz stosował raczej 
regionalizmy lub kolokwializmy niż dialektyzmy (Rzepka 1993: 142). 

Pojęcia „regionalizm” i „dialektyzm” pojawiają się dopiero w XX wieku4. Po-
wstające w XIX wieku leksykony zawierają jedynie synonimiczne względem siebie 
hasła „dialekt” i „narzecze”. 

Termin „dialekt” pojawia się w omówionych słownikach i encyklopediach jako 
polski odpowiednik greckiego słowa diálektos, rozumianego jako „język ludności 
jakiegoś regionu, pod względem kulturalno-politycznym podrzędny w stosunku do 
języka narodowego; gwara” (SWO 1980: 150–151). Wymiennie pojawia się w tym 
znaczeniu termin „narzecze”, będący XIX-wiecznym zapożyczeniem rosyjskiego 
naréčie ‘dialekt’. Choć Wiesław Boryś znaczenie „regionalna odmiana języka, też 
dialekt, gwara” odnosi dopiero do wieku XX, dla XIX rezerwując znaczenie ogól-
niejsze – „język, mowa”, analizowane definicje potwierdzają wcześniejsze pojawie-
nie się współczesnego znaczenia (Boryś 2005: 352). Pierwszy w dziejach polskiej 
leksykografii słownik etymologiczny – autorstwa Aleksandra Brücknera, wydany 
w latach 20. XX wieku – odnotowuje już termin „narzecze”. Wyraz ten A. Brück-
ner uznaje za nowy, książkowy i traktuje jako synonim zadomowionego już, gdyż 
używanego w tym znaczeniu od XVI wieku, terminu „gwara” (Brückner 1927/1957: 
356–357).

XIX-wieczny leksykograf Samuel Bogumił Linde w swym Słowniku języka pol-
skiego pod hasłem „dyalekt” objaśnia, że jest to „własność ięzyków; iako w naszym 
ięzyku Słowackim, inaczéj mówi Polak, inaczéj Rusin, inaczéj Czech, inaczéj Jl-
liryk, a wzdy iednak ieden ięzyk iest: tylko, iż każda ziemia ma swą własność, 
i także też i w Greckim ięzyku było” (Linde 1807: I, 568). S.B. Linde zróżnicowa-
nie geograficzne odnosi nie do polskiego obszaru językowego, a do słowiańszczy-
zny. Definicja słownikarza wydaje się dowodem postrzegania (pod wpływem zróż-
nicowania języka starogreckiego i podrzędności jego regionalnych odmian wobec 
koiné) słowiańskiej grupy językowej jako jednego języka różniącego się lokalnie. 
Definicję tę można też rozpatrywać szerzej, w kontekście działalności słowianofil-
skiej leksykografa (zob. Lewaszkiewicz 1980). 

W powstałym 50 lat później tzw. Słowniku wileńskim pod hasłem „dialekt” znaj-
duje się odniesienie do nowego terminu, jakim było „narzecze”, rozumianego jako 
„sposób mówienia miejscowości jakiéj właściwy, wyróżniający się czémś od ogól-
néj narodowéj mowy, wszkaże od niéj pochodzący” (SWil 1861: I, 734), wskazując 
na podrzędny, ale też wtórny charakter narzecza wobec języka ogólnego. 

4 Do analogicznego wniosku dochodzi A. Piotrowicz, analizując literaturę przedmiotu: „Dopiero 
w powojennej literaturze przedmiotu regionalizm, prowincjonalizm i dialektyzm zaczynają funkcjonować 
jako terminy, choć nie zawsze ustala się ich ścisłe definicje” (Piotrowicz 1991: 15). 
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Pochodzący z przełomu XIX i XX wieku Słownik języka polskiego autorstwa 
Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego „djalektem” 
nazywa „język właściwy pewnej miejscowości danego kraju” (SJP 1900/1952: 
I, 457). Podane jako synonim „narzecze” opatrzono przykładami: narzecze kaszub-
skie, zakopiańskie, podlaskie (SJP 1904/1952: III, 154). Definicja nie różni się za-
sadniczo od wyjaśnienia zawartego w Słowniku wileńskim, nie porusza jednak pro-
blemu relacji dialekt – język ogólny. Jako synonim został w niej wymieniony nie 
tylko termin „narzecze”, ale i „gwara”.

Ukazująca się od końca XIX wieku encyklopedia Samuela Orgelbranda zawiera 
hasło „dialekt”, a przy nim odsyłacz do hasła „narzecze”, w którym czytamy: 

narzecze lub djalekt, jest odmianą ogólnego języka narodowego. Każdy język dzieli się na 
liczne narzecza. Odmianę języka ogólnego, używaną w pewnej miejscowości i charakteryzu-
jącą tę miejscowość pod względem językowym, nazywamy podrzeczem, narzeczem zaś zbiór 
pewnej liczby podrzeczy, różniących się widocznie od grupy sąsiednich podrzeczy. Podrzecze 
jest tedy idealnem zjednoczeniem mowy pojedynczych jednostek, tak samo jak narzecze jest 
zjednoczeniem podrzeczy, język zaś narzeczy. Język narodowy wtedy może być dokładnie 
scharakteryzowany, jeżeli zbierzemy i zestawimy cechy składających go narzeczy. Niema 
pewnych, ścisłych granic pomiędzy podrzeczem a narzeczem, oraz między narzeczem a języ-
kiem. Wyrobiony z biegiem czasu język książkowy jest także narzeczem języka narodowego, 
czasem sztucznie urobionem, np. język książkowy rosyjski […]. Mylnem jest uważać narze-
cza za wyrodzenie się języka ogólnego, częstokroć bowiem zachowały one nierównie daw-
niejsze formy i inne objawy językowe. Narzecze od języka książkowego różni się głównie 
tem, że będąc wyłączone od literatury naukowej i poetycznej, zasobem swych wyrazów wy-
starcza tylko ścieśnionemu kółku codziennych potrzeb; nadto przez nieużywanie pisma zatra-
cił wiele form, przechowywanych w języku książkowym (Orgelbrand 1901: 417).

Definicja, choć długa, została zacytowana niemal w całości, by ukazać tok wy-
wodu charakterystyczny dla haseł encyklopedycznych tamtego okresu. W definicji 
S. Orgelbranda, podobnie jak w Słowniku wileńskim, została podjęta próba obja-
śnienia relacji narzecza wobec podrzecza z jednej i języka ogólnego z drugiej stro-
ny. Termin ten rozumiany jest szeroko, jako rejestr podrzędny wobec języka ogól-
nego, ale niekoniecznie ograniczony terytorialnie, gdyż za narzecze uważa się 
również język książkowy. Interesujące wydaje się zwrócenie uwagi na wartość na-
rzecza jako rezerwuaru form archaicznych i na jego ograniczone zastosowanie, nie-
oceniane jednakże negatywnie. 

W starszej, ukazującej się od schyłku lat 50. XIX wieku, wersji encyklopedii 
S. Orgelbranda termin „dialekt” / „narzecze” nie został uwzględniony. Kilka dekad 
późniejsza od dzieła S. Orgelbranda Encyklopedia powszechna Ultima Thule Stani-
sława Franciszka Michalskiego wciąż zawiera jedynie hasło „narzecze” („dialekt”), 
tłumaczone jako: 

forma szczególna, jaką niekiedy przybiera język na pewnym określonym obszarze. Na obsza-
rze takim istnieje szereg właściwości językowych, których zespół może nadawać mowie cha-
rakter odrębny od mowy sąsiednich obszarów pomimo łączącego je pokrewieństwa. Choć 
narzecze często bywa utożsamiane z gwarą […], termin narzecze odnosimy zazwyczaj do 
większych obszarów i do zmian mowy głębiej sięgających; termin gwara odnosi się wówczas 
do lokalnych form mowy (Encyklopedia 1935: VII, 566). 
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Narzecze jest w niej odnoszone nie do języka ogólnego, a do gwary i traktowa-
ne jako nadrzędne wobec niej. 

Z jednej strony obydwie przywołane encyklopedie są pracami o charakterze ogól-
niejszym niż słowniki języka polskiego, z drugiej zaś zawierają bardziej rozbudowa-
ne i szczegółowsze artykuły hasłowe dotyczące analizowanych pojęć. Choć definicje 
te dzielą od siebie trzy dekady, widać, że koncentrują się one na podobnych aspek-
tach zagadnienia. Ich autorzy charakteryzują narzecze jako mowę właściwą danemu 
obszarowi oraz próbują określić stosunek narzecza / dialektu do gwary / podrzecza 
i języka ogólnego. Definicja S. Orgelbranda wskazuje ponadto na zależność języka 
książkowego od narzecza, uznając język książkowy za twór będący kolejnym etapem 
rozwoju narzecza, charakteryzującym się większą obfitością form i zdolnym obsłużyć 
wszystkie dziedziny życia. S. Orgelbrand wyraża także postulat nietraktowania narze-
cza jako gorszego wariantu języka ogólnego, chociażby ze względu na zachowane 
w nim formy archaiczne. Bardzo bliskie współczesnej myśli dialektologicznej wyda-
je się natomiast twierdzenie S.F. Michalskiego, iż narzecze (utożsamione, jak we 
wcześniej omówionych leksykonach – z dialektem) tym różni się od gwary, że odno-
si się do większego obszaru i do zmian językowych głębiej sięgających. 

Opracowany przez Tadeusza Lehra-Spławińskiego Słownik języka polskiego 
Trzaski, Everta i Michalskiego notuje zarówno hasło „dialekt”, rozumiane jako „lo-
kalna lub społeczna odmiana językowa” (Lehr-Spławiński 1939: I, 558), jak i hasło 
„narzecze”, objaśniane jako „lokalna odmiana języka, wykazująca pewne różnice 
przy zachowaniu zasadniczych cech właściwych całemu obszarowi tego języka” 
(Lehr-Spławiński 1939: II, 461). Nowością w stosunku do omówionych definicji 
jest zwrócenie uwagi autorów nie tylko na regionalne – poziome zróżnicowanie 
polszczyzny, ale także na jej zróżnicowanie społeczne – pionowe. 

Dopiero pochodzący z przełomu lat 50. i 60. XX wieku Słownik języka polskie-
go pod redakcją Witolda Doroszewskiego zawiera obydwa analizowane pojęcia. 
Pojawienie się ich w leksykografii tego czasu ma zapewne związek z rozwojem 
badań nad dyferencjacją geograficzną polszczyzny po II wojnie światowej, upra-
wianych w ramach dialektologii i dialektologii historycznej, i działalnością takich 
badaczy, jak np. Kazimierz Nitsch, Władysław Kraszkiewicz, Zdzisław Stieber czy 
Witold Taszycki (por. m.in.: Kuraszkiewicz 1954 i 1963; Stieber 1956b; Nitsch 
1958; Taszycki 1961; Sławski 1962). Nie bez znaczenia są z pewnością przedwo-
jenne badania terenowe samego leksykografa, który – według Stanisława Urbańczy-
ka – „podjął próbę stworzenia nowej dialektologii”, miała ona polegać m.in. na 
„statystycznym ujmowaniu zjawisk językowych” (Urbańczyk 1993: 243), do czego 
niezbędne było ścisłe rozróżnienie dwóch podstawowych terminów. Hasło „dialek-
tyzm” tłumaczone jest w tym słowniku jako „wyraz, forma, zwrot właściwy gwa-
rze” (Doroszewski [red.] 1960: II, 128) i po raz pierwszy zostało opatrzone kwali-
fikatorem jęz. (wszystkie kolejne omawiane definicje także będą już nim 
poprzedzone). W obrębie dialektyzmów wydzielone zostały dialektyzmy fonetycz-
ne, morfologiczne, syntaktyczne, leksykalne, frazeologiczne i semantyczne. „Regio-
nalizm” natomiast definiowany jest jako „cecha wymowy, forma gramatyczna, wy-
raz lub konstrukcja składniowa właściwa mowie pewnego regionu (pewnej okolicy) 
kraju, niekiedy upowszechniona w języku ogólnym” (Doroszewski [red.] 1965: 
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VII, 887). Przykład takiego przenikania do języka ogólnego stanowią według 
W. Doroszewskiego podhalańskie leksemy juhas i baca. W. Doroszewski zatem nie 
tylko pierwszy wprowadza obydwa terminy, ale też od razu dość klarownie je roz-
dziela, ukazując regionalizm jako dynamiczny element języka. 

Wydana dwa lata później Wielka encyklopedia powszechna notuje jedynie hasło 
„regionalizm” rozumiane jako: 

cecha fonetyczna, forma gramatyczna, wyraz, znaczenie wyrazu lub konstrukcja składniowa, 
właściwe mowie pewnego regionu; regionalizm występuje w mowie potocznej środowisk wy-
kształconych, posługujących się językiem ogólnym, literackim, nie należy ich uważać za błę-
dy, gdyż mają oparcie w powszechnym zwyczaju językowym tych środowisk; jako synoni-
miczny do terminu ‘regionalizm’ bywa używany (niekiedy w zabarwieniu ujemnym) termin 
‘prowincjonalizm’ (Wielka encyklopedia 1967: 746).

Definicja ta, poprzez określenie zasad funkcjonowania regionalizmu, który prze-
niknął do języka ogólnego, stanowi poniekąd rozwinięcie myśli W. Doroszewskie-
go dotyczącej możliwości upowszechnienia się regionalizmu w języku ogólnym. 
Poza tym, po raz pierwszy odnotowany został synonim tego terminu – znany już 
z literatury XIX-wiecznej „prowincjonalizm” – wraz z uwzględnieniem jego pejo-
ratywnych konotacji. 

W wydanym w roku kolejnym specjalistycznym Słowniku terminologii języko-
znawczej objaśnienie „dialektyzmu” jako „wyraz lub forma gramatyczna przejęta 
z jakiegoś dialektu do języka ogólnego i odbiegająca od jego normy, np. pol. baca 
‘starszy pasterz owiec’ z gwarowym c zamiast ogólnopolskiego cz” (STJ 1968: 
128) wyraźnie nawiązuje do dwóch wyżej przytoczonych definicji, ale regionali-
zmu, nie dialektyzmu. Przy haśle „regionalizm” słownik odsyła do hasła „prowin-
cjonalizm”, które rozumiane jest tu jako: 

właściwość natury fonologicznej, morfologicznej, składniowej lub leksykalnej występująca 
tylko w części danego obszaru językowego (niekoniecznie związana z pewnym określonym 
dialektem terytorialnym), a użyta przez mówiącego (świadomie lub nieświadomie) – w języ-
ku ogólnym, w którym nie istnieje, np. wymowa uobraz zamiast obraz (STJ 1968: 457).

Według dwie dekady późniejszego Słownika języka polskiego pod redakcją Mie-
czysława Szymczaka „dialektyzm” to „wyraz, forma gramatyczna, znaczenie, zwrot 
właściwy jakiemuś dialektowi (gwarze), zwłaszcza użyte w tekstach języka literac-
kiego” (Szymczak [red.] 1995: I, 369). Podział na dialektyzmy fonetyczne, leksykal-
ne, składniowe, słowotwórcze i znaczeniowe tym różni się od podziału dokonanego 
przez W. Doroszewskiego, że nie wyodrębnia podtypu frazeologicznego. Podobnie 
objaśnienie terminu „regionalizm” powtarza definicję zawartą w słowniku W. Doro-
szewskiego, tyle tylko, że nie zawiera przykładów (Szymczak [red.] 1995: III, 32). 

Specjalistyczna Encyklopedia języka polskiego pod redakcją Stanisława Urbańczy-
ka i Mariana Kucały również traktuje pojęcia „dialektyzm” i „gwaryzm” wymiennie 
i tłumaczy je jako „jakikolwiek element językowy odczuwany współcześ nie przez 
użytkowników języka ogólnego jako należący do jednego z dialektów lub gwar tego 
języka, inaczej mówiąc: element języka nacechowany stylistycznie jako gwarowy” 
(EJP 1999: 76). Drugie znaczenie wskazuje na dialektyzmy jako „elementy językowe 
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przejęte z jakiegoś dialektu przez literacką odmianę języka ogólnego (tzw. zapoży-
czenia wewnętrzne) i dzięki całkowitemu przyswojeniu pozbawione już dialektalnego 
nacechowania stylistycznego” (EJP 1999: 76). „Regionalizmem” nazwiemy zaś „wy-
raz lub jakikolwiek inny element językowy (cecha wymowy, forma gramatyczna, 
konstrukcja składniowa) o zasięgu użycia ograniczonym do części obszaru danego 
języka narodowego; w przeciwieństwie do form dialektalnych i gwarowych regiona-
lizm występuje również w mowie warstw wykształconych, np. w Warszawie mówi 
się «kartofle», w Krakowie – «ziemniaki», w Poznaniu «pyrki»” (EJP 1999: 318). 
W porównaniu z definicjami cytowanymi wcześniej novum stanowi zarówno próba 
określenia stosunku dialektyzmu do regionalizmu, jak i postrzeganie każdego dialek-
tyzmu jako elementu językowego nacechowanego stylistycznie.

W Słowniku współczesnego języka polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja 
„dialektyzm” zdefiniowano jako „element językowy właściwy dialektowi użyty 
w tekście literackim” (Dunaj [red.] 2000: I, 171). „Regionalizm” zaś jako „wyraz, 
forma gramatyczna lub konstrukcja składniowa charakterystyczna dla mowy danego 
regionu, czasem upowszechniona w języku ogólnym” (Dunaj [red.] 2000: II, 231). 

„Dialektyzm” utożsamiany jest też z „gwaryzmem” w opracowanej przez Kazi-
mierza Polańskiego Encyklopedii językoznawstwa ogólnego i objaśniany jako jed-
nostka

systemu językowego (wyraz, forma, zwrot frazeologiczny) reprezentująca dialekt w stosunku 
do innych otaczających ją jednostek, reprezentujących język ogólny. Także jednostka języka 
ogólnego rozwinięta w sposób typowy dla jednego (lub kilku) z jego dialektów, np. zmazu-
rzone dzban zamiast regularnego dżban. Rozróżnia się dialektyzmy: fonetyczne (np. mazo-
wieckie nogamy zamiast nogami), gramatyczne (np. ciąg zamiast ciągnij), leksykalne 
(np. gazda), frazeologiczne (np. robić precz), składniowe (np. gęsi lecieli), semantyczne 
(np. nazywanie taksówką każdego samochodu osobowego). Użycie dialektyzmu nie przyswo-
jonego językowi ogólnemu jest nacechowane stylistycznie, użycie dialektyzmu przyswojone-
go językowi ogólnemu jest pozbawione takiego nacechowania. Użycie dialektyzmu bez po-
czucia jego wartości stylistycznej może być uznane za błąd językowy (EJO 1999: 120). 

W definicji tej obok podziału dialektyzmów na podtypy pojawia się także eg-
zemplifikacja każdego z nich. Dokładniej omówiona została również kwestia nace-
chowania stylistycznego dialektyzmu. Termin „regionalizm”, traktowany jako syno-
nim negatywnie kojarzącego się terminu „prowincjonalizm”, tłumaczony jest jako:

jednostka systemu językowego (wyraz, forma, zwrot frazeologiczny) reprezentująca terytorialną 
odmianę języka ogólnego w stosunku do odpowiadających jej jednostek typowych dla reszty 
obszaru językowego. Występując więc w języku ogólnym, w przeciwieństwie do form dialektal-
nych i gwarowych, regionalizmy występują także w języku ludzi wykształconych. Np. leksykal-
nym regionalizmem poznańskim jest wyraz tuk ‘tłuszcz’, gramatycznym – mazowiecki sufiks 
-ak- (kurczak, źrebak) w stosunku do ogólnego -ę- (kurczę, źrebię). Regionalizmy często pocho-
dzą z gwar. Jeżeli regionalizm wciąż jest związany z dialektem, z którego pochodzi, nosi nazwę 
dialektyzmu. Synonimiczny termin „prowincjonalizm” jest nacechowany ujemnie. W literaturze 
pięknej regionalizmy stosowane są w celach stylizacyjnych (EJO 1999: 485). 

Definicja sugeruje, że „regionalizm” („prowincjonalizm”) jest pojęciem nad-
rzędnym w stosunku do „dialektyzmu” („gwaryzmu”). 
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Najnowsze słowniki języka polskiego nie wnoszą nic nowego do rozumienia ana-
lizowanych terminów. Zgodnie z Nowym słownikiem języka polskiego pod redakcją 
Elżbiety Sobol jako „dialektyzm” traktowany jest „wyraz, forma, zwrot właściwy 
gwarze” (Sobol [red.] 2002: 132). „Regionalizmem” zaś nazwiemy „wyraz znany 
i używany tylko w pewnym regionie” (Sobol [red.] 2002: 832). Zgodnie z nieco póź-
niejszym Uniwersalnym słownikiem języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubi-
sza „dialektyzm” to „wyraz, forma gramatyczna, znaczenie, zwrot właściwe jakiemuś 
dialektowi (gwarze), zwłaszcza użyte w tekstach artystycznych”. Podział na dialekty-
zmy: fonetyczne, leksykalne, składniowe, słowotwórcze i znaczeniowe powiela po-
dział zaproponowany przez Szymczaka (Dubisz [red.] 2006: I, 609). Pod hasłem „re-
gionalizm” czytamy, że jest to „cecha wymowy, forma gramatyczna, wyraz lub 
konstrukcja składniowa właściwe mowie pewnego regionu kraju, upowszechnione 
w języku ogólnym, prowincjonalizm” (Dubisz [red.] 2006: III, 910). 

Słowniki etymologiczne, poza lakoniczną definicją „dialektu” sformułowaną 
przez Andrzeja Bańkowskiego (Bańkowski 2000: I, 271), nie odnotowują analizo-
wanych leksemów (zob. Brückner 1927/1957; Sławski 1952–1982; Długosz-Kur-
czabowa 2003; Boryś 2005). 

Jak pokazuje przedstawiony materiał, definicje pojęć „regionalizm” i „dialek-
tyzm” w słownikach i encyklopediach języka polskiego mogą się od siebie znacznie 
różnić. Wydaje się, że w miarę postępowania badań nad geograficzną dyferencjacją 
polszczyzny omawiane terminy powinny być definiowane w sposób coraz bardziej 
szczegółowy i precyzyjny. Tymczasem po okresie intensywnego rozwoju tego typu 
badań po II wojnie światowej, przejawiającego się pojawieniem się nowych haseł – 
„dialektyzm” i „regionalizm” – w słowniku pod redakcją W. Doroszewskiego, 
a w późniejszych pracach próbami ich doprecyzowania, w ostatnim czasie leksyko-
ny właściwie jedynie powielają istniejące już definicje. Od kilku lat brak też toczą-
cej się przez dekady na łamach słowników i encyklopedii „dyskusji” dotyczącej 
zdefiniowania tych tak istotnych terminów. Dyferencje w sposobie objaśniania wy-
nikają także ze zróżnicowania materiału źródłowego. Słowniki i encyklopedie spe-
cjalistyczne – językoznawcze, dotyczą jednej dziedziny, co przekłada się (a przy-
najmniej powinno) na znaczny stopień uszczegółowienia definicji. Nie bez 
znaczenia pozostaje też fakt potencjalnego odbiorcy danego opracowania. Słowniki 
i encyklopedie specjalistyczne są kierowane do węższego kręgu odbiorców niż 
słowniki i encyklopedie o charakterze ogólnym. Sposób definiowania, a zwłaszcza 
szczegółowość definicji, w dużym stopniu zależą także od objętości dzieła. Dla 
porównania: słownik języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego liczący 
11 tomów najprecyzyjniej definiuje omawiane pojęcia, trzytomowy słownik pod 
redakcją M. Szymczaka nieznacznie modyfikuje definicje W. Doroszewskiego i nie 
zawiera przykładów, jednotomowy pod redakcją E. Sobol zawiera tylko skróty ist-
niejących już definicji. Zależność ta nie stanowi jednak reguły, jedna z nowszych 
prac, sześciotomowy słownik pod redakcją S. Dubisza zawiera bardzo ogólne tylko 
objaśnienia terminów „regionalizm” i „dialektyzm”. 

Liczba funkcjonujących w słownikach i encyklopediach definicji potwierdza sto-
pień złożoności analizowanego zagadnienia. Wydaje się, że żadna z przytoczonych 
definicji nie wyczerpuje problemu w pełni, wobec czego badacz zajmujący się 
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zagadnieniem zróżnicowania terytorialnego, zarówno w perspektywie diachronicz-
nej, jak i synchronicznej, będzie każdorazowo zmuszony do zredefiniowania cha-
rakteryzowanych pojęć polegającego na dostosowaniu ich zakresu znaczeniowego 
do własnych potrzeb badawczych.
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The emergence of concepts of “dialectism” and “regionalism”  
in encyclopaedias and dictionaries

Summary

The goal of this article is to trace the evolution of understanding two basic concepts in linguistics, 
namely “dialectism” and “regionalism” with Polish dictionaries and encyclopaedias as the source 
materials. Excerpts from both general and highly specialised texts have been made. The presented material 
shows that the definitions of the analysed concepts may vary significantly from one Polish dictionary or 
encyclopaedia to another. It seems that neither of the definitions exhausts the issue therefore a researcher 
in charge of territorial differences, in a diachronic and synchronic perspective alike, will have to re-define 
each time the characterised concepts by means of adjusting their meaning-related scope to his or her own 
research needs.
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Artykuł podejmuje próbę przedstawienia wybranych elementów szlacheckiej, 
sarmackiej etykiety językowej (głównie powitań i pożegnań), pojawiających się 
w tekście Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Powieść ta jest bardziej pre-
tekstem dla podejmowanych rozważań, aniżeli ich źródłem. Trudno byłoby przy tej 
okazji obejść się bez słynnej „ważnej Sędziego nauki o grzeczności” szlacheckiej 
z I Księgi Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Przypomnijmy więc, że wedle tej 
pouczającej młodych perory: „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą” – i nie 
zastąpi jej książkowa nauka, trzeba bowiem by tej szczególnej wiedzy nabyć 
w szkołach „uczących żyć z ludźmi i światem”. A

Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić
I każdemu powinną uczciwość wyrządzić.
Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało,
Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje,
Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz).

Współczesne badania nad językową etykietą, mające już wieloletnią tradycję 
(por. np.: Pisarkowa 1979; Ożóg 1990; Marcjanik 1993; 1997; 2001; 2007; Peisert 
1991; Tomiczek 1983; Huszcza 2006; 2007) pozwalają lepiej zrozumieć sens tego 
wywodu. Normy grzeczności pozostają bardzo ważnym elementem obyczajowości 
i kultury. Obejmują rozmaite wzory zachowań o charakterze powinnościowym, są 
projekcją ogólnie uznawanego systemu wartości i społecznych oczekiwań w kon-
taktach międzyludzkich (stąd pozytywne nacechowanie aksjologiczne i funkcja re-
gulacyjna). Nabywane z wiekiem umiejętności poruszania się w tym teatrze życia 
codziennego należą do kompetencji komunikacyjnej i kulturowej każdej Polki i Po-
laka. Używam tu stworzonej przez Ervinga Goffmana (2000; 2006) metafory teatru 
życia społecznego, by pokazać, że grzecznościowej kodyfikacji i obyczajowej sank-
cji podlegają jedynie pragmatycznie relewantne sytuacje, dla których wspólnota 
formułuje pożądane wzorce relacji interpersonalnych (nie ma więc reguł kłótni ani 
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pozdrawiania się w publicznej ubikacji – etykieta pozostaje wobec nich obojętna). 
Znajomość reguł pragmatycznych i szerzej – komunikacyjnych i kulturowych jest 
podstawowym warunkiem skutecznego użycia danego zwrotu grzecznościowego 
(lub wykonania takiego niewerbalnego gestu kultury). W przeciwnym razie kończy 
się ono niepowodzeniem i towarzyskim zgrzytem. Jest to ważna umiejętność spo-
łeczna, co pokazuje przykład prof. Marii Peisert z Wrocławia, której cudzoziemscy 
studenci z letniej szkoły języka polskiego podziękowali kiedyś za lektorat ułożo-
nym na gałązkach świerczyny bukietem kwiatów, związanych ozdobną wstążką 
z napisem „Ostatnie pożegnanie” (za Marcjanik 2007). Wypada więc zgodzić się 
z Sędzią, że nie jest to nauka mała ani łatwa, nie wystarczy bowiem opanować 
repertuaru grzecznościowych funkcji i zwrotów, ale trzeba przede wszystkim po-
siąść konieczną wiedzę, jak, w jakich okolicznościach, wobec kogo i z jaką intencją 
się zachować, by uszanować twarz rozmówcy, a i (jak poucza Sędzia) na własnym 
wizerunku nie ponieść uszczerbku. Czynimy to tym chętniej, że wspólnota zwykle 
skutecznie utrwala pożądane wzorce zachowań; świadczyć o tym może przysłowie: 
Niczego się tak człowiek nie naje, jak wstydu. Czego też nigdy nikomu nie wypada 
życzyć – chyba że w złorzeczeniu i przekleństwie. 

Uwagi te, choć ogólnikowe, dają jednak wyobrażenie, jak karkołomnego w isto-
cie zadania podjął się Henryk Sienkiewicz, próbując wskrzesić na kartach Trylogii 
wraz z dawnym światem kultury szlacheckiej także i staropolską etykietę należącą 
do samego jądra obyczajowości szlachty polskiej. Z jak skomplikowanym przedsię-
wzięciem wypadło mu się mierzyć, widać jasno dopiero dziś, dzięki cennej mono-
grafii Marka Cybulskiego Obyczaje językowe dawnych Polaków (Cybulski 2003). 
Dostarczająca zajmującej lektury książka jest poświęcona tzw. formułom werbal-
nym, realizującym w okresie średniopolskim (od początku wieku XVI – po trzecie 
ćwierćwiecze wieku XVIII) podstawowe (pierwszorzędne) funkcje grzecznościowe 
obecne w takich aktach mowy, jak np.: życzenia, kondolencje, powinszowania, to-
asty, formuły nawiązania kontaktu, wręczania czegoś (por. naści kiełbaskę – Kmicic 
do kolubryny; nę, przyjmij łaskawie), prośby, zaproszenia, powitania, pożegna-
nia itp. Dodajmy dla porządku, że tak ukierunkowanych filologicznie prac spotyka 
się niewiele, sporym zainteresowaniem za to cieszyły się od dawna (od czasów 
Aleksandra Brücknera [Brückner 1916] i Jana Łosia [Łoś 1916]) w polskiej nauce 
formy adresatywne. Tak jest do czasów współczesnych, dysponujemy więc w tym 
zakresie całkiem już sporą wiedzą (por. np.: Wojtak 1992; 1996; 1999; Cybulski 
2003; 2004; 2005; Cybulski, Pawłowska 2010; Bartnicka 1989; Brajerski 1991/1992; 
1992; Stone 1989; Rachwałowa 1987; 1992; Golachowska 2007).

Odpowiedź na pytanie, dlaczego ten właśnie okres pozostaje najważniejszy dla 
pochodzenia polskiej etykiety językowej a także czemu badania koncentrują się na 
socjolekcie szlacheckim – wydaje się oczywista, ze względu na dominujący wpływ 
tego wzorca kultury na obyczajowość językową dawnych Polaków. Wyjaśnić też na-
leży, że czasy społeczno-kulturowej i politycznej supremacji tej wyróżnionej społecz-
nie grupy przyniosły powstanie wyrazistego dworsko-rycerskiego modelu grzeczno-
ści, wyróżniającego stan szlachecki na równi z niektórymi zjawiskami językowymi 
(np. porzucenie samogłosek pochylonych i mazurzenia, labializacji, starej tytulatury 
patriarchalnej, wykania rozmówcy na rzecz honoryfikatywnego Pan/Pani). Mówi się 
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dziś z przekonaniem, że polszczyzna ogólna tamtego czasu odzwierciedla ów dwu-
biegunowy obraz, przyjmujący potencjał innowacyjny służący podkreśleniu stanowej 
dominacji i odrębności szlachty – w aspekcie okcydentalizacji, ale i orientalizacji 
języka i kultury (por. Walczak 1991; 1999; 2017). Patrząc z szerszej, europejskiej 
perspektywy na jednostronny i nasilający się wpływ kultury szlacheckiego dworu na 
językową etykietę (w kontekście jednoznacznie szlachecko-dworskiego pochodzenia 
większości zwrotów i zasad grzeczności), można za Romualdem Huszczą szukać ana-
logii w historycznych prawidłowościach rozwoju kulturalnego średniowiecznych spo-
łeczeństw stanowych i sformułować sui generis prawo dziedziczenia etykiety jako 
atrakcyjnego, bo nobilitującego społecznie warstwy upośledzone, składnika kultury 
tracących na znaczeniu elit. W całej Europie dochodziło bowiem do regularnego pro-
cesu demokratyzacji etykiety dworskiej do roli standardowego wzorca kontak-
tów towarzyskich (por. Huszcza 2006: 22; Łaziński 2006; Pianka 2010, Sikora 
2010). Jak pisałem w innym miejscu: „Ta swoista «językowa kariera» różnych pier-
wotnie elitarnych zwrotów wszędzie jest pochodną nobilitującej społecznie wartości 
tych form i dążenia upośledzonych grup społecznych do osiągnięcia równoprawnego 
statusu w społeczeństwie” (Sikora 2013: 288). 

Jeśli odłożymy na bok fałszywe przesłanki ideologiczne, nic nie stoi na prze-
szkodzie, by uznać pozytywną wartość takich zmian w kulturze i obyczaju towa-
rzyskim, a nawet dostrzec pewien walor kulturotwórczy kryjący się za wpływem 
arystokratyczno-dworskiego modelu grzeczności na zwyczaje językowe Polaków. 
Jak widać, nie zgadzam się w tej mierze z A. Brücknerem, który w owym upo-
wszechniającym się sposobie tytułowania innych per PAN/PANI widział li tylko 
kolejną kartę z dziejów polskiej (i ludzkiej) próżności (Brückner 1916), a nie prze-
jaw faktycznej demokratyzacji stosunków społecznych.

Potrzeby mojego artykułu wymagają podkreślenia, jak wiele polska obyczajo-
wość i językowa grzeczność zawdzięcza tamtym, wydawałoby tak odległym cza-
som kultury szlacheckiej. Najłatwiej to uczynić przez objaśnienie/przypomnienie 
pochodzenia wybranych zwrotów grzecznościowych należących dziś do jej podsta-
wowego repertuaru. Wspomniana książka M. Cybulskiego (2003) przekonuje także 
o tym, jak wiele rozmaitych grzecznościowych zwrotów XVI- i XVII-wiecznych 
przeszło długą i interesującą drogę rozwoju, nim znalazło swoje poczesne miejsce 
we współczesnej polszczyźnie. Spośród licznych przykładów, zajmujących uwagę 
zarówno lingwisty, jak i historyka kultury, dla lepszej orientacji w temacie warto tu 
przywołać choćby kilka, por. np.:

a) polisemiczność polskiego performatywnego proszę, należącego do podsta-
wowych „słów-zaklęć” polskiej grzeczności (proszę–dziękuję–przepraszam). Ma 
ono postać jawnego performatywu, co jednoznacznie wskazuje na motywację 
pragmatycznojęzykową. Niektóre opracowania słownikowe, wyróżniające skrupu-
latniej kategorie formalnogramatyczne leksemów (np. Dunaj [red.] 1996), wyróż-
niają nawet 5–6 znaczeń tego wykrzyknika (pod wieloma względami przypo-
minającym niemieckie grzecznościowe bitte, np.: bitte schön; ja bitte; bitte, die 
Sache verhält sich ganz anderes). Pytanie, jak powstała tak bogata polisemia ob-
ciążonego funkcją grzecznościową elementu, jest fascynujące zwłaszcza w per-
spektywie kulturowo-historycznej. Znajdujemy na nie odpowiedź, śledząc dawne, 



Kazimierz Sikora108 SO 76/1

obowiązujące w rozmowie osób pozostających w nierównorzędnych relacjach to-
warzyskich, formuły etykiety, które uległy leksykalizacji i stały się semantycznie 
nieprzejrzyste. Warto uciec się tu do znakomitego przykładu „grzecznościowej 
rozmowy profesora ze studentem”, którą przeniósł w odległe czasy XVII wieku 
M. Cybulski (2003: 254): 

– Proszę pana (← Proszę łaski WPana ‘proszę o okazanie mi pańskiej łaski’), czy mógłby 
Pan przynieść kredę? (dawniej nie było prośby w trybie pytajnym, „rekordem” mowy był tryb 
warunkowy)
– Proszę bardzo (← Proszę przyjąć moje chęci, usługi itp.) 
Przychodzi, daje:
– Proszę (← Proszę przyjąć do rąk swoich...)
– Dziękuję. 
– Proszę (← Proszę okazyj do dalszych moich usług.);

b) rozmaite zwroty obiegowe (powitania, pozdrowienia, podziękowania itp.): 

Proszę łaski WPana 
→ Proszę pana! [wykrzyknik adresatywny; rytualizm fatyczny]
Bóg (ci/WPanu) zdarz (daj) dobry dzień/ dobry wieczór/ dobrą noc.
→ Dzień dobry! [powitanie]
Czołem biję za cześć (WPana)
→ Cześć! [powitanie/pożegnanie]
Czołem biję (WPanu)
→ Czołem! [powitanie]
Daj (ci/WPanu) Bóg wszystkiego dobrego/najlepszego
→ Wszystkiego najlepszego! [życzenia]
Oddaję (składam, czynię itp.) dzięki 
→ Dzięki! [podziękowanie]
Chętnie stawię się do usług.
→ Chętnie! [przyjęcie propozycji]

Zamykając ten poboczny wątek rozważań, warto zwrócić uwagę na to, że Hen-
ryk Sienkiewicz tak ugruntowanej wiedzy nie miał, czerpiąc ją głównie ze źródeł 
pamiętnikarskich i rodzinnej tradycji (por. np. Bujnicki 1981; 1996). Dysponując 
nią współcześnie, odsunąć od siebie przecież musimy pokusę uruchomienia w ana-
lizie tekstu Ogniem i mieczem trybu recenzenckiego i wyszukiwania rzeczywistych 
bądź potencjalnych niedostatków odwzorowania dawnych zwyczajów językowych 
przez autora. Traktowanie stylizacji językowej w tych kategoriach byłoby nauko-
wym nadużyciem. Krytycznie także trzeba odnieść się do przekonania, że cała Try-
logia przynosi w pełni realistyczną panoramę świata kultury szlacheckiej, stanowi 
swoiste źródło wiedzy o tamtych, bohaterskich czasach. Wystarczy tu nadmienić, 
że tak chętnie używane przez Zagłobę słowo kiep miało podówczas bardzo wulgar-
ne znaczenie (stąd eufemistyczne „cztery litery” i nie chodzi tu o to, co dzisiaj), 
i nijak nie pasuje np. do przysłowia – Kiep odmawia, gdy nie kiep prosi, użytego 
na kartach powieści jako przyjęcie propozycji alkoholowego poczęstunku; z niejaką 
satysfakcją piętnowano u H. Sienkiewicza historyczne i socjologiczne nadużycia, 
wytykano mu rozmaite anachronizmy. Dziś bez trudu – wyposażeni w inwentarz 
rozmaitych grzecznościowych zwrotów – moglibyśmy dołączyć do grona tych 



Ogniem i mieczem – lekcja szlacheckiego savoir-vivre’u 109SO 76/1

uczonych Zoilów, zbrojnych w mędrca szkiełko i oko. Tytułową lekcję wypada 
więc rozumieć szerzej, jako przywołanie pewnego wyobrażenia (zmitologizowane-
go na poły), klimatu i realności obyczajowej, w czym H. Sienkiewicz może być bez 
wątpienia mistrzem i przewodnikiem.

Jak już wspomniano, realnym źródłem wiedzy o regułach użycia grzecznościo-
wych zwrotów mogły być podówczas (1884), u schyłku XIX wieku dla pisarza 
pamiętniki. Szczególną rolę wśród nich pełni Jan Chryzostom Pasek i jego dzieło 
(Pasek 1979)1. Nietrudno dowieść, że pisarz chętnie w sprawach językowej grzecz-
ności i pragmatyki odwoływał się do jego autorytetu. Tak jest np. w rozmowie pana 
Michała Wołodyjowskiego z panem Charłampem, co samo w sobie warte jest przy-
toczenia2 i komentarza:   

Wołodyjowski wstrzymał konia, bo od razu zrozumiał, że pewnie przyjdzie do jakowegoś 
zajścia, a lubił z duszy takie rzeczy pan Michał; pan Charłamp zaś zrównał się z nim i z po-
czątku nic nie mówił, sapał tylko i wąsami srodze ruszał, widocznie szukając wyrazów; na 
koniec ozwał się:
– Czołem, czołem, panie dragan!
– Czołem, panie pocztowy3!
– Jak waszmość śmiesz nazywać mnie pocztowym? – pytał zgrzytając zębami pan Charłam – 
mnie, towarzysza i rotmistrza? Ha?
Pan Wołodyjowski począł podrzucać obuszek, który trzymał w ręku, całą uwagę skupiwszy 
niby na to tylko, by po każdym młyńcu chwytać go za rękojeść – i odrzekł jakby od niechce-
nia:
– Bo po pętelce nie mogę poznać szarży.
– Waść całemu towarzystwu uwłaczasz, którego nie jesteś godzien.
– A to dlaczego? – pytał z głupia frant Wołodyjowski.
– Bo w cudzoziemskim autoramencie służysz.
– Uspokójże się waćpan – rzecze pan Michał – choć w dragonach służę, przeciem jest towa-
rzysz i to nie lekkiego, ale poważnego znaku pana wojewody – możesz tedy ze mną mówić 
jak z równym albo jak z lepszym.

1 Cytaty na podstawie tego wydania. Wobec ogólnej dostępności tekstu w zasobach Internetu zrezy-
gnowano z podawania stron tekstu. 

2 Wszystkie cytaty na podstawie wydania powieści pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego (Sienkie-
wicz 1968). Wobec ogólnej dostępności tekstu w zasobach internetowych zrezygnowano z podawania 
stron powieści. 

3 Pocztowy husarski – żołnierz husarii, werbowany i wyposażany (zwykle w liczbie kilku) przez 
towarzysza husarskiego, by go wspierać i ochraniać w bitwie. Stąd troska o dobór bitnych i zaufanych 
ludzi. O ile towarzyszem mógł być tylko szlachcic, to wśród pocztowych byli często chłopi. Dlatego też, 
mimo iż w bitwie (czego wymagała taktyka) walczyli ramię w ramię z towarzyszami i razem przelewali 
krew, nazywano ich czasem z lekceważeniem pachołkami, czeladnikami, szeregowymi. Pocztowi zamiast 
skórami lampartów, tygrysów i lwów (co wyróżniało towarzyszy) zbroje zdobili skórami „pospolitych” 
niedźwiedzi i wilków. Pan Charłamp jest towarzyszem i rotmistrzem (dowódcą chorągwi husarskiej auto-
ramentu narodowego), to stopień wyżej od pana Skrzetuskiego, który był porucznikiem (nominalnie 
w randze zastępcy rotmistrza – polskiej chorągwi rodowej księcia wojewody ruskiego J. Wiśniowieckie-
go). Pan Wołodyjowski jest porucznikiem dragonów (chorągwi lekkiej jazdy autoramentu cudzoziemskie-
go), ale jest też towarzyszem w husarskiej chorągwi polskiej wojewody ruskiego. Daje to okazję do 
wzajemnych uszczypliwości i kpin obu rycerzy z autoramentu formacji i „szeregowego” Charłampa. In-
formację zestawiono głównie na podstawie książek Radosława Sikory (Sikora 2015 i 2019) oraz albumu 
Radosława Sikory i Radosława Szleszyńskiego Husaria Rzeczypospolitej (Sikora, Szleszyński 2014).   
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Dla porównania odpowiedni, cytowany także przez M. Cybulskiego, fragment 
Pamiętników J.Ch. Paska, pokazujący, jak czuli byli panowie szlachta na wszelkie 
uchybienia względem form etykiety wartościujących rozmówców pod względem 
statusu (i pragmatycznej rangi) w obrębie stanu szlacheckiego. Takie naruszenie 
godności było też groźne z tego względu, że kwitowano się z tych „grzechów” 
chętnie i z użyciem białej broni, którą każdy nosił przy sobie. Por.:

Jednego czasu przyszedłem przed pokój, przed ten ostatni, gdzie król był. Zastałem go tam; 
nie było, tylko kilka dworskich. Przyszedłem tedy dobrze podpiły i mówię do owego Mazepy: 
„Czołem, panie assawuła4!” On też zaraz, jako to była sztuka napuszysta, odpowie: „Czołem, 
panie kapral5”, z tej racyjej, że mię to Niemcy wartowali w Grodnie. A ja, niewiele myśląc, 
jak go wytnę pięścią w gębę a potem odskoczę się zaraz. Porwie się on za rękojeść, ja też 
także; skoczyli: „Stój, stój! król to tu za drzwiami”. Żaden dworski przy nim się nie opono-
wał, bo go też nie bardzo nawidzieli, że to był trochę szalbierz, a do tego kozak, niedawno 
nobilitowany.

Dla H. Sienkiewicza jest więc opisane przez J.Ch. Paska zdarzenie źródłem in-
spiracji. Nie kopiuje wszak zajścia, lecz atmosferę, w której ustalano relację 
pragmatycznej rangi rozmówcy po stroju, ozdobach, postawie, barwach, broni, ko-
niu, geście, towarzystwie, sposobie wysławiania się itp., a wyimaginowana nawet 
obraza na tym tle była zarzewiem emocjonalnego wybuchu, eskalacji emocji – 
iskrą, która w tak naładowanej negatywną energią atmosferze wywołuje zbrojną 
konfrontację. Jak celnie rzecz ujmuje M. Cybulski:  

Odnosi się wrażenie, że ceremoniał i protokół rządziły wówczas w stosunkach między „pana-
mi” tak, jak dziś między suwerennymi, ale nierównymi sobie i zbrojnymi państwami. Toteż 
należało uważnie odmierzać formy służące nawiązaniu kontaktu i ustaleniu relacji w rozmo-
wach, bo rozmówcy stale się pod tym względem oceniali, a na dyshonor reagowali natych-
miast i bardzo emocjonalnie. Emocje i popędy uzewnętrzniano w takich wypadkach gwałtow-
nie i wprost, łatwo wyrażano wrogość, łatwo dochodziło do wyzwisk, np. list „odpowiedni”, 
tekst bądź co bądź prawny i wpisywany do akt, zawierać mógł obelgi. Pod wpływem silnego 
uczucia szybko pękały okowy ceremoniału; od etykietalnej sztywności przechodzono do dzi-
kiej agresji (Cybulski 2003: 258).  

Podobnych fragmentów w Ogniem i mieczem jest więcej; wielokrotnie też czy-
telnik doświadcza wrażenia, że za owymi rozmaitymi językowymi dystynkcjami 
tkwi silnie odczuwana potrzeba wyrażania rozmaitych różnic związanych z funk-
cjonującymi w tej skomplikowanej, wielonarodowościowej społeczności stanowej, 
a zwłaszcza przypisanej zajmowanemu przez rozmówcę miejscu w społecznej hie-
rarchii społecznej. Normy językowej grzeczności w dawnej Polsce sankcjonowało 
więc elitarne społecznie dekorum: określony repertuar form i zwrotów uzależniało 
od miejsca i rangi w relacjach socjalnych, a także od przynależności narodowej 
(szlachta polska, ruska, kozacka, tatarska), regionalnej (vide niski status Litwinów 

4 Asawuł(a), esauł(a), asauł(a) ‘u Kozaków zaporoskich: oficer pozostający pod komendą atamana 
koszowego, zastępca atamana’. Rangą w przybliżeniu odpowiadał namiestnikowi (zastępcy porucznika) 
husarskiego, a dzisiejszemu starszemu oficerowi, np. majorowi czy podpułkownikowi. J.Ch. Pasek, mając 
wybór, świadomie użył więc miana lekceważącego, postponującego (pochodzenie) rozmówcę. 

5 Kapral – w tekście ‘dowódca drużyny wojsk cudzoziemskiego autoramentu (najemnych)’.
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i wyśmiewanej szlachty mazowieckiej) oraz środowiskowej. W zasadzie tę sytua cję, 
wymagającą tak zróżnicowanych względem adresata zachowań grzecznościowych 
lepiej opisywałby termin honoryfikatywność szlachecka. W związku z tym warto 
nadmienić, że równi sobie bohaterowie Ogniem i mieczem uprawiają w kontaktach 
interpersonalnych tzw. grzeczność „na skróty” (formuła adresu z 2 osobą orzecze-
nia), tak np. ośmiela się mówić Rzędzian do Zagłoby, sam zaś konsekwentnie tytu-
larne Jegomość opatruje czasownikiem w 3 osobie, gdy wypada mu zwracać się do 
pana Skrzetuskiego (ten zaś bezceremonialnie mówi mu po imieniu, tykając sługę 
wywodzącego się wszak z ubogiej szlachty). 

Nie znaczy to oczywiście, że w dawnej rzeczypospolitej nie funkcjonowały 
alternatywne konwencje grzecznościowe (np. patriarchalno-agrarny, kozacki czy 
cudzoziemski model grzeczności), czego liczne świadectwa również skrupulatny 
w obyczajowym szczególe autor pozostawił w swym dziele, np. zwroty adresa-
tywne ojcze, matko, starszy, wykanie rozmówcy. Umiejętność odnalezienia się 
w takich wzorcach kultury również należała do komunikacyjnej kompetencji ów-
czesnego dobrze wychowanego szlachcica, co celnie sportretował w swym dziele 
H. Sienkiewicz.  

Tak rozumiane mistrzostwo ujawnia się także w sposobie przedstawienia tytuło-
wych powitań i pożegnań. Czynię tu jednak zastrzeżenie, że nie idzie tu o repertu-
ar zwrotów, który jest dość ograniczony i odznacza się niejaką schematycznością. 
Z braku miejsca skupię się tu na wybranych przykładach, obejmujących zarówno 
relacje równych, jak i niższych sobie osób.

Dla powitania szlacheckiego w powieści H. Sienkiewicza zasadniczo najbardziej 
charakterystyczny pozostaje zwrot w starodawnej (używany już w XV wieku), im-
peratywnej formule: witaj! Warto zwrócić uwagę, że semantyka i drugoosobowa 
forma zwrotu nie wskazuje na jego performatywną funkcję. Pierwotne znaczenie 
zgodnie ze Słownikiem etymologicznym języka polskiego Wiesława Borysia (Boryś 
2005) psł. *vitati to ‘przybywać dokądś, przebywać, gościć, znajdować schronienie, 
gościnnie spotykać’6. Wartość kategorialna trybu rozkazującego każe widzieć w tym 
zwrocie rodzaj zaproszenia – życzenia, by odbiorca był, zamieszkał, pozostał na 
dłużej w miejscu, które wolno interpretować jako przestrzeń własną (orbis interior) 
nadawcy i jego bliskich. M. Cybulski słusznie argumentuje, że taka postać grama-
tyczna wskazuje na typową dla polskiej grzeczności językowej (zasada wzajemno-
ści i symetryczności zachowań grzecznościowych, por. Marcjanik 1997: 271–275; 
2007: 21 i n.) responsywną (reaktywną) postać zwrotu – reakcji, np. na uprzejme 
powitanie ze strony gościa (por. Cybulski 2003: 18–19). Badania autora wskazują, 
rzecz istotna, na plebejski charakter i rodowód tej formuły, używanej wobec rów-
nych nadawcy lub wyżej postawionych osób. Reguły grzeczności szlacheckiej 
 nakazywały traktowanie równorzędnego rozmówcy z wyszukanym szacunkiem na-
leżnym panu i przełożonemu. Ta językowa gra (odzwierciedlanie relacji: 

6 Stąd np. obecność czasownika zawitać (zawitaj w zn. ‘przybądź, zostań z nami”) w tytule i w pierw-
szej zwrotce jednej z najpopularniejszych polskich pieśni maryjnych: Zawitaj, Królowo Różańca Święte-
go/ Zawitaj, bez zmazy Lilijo. Samo witaj zyskało też swoistą, podniosłą wartość stylistyczną dzięki 
obecności w wielu tekstach religijnych, zwł. w kolędach (por. Witaj Jezu ukochany). 
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nadawca – „sługa” – odbiorca – „pan”), jak przekonują badania M. Cybulskiego 
(Cybulski 2003: 269 i n.), ukształtowała zręby sarmackiej etykiety i w ciągu XVI 
i XVII wieku stała się normą „dworności” i obyczaju towarzyskiego. Można 
w związku z tym postawić hipotezę, że dość paradoksalnie dzięki temu właśnie 
mechanizmowi kulturowemu ten stary i „socjalnie zdeprecjonowany” (Cybulski 
2003: 18) zwrot grzecznościowy (podobnie jak proszę łaski WPana → proszę pana; 
zob. Sikora 2013) zdołał przetrwać do naszych czasów, demokratyzacji i egalitary-
zacji relacji społecznych. Jak już wyżej wspomniano, od XV wieku zaczęto używać 
tego czasownika performatywnie, w zn. ‘pozdrawiać przy spotkaniu’, co wymagało 
nadania interesującemu nas zwrotowi formy typowej dla formuł sprawczych (por. 
przysięgam, proszę, dziękuję, przepraszam, obiecuję itp.), ujawniającej działający 
podmiot grzecznościowego działania (osobę nadawcy). Tym sposobem w języku 
szlachty (!) pojawiło się innowacyjne, wsparte pozytywnymi konotacjami szlachec-
kości – witam! Nadal jednak formuła ta była używana przez gospodarza w stosun-
ku do gościa. Można przypuszczać, że nie tylko nowe znaczenie, ale także zmiany 
o podłożu frekwencyjnym szybko zatarły pierwotny, życzeniowy sens zwrotu. 
Pragmatyczne reguły użycia (i asocjacje kulturowe) sprawiają, że witam, przysłu-
gujące niegdyś szlachcicowi – panu domu i gospodarzowi (stąd jego wyższa ranga 
pragmatyczna w akcie mowy), naznaczone jest dziś niejaką protekcjonalnością, 
a witamy i witajcie wynika z oczywistej potrzeby pluralnej postaci zwrotu. 

W tekście Ogniem i mieczem można znaleźć poprawnie użyte oba zwroty, jak-
kolwiek częściej pojawia się pierwotne witaj (w drugim poniższym przykładzie 
można znaleźć bliskie echa opisanego przez J.Ch. Paska niezmiernie podniosłego 
powitania 2 lipca 1660 roku, niczym zbawiciela, zwycięskiego wojewody ruskiego 
Stefana Czarnieckiego, które zgotowali mu uratowani w ostatniej chwili z rosyj-
skiego oblężenia mieszkańcy Lachowicz), por.:

Witaj waszmość! – rzekł pan Skrzetuski [do pana Zagłoby], gdy szlachcic ukazał się we 
drzwiach izby. – Czy mnie sobie przypominasz?
Żołnierze [z przybyłych do Zbaraża chorągwi pospolitego ruszenia] z krzykiem garnęli się do 
niego, padali przed nim na kolana wołając: „Witaj, woǳu niezwyciężony! Herkulesie sło-
wieński! Do gardła stać przy tobie bęǳiem!”– on zaś odpowiadał: „Czołem waszmościom! 
Na Chrystusowym my wszyscy ordynansie, a moja szarża za niska, bym był szafarzem krwi 
waszmościów!” – i wracał do siebie, od luǳi uciekał, w samotności z myślami się łamiąc.
– Jako syna cię witam, gdyż tak myślałem, iż cię już nie ujrzę więcej. Znieśże mężnie twoje 
brzemię i na to pamiętaj, że tysiące bęǳiesz miał towarzyszów w nieszczęściu, którzy potra-
cą żony, ǳieci, roǳiców, krewnych i przyjaciół. [Książę Jeremi Wiśniowiecki pociesza 
Skrzetuskiego]
Ale od wieści o wzięciu Baru pan Zagłoba sposępniał, stracił humor, werwę i więcej pana 
strażnika nie odwiedzał. Myślał nawet pan Łaszcz, że gdzieś od wojska ów jowialny szlachcic 
odjechał, gdy nagle zobaczył go teraz przed sobą. Wyciągnął tedy ku niemu rękę i rzekł: – 
Witamże waćpana. Czemu to do mnie nie zajdziesz? Co porabiasz? – Panu Skrzetuskiemu 
towarzyszę – odparł posępnie szlachcic.

Innym, chętnie stosowanym zwrotem powitalnym, oddającym dobrze semantykę 
solidarności (por. Brown, Gilman 1960) obowiązującą wewnątrz stanu szlachec-
kiego jest czołem biję (WPanu/Pani). Takie powitanie może być jednocześnie 
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(symetryczność) odpowiedzią na nie. Jak pokazują Pamiętniki J.Ch. Paska, pomię-
dzy szlachtą, zwłaszcza wojskowymi, używano tego bardzo skonwencjonalizowa-
nego zwrotu w postaci zredukowanej zazwyczaj do samego czołem lub czołem {ko-
muś}7. W takim wypadku w prawostronnym sąsiedztwie może się pojawić fraza 
wokatywna, identyfikująca odbiorcę (jak dzisiejsze wojskowe: Czołem, żołnierze! – 
Czołem, panie generale!). M. Cybulski podkreśla, że ten pierwotnie szlachecki 
zwrot (zgodnie z prawem dziedziczenia etykiety – dodajmy) szybko stał się w XVII 
wieku własnością ogółu (Cybulski 2003: 31–32), jednak w powieści H. Sienkiewi-
cza zachowuje on pierwotną społeczną (stanową) ekstensję. Doskonale ukazuje po-
winnościowy charakter i mocno skonwencjonalizowany sens tej formuły wejście 
pana Czaplińskiego, podstarościego czechryńskiego do zajazdu w Czechrynie: 

Namiestnik nie zdążył odpowiedzieć, bo w tej chwili wszedł do izby jakiś szlachcic z ogrom-
nym hałasem. Drzwiami trzasnął raz i drugi, a spojrzawszy hardo po izbie zawołał: – Czołem 
waszmościom! Był to człek czterdziestoletni, niski, z twarzą zapalczywą, której to zapalczy-
wości przydawały jeszcze bardziej oczy jakby śliwy na wierzchu głowy siedzące, bystre, ru-
chliwe – człek widocznie bardzo żywy, wichrowaty i do gniewu skory. – Czołem waszmo-
ściom! – powtórzył głośniej i ostrzej, gdy mu zrazu nie odpowiadano. – Czołem, czołem 
– ozwało się kilka głosów. […] W Czehrynie nie lubiano go 

– dodaje autor.
Tak więc nie dziwi, że jako minimalny znak grzeczności pojawia się także 

w scenie powitania królewskich posłów przez Chmielnickiego. Wojewoda Kisiel 
sięga dyplomatycznie do bardziej honorującego rozmówcę zwrotu: 

Orszak komisarski zatrzymał się natychmiast, on zaś przyskoczywszy do naczelnych sani, 
w których jechał wojewoda, patrzył czas jakiś w jego sędziwe oblicze; po czym uchylił trochę 
kołpaka i rzekł: – Czołem wam, panowie komisary, i tobie, wojewodo! Lepiej było dawniej 
zacząć ze mną traktaty, kiedy ja był mniejszy i siły własnej nie znał, ale że was korol do mene 
prisław, tak was wdzięcznym sercem w mojej ziemi przyjmuję… – Witaj, mości hetmanie! 
– odrzekł Kisiel. – Król jegomość posłał nas, byśmy ci jego łaskę ofiarowali i sprawiedliwość 
wyrządzili.

Zwrot ten, co podnosi M. Cybulski (Cybulski 2003: 32), obsługuje sferę kontak-
tów równorzędnych (osób równych sobie); w pewnych warunkach można było tym 
sposobem witać się także z zamężną kobieta zacnego rodu i liczącej się pozycji, co 
tak sportretował Sienkiewicz w rozmowie Bohuna z kniahinią Kurcewiczową: 

Kniaziówna cofnęła się nagle w głąb kolaski. – Czołem wam, kniahini, i wam, kniaziówno 
Heleno! – rzekł piąty jeźǳiec. – Bohun! – mówiła stara. – Od pułku przybyłeś, sokole? 
A z teorbanem? Witajże, witaj! Hej, synkowie! Prosiłam już ichmościów panów na nocleg do 
Rozłogów, a teraz wy im się pokłońcie! Gość w dom, Bóg w dom! Bądźcież ichmościowie na 
nasz dom łaskawi.

Demokratyzacja tej formuły powitalnej (w tekście scenicznym z 1729 roku tak 
wita się szlachcic ze swą kochanką – chłopką; za Cybulski 2003: 32) nie jest 

7 Celownikowa fraza obejmuje wyrażenie tytularne (np. waszmości, waszmościom), spełniające rolę 
semantyczną beneficjenta.  
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przeszkodą (Cybulski 2003: 32) w używaniu jej w rozbudowanej postaci, w róż-
nych podniosłych okolicznościach, czemu sprzyja przejrzysta motywacja znacze-
niowa i trwałość wyobrażeń uniżonej czołobitności na wzór wschodni, dobrze zna-
nej polskiej kulturze (por. korzyć się, bić pokłony, padać na twarz, leżeć plackiem 
przed kimś, przypadać komuś do nóg itp.). Taka forma powitania przywołuje też 
obrazy prostracji jako wyrazu najwyższej czci należnej Bogu w kulturze 
judeochrześci jańskiej i w islamie. Według A. Brücknera (por. hasło czoło w jego 
Słowniku ety mo logicznym języka polskiego) zwyczaje te przyszły do Polski ze 
Wschodu w XVII  wieku. Można zasadnie w ślad za H. Sienkiewiczem przypusz-
czać, że ową staropolską czołobitnię w literalny sposób praktykowano w stosun-
kach poddany/sługa: pan.  

Wykładnia wartości pragmatycznej zwrotu, znamionująca pierwotną nierówność 
pozycji społecznej rozmówców ujawnia się dobrze w kontaktach z ludźmi niższego 
stanu: 

– Pójdziemy, gdzie każecie, panie! Wam rozkazywać, nam słuchać! Ale wy nam łaskę zróbcie, 
jasny rycerzu! Przykażcie panom żołmirom, żeby oni nam zła nie czynili, a sami – wybaczcie 
prostakom – i ot, bĳem czołem pokornie: wypĳcie z nami na szczęście uwieńczonym… Wy-
pĳcie, wasza miłość, na radość prostym luǳiom, jako Bóg i święta ewangelia nakazuje.

W powieści znaleźć można także użycie innego powitalnego zwrotu: kłaniam/
kłaniamy, stanowiącego werbalne odbicie mowy ciała i gestu kultury używanego dla 
przywitania drugiego i okazania mu szacunku. Kłopot w tym, że pisarz nie w pełni 
zdawał sobie sprawę z tego, że jako zwrot grzecznościowy realizujący pragmatyczną 
funkcję powitania pojawia się on dopiero w XVII wieku. Był więc pisarz fałszywie 
przekonany, że powitanie tak popularne w jego (i współczesnych nam) czasach mu-
siało mieć swój odpowiednik w języku szlachty XVII-wiecznej. Jakkolwiek zawiodła 
go intuicja, warto przywołać scenę powitania gości w Rozłogach, domostwie Kurce-
wiczów (przytyka się gospodarzom brak towarzyskiej ogłady):  

Tymczasem młodzi kniaziowie podejmowali gości szczerze i z wielką ochotą, lubo – mało 
otarci w świecie – czynili to manierą tak niezgrabną, iż namiestnik zaledwie mógł uśmiech 
powściągnąć. Starszy Symeon mówił:
– Radziśmy waszmościom i wdzięczni za łaskę. Dom nasz – dom wasz, tak też i bądźcie jak 
u siebie. Kłaniamy panom dobrodziejstwu w niskich progach.

Zastanawia brak w Ogniem i mieczem zwrotów powitalnych typu: służba, służby 
oddaję/ofiaruję itp. Wiele uwagi poświęca im M. Cybulski (Cybulski 2003: 34–42), 
dowodząc ich znacznej popularności w bezpośrednich i epistolarnych formach ety-
kiety. Także i ten zwrot, pierwotnie używany wobec osób górujących nad nadawcą 
statusem społecznym, uległ językowo-kulturowemu przeobrażeniu w sygnał grzecz-
ności (opisana wyżej reguła pan i sługa). Sprzyjała temu także typowa dla powita-
nia, jak się wydaje, uniwersalna w kontaktach międzyludzkich, sytuacja pragma-
tyczna, przypisująca wyższą rangę rozmówcy, niżli nadawcy, który nawiązywał 
kontakt (odzywał się pierwszy). Ostatecznie zwroty te stały się w ciągu XVII wie-
ku popularnym (można było tak samo odpowiedzieć witającemu) powitaniem szla-
checkim. Raz jeden użył go w swoich Pamiętnikach J.Ch. Pasek:  
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Przyjechaliż oni, wnidą do izby: „Służba”. – „Służba”. Prosił siedzieć gospodarz. I pytają 
mię tedy: „WMMPan skąd jedziesz?” Powiedam: „Z Warszawy”. 

Trudno dociec przyczyn takiej autorskiej decyzji. Niewiedzę w tym względzie 
należałoby raczej wykluczyć.

*

Pożegnanie, zwłaszcza w wykonaniu bohaterów Ogniem i mieczem, to niekiedy 
prawdziwe teatrum grzeczności, gdy dla należytego uszanowania rozmówcy jeden 
zwrot goni drugi, często okraszony rozmaitymi ozdobnikami i powtórzeniami, ser-
decznymi napomnieniami i życzeniami na drogę. Objawia się w tym dostrzeżona 
w badaniach M. Cybulskiego (Cybulski 2003, 2005) tendencja do multiplikacji i te-
atralizacji zwrotów. Tekst utworu zachował dla czytelnika jedną z najbardziej cha-
rakterystycznych pod tym względem scen (pożegnanie pana Skrzetuskiego z panem 
chorążym Zaćwilichowskim w Czechrynie):  

Ciemno już było, gdy się znowu zeszli nad brzegiem Taśminowej przystani. Luǳie pana 
Skrzetuskiego sieǳieli już w bajdakach. […] 
– No, szczęśliwej drogi! – mówił chorąży ściskając serdecznie dłoń młodzieńca. – A pilnuj 
się waść!
– Nie zaniecham niczego. Bóg da, że niedługo się zobaczymy.
– Chyba w Łubniach albo w obozie książęcym.
– To waszmość już koniecznie do księcia?
Zaćwilichowski podniósł ramiona w górę:
– A co mnie? Kiedy wojna, to wojna!
– Zostawajże waszmość w dobrym zdrowiu, mości chorąży.
– Niechże cię Bóg strzeże!
– Vive valeque! – wołał Zagłoba. – A jeśli woda aż do Stambułu waści zaniesie,
to kłaniaj się sułtanowi. Albo też: jechał go sęk!... Bardzo to zacny był trójniak!... Brr!
jak tu zimno!
– Do widziska!
– Do obaczyska!
– Niech Bóg prowadzi!
Zaskrzypiały wiosła i plusnęły o wodę, bajdaki popłynęły. 

Zasadniczo uporządkowane świadectwa funkcjonowania wszystkich tych formuł 
pożegnalnych w środowisku szlacheckim (wyjąwszy cudzoziemski cytat) zawiera 
wielokrotnie tu przywoływana cenna monografia M. Cybulskiego (Cybulski 2003: 
54–113). Jak się wydaje, zachowały one semantyczną i funkcjonalną tożsamość 
także w czasach współczesnych. Z braku miejsca można więc poprzestać na ode-
słaniu do tej pracy. Trudno obejść się tu jednak bez komentarza. Nie wiadomo skąd, 
zapewne z przekazywanej rodzinnie tradycji, H. Sienkiewicz zaczerpnął pewną 
część pojawiających się w powieści zwrotów pożegnalnych. Staropolszczyzna zna 
np. do ujrzenia (Cybulski 2003: 110; być może jest to relikt życzeniowo-modli-
tewnej formuły *Boże daj ci zdrowie do ujrzenia). Dalsze modyfikacje zwrotu aż 
do współczesnej postaci: do widzenia, do zobaczenia są niewątpliwie dziełem póź-
niejszej epoki. Być może autor świadomie stworzył „na wzór ludowy” ekspresywną 
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postać zwrotu (do widziska, do obaczyska), by podkreślić serdeczną więź łączącą 
rozmówców.

Sądzę, że mimo szczupłości miejsca i niedostatku przykładów niniejszy tekst 
pozostaje dobrym uzasadnieniem dla końcowego wniosku, że etykieta staropolska 
stanowi jeden z najbardziej wyrazistych rysów odrębności kultury szlacheckiej. Do-
cenienie walorów tego jedynego w swoim rodzaju zjawiska jako środka stylizacji 
archaizującej w dziele Sienkiewicza jest niewątpliwie świadectwem pisarskiego ge-
niuszu autora Trylogii.  
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KAZIMIERZ SIKORA

Ogniem i mieczem – a lesson on the gentry’s savoir-vivre

Summary

Polish linguistic courtesy owes a lot to the gentry’s culture and courtly culture in general. As research 
suggests, centuries ago the major and specific norms of Polish etiquette (the special position of women) 
emerged while the noble and courtly origin of the majority of the contemporary forms of address is 
beyond doubt. Due to the dominant impact of the aristocratic and courtly model of courtesy on the 
linguistic habits of contemporary Poles and their ancestors, it seemed interesting and useful to present and 
describe selected elements of Sarmatism’s linguistic etiquette from today’s perspective (with special 
emphasis placed on words of greetings and farewells) included in Henryk Sienkiewicz’s famous historical 
novel, Ogniem i mieczem [With Fire and Sword]. This attempt was also stimulated by the book’s cognitive 
value and the author’s impressive knowledge of the Polish gentry in the mid-17th century, obtained as a 
result of studies of the literary diaries available to him. Therefore, the attempt made to recreate the world 
of gentry’s culture and its model of Old Polish etiquette is not just a product of the author’s imagination 
and it continues to inspire contemporary readers. 

Keywords: linguistic etiquette, forms of address, history of language, gentry culture in Poland
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HISTORYJA BARZO CUDNA O STWORZENIU NIEBA I ZIEMIE 
KRZYSZTOFA PUSSMANA – STRATEGIE TŁUMACZENIA

Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie1 to XVI-wieczny apokryf 
Starego Testamentu, którego autorem-tłumaczem jest Krzysztof Pussman. Tekst jest 
kompilacją dwóch łacińskich utworów: Biblii (fragmentów Księgi Rodzaju i Księgi 
Psalmów), a także niekanonicznego De creatione Adae et formatione Evae ex costa 
eius2, będącego późną redakcją wczesnośredniowiecznego Vita Adae et Evae. Do tej 
pory był to zabytek niemal nieopisany (analizę porównawczą początkowych ustę-
pów tekstu staropolskiego i łacińskiego apokryfu przeprowadził w 1911 roku Sta-
nisław Dobrzycki (Dobrzycki 1911), co jest sytuacją wyjątkową, jeśli weźmiemy 
pod uwagę szeroko zakrojone badania nad staropolską nowotestamentalną literaturą 
niekanoniczną3. W ostatnich latach zauważyć można bowiem wzmożone zaintere-
sowanie językiem tych tekstów (przede wszystkim składnią i leksyką), a także pro-
blematyką ich przekładu (strategii tłumaczenia, tekstu jako kompilacji) oraz stylem 
apokryfów staropolskich i ich łacińskich źródeł (zob. np.: Dobrzeniecki 1969; Krą-
żyńska 1995; Mika 2002; Mazurkiewicz 2007; Rojszczak 2007; Rojszczak-Robiń-
ska 2012a; 2012b; 2014; Mika, Rojszczak-Robińska 2016). Działania anonimowego 
twórcy, wynikające z jego decyzji stylistycznych czy źródłowych, można zaobser-
wować w wielu tekstach staropolskich (zob. Mika 2002; Rojszczak-Robińska 
2012a, Ziółkowska 2016), także w HBC. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie 
strategii tłumaczenia i wybranych właściwości języka tego starotestamentalnego 
apokryfu.

Konsekwentne, a zatem prawdopodobnie celowe działania autora-tłumacza da 
się zauważyć zarówno w warstwie stylistycznej tekstu, jak i w jego składni, dobo-
rze słów czy sposobie oddawania łacińskich konstrukcji.

1 Dalej: HBC.
2 Dalej: De creatione.
3 Na przykład bibliografia prac dotyczących Rozmyślania przemyskiego zawiera już ponad sto pozycji 

(za: https://pbw.org.pl/przemysl-2,55/rozmyslanie-przemyskie,9328) [dostęp: 8 IV 2019].
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Bardzo charakterystyczną cechą przekładu Krzysztofa Pussmana jest to, że 
w tłumaczeniu pojedynczych słów łacińskich (rzeczowników, czasowników i przy-
miotników, mających swoje jednostkowe leksykalne odpowiedniki w polszczyźnie) 
posługiwał się często połączeniami szeregowymi wyrazów (dwu- lub trójskładniko-
wymi). Robił to zarówno w części opartej na Księdze Rodzaju, jak i na De creatio-
ne, na przykład w tłumaczeniu biblijnych wersetów:

Gen 2,16–17: praecepitque ei dicens: Ex omni ligno paradisi comede: de ligno autem scientiae 
boni et mali ne comedas: in quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris.
HBC k. B2r: i przykazał mu Pan Bog mowiąc: „Z wszelkiego drzewa raju jedz i pożywaj, ale 
z drzewa wiadomości dobrego i złego nie pożywaj”, mowiąc mu: „Ktorejkolwiek godziny 
będziesz z niego pożywał, śmiercią umrzesz”4.

W powyższym przykładzie czasownik „comedo” (‘jeść’) został przełożony za 
pomocą szeregu „jedz i pożywaj”. Znaczenia leksykalne obu wyrazów nazywają-
cych czynność przyswajania pokarmu są tylko częściowo zbieżne:

• jeść: 1) ‘spożywać pokarmy, posilać się; żywić się (także o mleku)’; 2) ‘gryźć, 
kąsać’; 3) w inf: ‘pożywienie, żywność’ (SPXVI 1975: 9, 453–461);

• pożywać: 1) ‘jeść’; 2) ‘używać, użytkować, korzystać z czegoś’; 3) ‘doznawać, 
doświadczać’ (SPXVI 2001: 29, 476–484).

SPXVI notuje też połączenie powyższych wyrazów: „«jeść, (a) pożywać» [szyk 
2:1] (3): FalZioł V 46; S káżdego drzewá tu pożyway á iedz owoc BielKron 1v; 
Mącz 489c” (SPXVI 1975: 9, 458). Obecny w przekładzie szereg może mieć cha-
rakter synonimiczny (aktualizuje się znaczenie podstawowe ‘jeść’). Wskazana in-
gerencja K. Pussmana w tekst Wulgaty jest dowodem na żywą, aktywną i przemy-
ślaną pracę ze źródłem, a nie jedynie bierne, odtwórcze kopiowanie tekstu (nawet 
z uwzględnieniem wysiłku, jakim był przekład na język rodzimy). Można uznać za 
prawdopodobne, że K. Pussman stosował szeregi synonimiczne jako narzędzie po-
mocne w przekładaniu tekstu źródłowego. Być może chciał w ten sposób zawęzić 
znaczenie łacińskich wyrazów, aby jak najbardziej odpowiadało ono jednostkowe-
mu, tekstowemu użyciu (zob. Leńczuk 2015: 83)5. Możliwe również, że wykorzy-
stywanie synonimów wiązało się z wprowadzaniem do przekładu figur retorycz-
nych, których nie było w źródle. Na taką możliwość wskazywał m.in. Heinrich 
Lausberg6. Podobny sposób tłumaczenia pojedynczego wyrazu staropolski autor 
zastosował też w innym miejscu:

4 Cytaty z Pisma Świętego lokuję, podając sygnaturę księgi oraz zakres rozdziałów i wierszy. Tekst 
apokryfów (HBC i De creatione) podaję we własnej transkrypcji, wskazując kartę starodruku. Transkryp-
cja tekstów obu apokryfów moja [W.S.] wykonana została na podstawie zasad wypracowanych przez 
zespół pod kierunkiem Doroty Rojszczak-Robińskiej, przygotowujący transliteracje i transkrypcje staro-
polskich apokryfów na potrzeby projektu Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średnio-
wiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficz-
nych, grant Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/26/E/HS2/00083), którego również jestem 
uczestnikiem.

5 O szeregach synonimicznych zob. również Duska 2016: 187–198.
6 Na H. Lausberga powołuję się za Mariuszem Leńczukiem (Leńczuk 2015: 82).



Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie 121SO 76/1

Gen 1,21: Creavitque Deus cete grandia, et omnem animam viventem atque motabilem, quam 
produxerant aquae in species suas, et omne volatile secundum genus suum.
HBC k. A4r: I stworzył Pan Bog wieloryby i wszelką duszę żywiącą i ruchającą się, ktore 
wywiodły wody według kształtów i sposobów ich, i wszelikie ptastwo według rodzaju ich.

Wyrazy podkreślone przeze mnie w przekładzie K. Pussmana traktuję jako sze-
reg. Posłużyły do przetłumaczenia łacińskiego wyrazu „species”, który wg Słowni-
ka łacińsko-polskiego dla prawników i historyków Janusza Sondela (2003) ma zna-
czenie zarówno ogólne, jak i specjalistyczne (prawne), m.in.: 

‘widok zewnętrzny, postać (speciem novam facere – zrobić nową rzecz z materiału)’; ‘wy-
gląd’; ‘rzecz oznaczona indywidualnie w przec. do genus – rzeczy oznaczonej gatunkowo’; 
pozór (sub specie – pod pozorem, in speciem – na pozór, specie – pozornie, na pozór)’; 
‘szczegół, cecha indywidualna’; ‘prawna forma, w jakiej akt został sporządzony’; ‘s. facti – 
a) przedstawienie stanu rzeczy, b) Śr.: zastępujące akt oskarżenia relacje przygotowane na 
podstawie materiałów śledztwa’; ‘gatunek’; ‘pojedynczy wypadek (proposita s. – przypadek 
prawny przedstawiony juryście do ocenienia)’7. 

SPXVI notuje dla wyrazu „kształt” znaczenie: ‘przykład, wzór, model, schemat; 
podobieństwo; modus, mos Mącz, Vulg, exemplar PolAnt, Cn; deformatio, exem-
plum, formula, idea, norma, species’, a także: ‘sposób, obyczaj, styl; modus Calep, 
JanStat; facies PolAnt; forma, species, stylus Mącz; norma Cn (SPXVI 1978: 11, 
422). W tym znaczeniu notuje też leksem „kształt” w szeregu „kształt i sposob” 
(SPXVI 1978: 11, 423). K. Pussman mógł rozumieć łacińskie „species” jako ‘wi-
dok zewnętrzny, postać’. 

Również w przekładzie wersetu 24 pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju tłu-
macz posłużył się szeregiem składniowym:

Gen 1,24–25: Dixit quoque Deus: Producat terra animam viventem in genere suo, jumenta et 
reptilia, et bestias terrae secundum species suas. Factumque est ita. Et fecit Deus bestias terrae 
juxta species suas, et jumenta, et omne reptile terrae in genere suo. Et vidit Deus quod es-
set bonum.
HBC k. A4v: Rzekł tedy Pan Bog: „Wydaj ziemia ducha wszelkiego żywiącego w rodzaju 
swym, bydło i źwirzęta albo gad czołgający się, i inne bestie ziemie według płodu albo osoby 
ich”. I stało się jest tak. I uczynił Pan Bog bestie ziemie według sposobu ich, bydła i wszelką 
gadzinę ziemie według rodzaju ich. I widział Bog, iż było dobrze.

Powyższy przykład jest szczególny, ponieważ K. Pussman w miejsce biblijnego 
dwuskładnikowego szeregu („jumenta et reptilia”, co znaczy ‘bydło i gady’) wpro-
wadził trójskładnikowe wyrażenie („bydło i zwierzęta albo gad czołgający się”). 
Polski wyraz „bydło” jest notowany przez Słownik polszczyzny XVI wieku, a jego 
prymarne znaczenie to: ‘zwierzęta domowe (przeważnie: krowy, woły, kozy i owce), 
robocze; dobytek; pecus’ (SPXVI 1968: 3, 82). Ten sam słownik odnotowuje istnie-
nie szeregu „bydło (albo, i) zwierzęta” (SPXVI 1968: 3, 84), jednakże jest to sta-
ropolski odpowiednik łacińskiego „animantium et [...] iumentum”. Jako źródła sta-
ropolskie leksykon podaje m.in. Żołtarz Dawida w przekładzie Walentego Wróbla, 

7 Korzystałem z wersji elektronicznej słownika, z tego względu nie lokalizuję stron dla poszczegól-
nych haseł.
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którego powstanie datowane jest na pierwszą połowę XVI wieku. Możliwe, że 
K. Pussman miał dostęp do tego utworu, czytał go, a może nawet znał na pamięć. 
Chcąc urozmaicić tekst Księgi Rodzaju, a przede wszystkim uszczegółowić go, 
mógł w trakcie przekładania posłużyć się znanym sobie szeregiem. Wprowadzenie 
dwóch słów w miejsce jednego doprowadziło do zmian w składzie szeregu. Praw-
dopodobnie z tego powodu K. Pussman oddał łaciński spójnik „et” nie tak, jak 
robił to dotychczas, tj. spójnikiem „i”, ale spójnikiem „albo”. Otrzymał w ten spo-
sób wyrażenie „bydło i zwierzęta albo gad czołgający się” w miejsce łacińskiego 
„jumenta et reptilia”8.

Uwagę zwraca również sposób, w jaki K. Pussman przełożył słowo „species”, 
które w przytoczonym fragmencie pojawia się dwukrotnie. Za drugim razem prze-
tłumaczył je jako „sposob”. W Słowniku polszczyzny XVI wieku wyraz ten notowa-
ny jest w omawianym już szeregu „kształt i sposob”. Jednakże przy pierwszym 
wystąpieniu tego słowa w omawianym wyimku posłużył się szeregiem „płod albo 
osoba”. Na podstawie znaczeń obu słów podawanych przez SPXVI nie można okre-
ślić ich jako synonimy. Wskazywać mogłoby też na to użycie spójnika „albo”, 
podobnie jak miało to miejsce przy przytoczonym przykładzie. Podobną sytuację 
obserwujemy w szeregu „nasienie albo płod”. W obu wypadkach tłumacz stworzył 
szereg, w którym drugi ze składników oznacza wykształconą formę stworzenia na-
zwanego przez pierwszy składnik. 

Powyższy sposób przekładania łacińskich słów znajdziemy również, jak już 
wspomniano, w części HBC, dla której podstawą było De creatione:

De creatione k. 2v: Et cum audisset Eva, quod diabolus esset, cecidit super faciem suam ad 
terram, et duplicatus est dolor et planctus eius.
HBC k. C3r: A gdy to Jewa usłyszała, iże był dyjabeł, upadła na oblicze swoje na ziemię, 
a tym się rozmnożył więtszy smutek, płacz i boleść jej.

K. Pussman nie tylko dodał przymiotnik „więtszy” (otrzymując wyrażenie 
„więtszy smutek”), wzmacniający wrażenie ogromu żalu, jaki wywołała w Ewie 
wiadomość o tym, że ponownie uległa diabłu, ale też oddał oba znaczenia wyrazu 
„dolor”: ‘smutek’ i ‘ból’, tłumacząc „dolor et planctus” na „smutek, płacz i boleść”. 
Stworzył tym samym konstrukcję asyndetyczno-spójnikową, jednakże w HBC po-
jawiają się również szeregi bezpójnikowe albo syndetyczne. Zastępowanie pojedyn-
czego słowa (lub dwóch słów) łacińskiego połączeniem polskich wyrazów jawi się 
jako cecha stylistyczna tłumacza, wynikająca ze skłonności do synonimizacji. Moż-
na również przyjąć, że taki sposób przekładu wiązał się z dążeniem do wskazania 
wszystkich możliwych znaczeń wyrazów użytych w tekście źródłowym. Być może 
również K. Pussman ułatwiał sobie pracę translatorską. Wprowadzając dwa wyrazy 
o synonimicznym znaczeniu, zostawiał sobie wybór, gdy ich obcojęzyczny 

8 Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby autor staropolskiego apokryfu przetłumaczył „repti-
lie” jako szereg „zwierzęta albo gad czołgający się”. Indeks haseł Słownika polszczyzny XVI wieku nie 
notuje bowiem tego rodzaju szeregu, a jako znaczenie wyrazu „gad” podaje: ‘stworzenie z gromady 
zmiennocieplnych kręgowców (Reptilia); także wszelkie drobne stworzenie, robactwo; serpens BartBydg, 
Calep; reptilis BartBydg; repens animans, reptile, serpentia saecla ferarum (pl) Cn (27): Reptilis, gad, ut 
sunt serpentes, etc.’ (Indeks). 
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odpowiednik pojawiał się w dalszej części tekstu9. Czasem oddawał w ten sposób 
łacińskie wyrazy wieloznaczne, których nie sposób było oddać po polsku jednym 
wyrazem. W artykule pokazanych zostało kilka przykładów – w całym dziele kra-
kowskiego pisarza jest ich znacznie więcej, dlatego będą przedmiotem osobnego 
opracowania10.

Innym zagadnieniem składniowym, zaobserwowanym w przekładach staropol-
skich, jest sposób oddawania przez autorów łacińskiej konstrukcji accusativus cum 
infinitvo. Na materiale apokryfów nowotestamentalnych zostało to już dosyć dobrze 
opisane (zob. Siwińska 2015; Ziółkowska 2017). Zdania, w których występowała 
łacińska konstrukcja ACI, K. Pussman przekładał różnie. Czasem tłumaczył jako 
zdanie podrzędne okolicznikowe, np.: De creatione k. 1r: „Sic et commedit, cre-
dens se esse simul Deo”; HBC k. B3v: „I jadł też, wierząc, iżeby miał być z Panem 
Bogiem”. Czasem stosował kalkę łacińskiej konstrukcji, jak np. we fragmencie 
z HBC k. B3r: „otworzyły się oczy ich a poznali się wnet być nagiemi” (łac. „aper-
ti sunt oculi eorum et cognoverunt se esse nudos”). Sposób przekładania łacińskiej 
konstrukcji nie odbiega od tego, co do tej pory rozpoznano w literaturze przedmio-
tu (Kropaczek 1928; Klemensiewicz 1985; Bobrowski, Górski 2001; Stramczewska 
2015; Siwińska 2015; Ziółkowska 2017).

Inną z cech składni HBC jest wprowadzanie mowy niezależnej przez dodanie 
drugiego czasownika mówienia. Tworzył w ten sposób konstrukcje typu: „powie-
dział [...] mowiąc”, „odpowiedział [...] i rzekł”, „odpowiedział, mowiąc”, np.: Gen 
4,15: „Dixitque ei Dominus: «Nequaquam ita fiet»”; HBC k. D3r: „Odpowiedział 
mu Pan Bog, mowiąc: «Żadnym obyczajem tak nie będzie»”.

Takie konstrukcje są często spotykane w innych staropolskich tekstach apokryficz-
nych – najczęściej wykorzystywane są do wprowadzania mowy niezależnej11. Podob-
nych konstrukcji w całym apokryfie jest kilka, co ciekawe – przede wszystkim w jego 
niekanonicznej części. Są one kalkami biblijnych konstrukcji, a dokładniej semickich 
idiomów, które – jak pisze Olga Ziółkowska (Ziółkowska 2017: 93) – przeniknęły do 
polszczyzny za pośrednictwem biblijnej łaciny (do niej zaś z greki)12. 

Wśród działań pisarza na poziomie składniowo-fleksyjnym można wskazać tłu-
maczenie form osobowych czasowników za pomocą imiesłowów. K. Pussman robił 
to zapewne dla przedstawienia relacji czasowych wydarzeń opisanych w swoim 
dziele, np.: De creatione k. 2v: „Tunc surrexit Adam et ambulavit per vii dies”; 
HBC k. C1v: „Tedy powstawszy Jadam i chodził przez siedem dni; De creatione 
k. 3v: „et transfiguratus est in claritatem angeli et abiit ad flumen Tigris”; HBC 
k. C3r: „przemieniwszy się w własność anjelską i szedł do rzeki Tigris”.

 9 Nie można wykluczyć, że rękopis HBC przed drukiem był kilkukrotnie redagowany, a tłumacz 
przed przystąpieniem do pracy zapoznał się z całym źródłem (tekst łaciński nie jest szczególnie obszer-
ny). De creatione było bardzo popularnym utworem w późnym średniowieczu, więc mogło być znane 
polskiemu pisarzowi. Poza tym sam fakt, że tak sprawnie wkomponował on początek Księgi Rodzaju do 
tekstu niekanonicznego może świadczy o tym, że znał wcześniej apokryf.

10 Artykuły w przygotowaniu.
11 Więcej o tzw. verba dicendi zob. Kleszczowa 1989; Kierkowicz 2011.
12 Więcej na ten temat zob. Bieńkowska 2002.
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Wiele zmian w stosunku do podstawy źródłowej można zauważyć na poziomie 
leksyki. Tłumacz zastępował w przekładzie określenia Boga rozbudowanymi w sto-
sunku do nich grupami, np.: „Dominus”||„Pan Bog”, „Deus”||„Pan Bog”, „Dominus 
Deus”||„Pan Bog miły”, „Dominus Deus meus”||„Pan miły (i) Bog moj”. Podczas 
przekładu każdorazowo oddawał słowo „mi” (‘mój’) słowem „miły”. Czynił tak 
również wtedy, gdy w obu tekstach łacińskich, podczas wprowadzania kwestii Ewy 
wypowiadanych do męża, był wołacz „Domine” lub wyrażenie w postaci grupy 
imiennej „Domine mi”, np.: De creatione k. 2r: „Post hec dixit Eva ad Adam: «Do-
mine mi, dic mihi, quid est penitentia, que penitere debemus»”; HBC k. C2r: „Po-
tym rzekła Jewa do Jadama: «Panie miły, co to jest pokuta, ktorą mamy pokuto-
wać»”. Zwrot „filii mei” (w słowach Adama do synów) tłumaczył jako „synowie 
moi mili” lub „synowie moi najmilejsi”: De creatione k. 4v: „Respondit Adam: 
«Filii mei, que male est mihi in doloribus»”; HBC k. D4r: „Odpowiedział im Ja-
dam: «Synowie moi namilejsi, abowiem mi ciężko jest przed boleściami ciężkie-
mi»”. Warto zauważyć, że w największym słowiańskim apokryfie, tj. Rozmyślaniu 
przemyskim, przydawka „miły” również była najczęściej stosowaną, szczególnie 
w odniesieniu do osób boskich (zob. T. Mika 2002).

Przekładając fragmenty, w których występowała postać Michała Archanioła, 
kompilator w miejsce łacińskiego „Michael” wymiennie stosował określenia „an-
joł”, „anjoł Michał/Michał Anjoł”, „Michał”, w ten sposób urozmaicając swój tekst 
i unikając powtórzeń, np.: De creatione k. 3r: „Et adduxit te Michael et fecit te 
adorare in conspectu Dei”, HBC k. C3v: „I przywiodł cię Michał anioł a kazał cię 
chwalić przed oblicznością Bożą”; De creatione k. 3r: „Et sic Michael adoravit eum 
et dixit ad me:”, HBC k. C3v.: „A tak Michał chwalił go i rzekł do mnię:”.

K. Pussman w przekładzie różnicował znaczenie łacińskich słów, dobierając 
ich polskie odpowiedniki w taki sposób, by jak najdokładniej przekazać sens źró-
dła. Tak np. w tłumaczeniu słowa „dixit” – raz tłumaczonego jako „mówił”, innym 
razem jako „rozkazał”: De creatione k. 2r: „Et ambulavit Eva ad aquam Tigris et 
fecit sicut ei dixit Adam”, HBC k. C2v: „szła Jewa do rzeki przerzeczonej Tygru 
i uczyniła tak, jako jej rozkazał Jadam”. W podanym przykładzie czasownik 
„dixit” (‘mówił’) Pussman przetłumaczył jako „rozkazał”. Nie ma wątpliwości, że 
rozumiał różnicę w znaczeniu. Możliwe, że starał się doprecyzować to, co przed-
stawiono wcześniej w źródłach łacińskich – Ewa jest oddana pod panowanie Ada-
mowi (zob. Gen 3,16). W tym miejscu De creatione nie zostało to wyrażone 
wprost.

Kolejnym przykładem na dobieranie znaczeń słów jest sposób tłumaczenia sło-
wa „praecepit”. K. Pussman raz przełożył je jako „przykazał”: 

Gen 3,1: Cur praecepit vobis Deus, ut non commderetis de omni ligno paradisi?
HBC k.B3r: Czemu wam Bog przykazał, abyście nie pożywali z każdego drzewa raju?; 

w innym zaś fragmencie jako „zakazał”: 

Gen 3,2–3: De fructu lignorum, quae sunt in paradiso, vescimur; de fructu vero ligni, quod est 
in medio paradisi, praecepit nobis Deus ne comederemus et ne tangeremus illud, ne fortemo-
riamur. 
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HBC k. B3-B3v: Z owocu każdego drzewa, ktore jest w raju, pożywamy, ale z owocu drzewa, 
które jest w pośrodku raju, zakazał nam Pan Bog, bychmy nie jedli i owszejki, abyśmy się go 
nie tykali, bo bychmy snać pomarli.

W Wulgacie znajduje się zdanie: „ne tangeremus illud, ne forte moriamur” (pol. 
‘nie będziemy go dotykać, abyśmy nie umarli’), które Pussman przełożył jako 
„abyśmy się go nie tykali, bo bychmy snać pomarli”. W łacinie zdanie celowe 
znajduje się po zdaniu nadrzędnym. Polski tłumacz natomiast zamienił kolejność 
wypowiedzeń; pierwsze jest zdanie dopełnieniowe („abyśmy się go nie tykali)”, po 
nim zaś następuje podrzędne do niego zdanie okolicznikowe skutku („bo bychmy 
snać pomarli”). Ta zmiana pozwala na niestosowanie negacji. Być może K. Pussman 
zróżnicował znaczenie słowa „praecipio”, ponieważ chciał podkreślić fakt, że Adam 
i Ewa złamali zakaz, a nie przykaz (który raczej mógłby być traktowany jako wska-
zówka, a nie zobligowanie), tym samym uwypuklając ich grzech. Dalsza różnica, 
którą przeanalizowałem wyżej, wynika z faktycznych działań językowych i zmiany 
kolejności, ale nie wpłynęło na nią wybranie określonego znaczenia łacińskiego 
słowa.

Staropolski tłumacz wiedział, że osoby z jego kręgu kulturowego, zwłaszcza 
te, które nie odebrały starannego wykształcenia (czyli przede wszystkim wierni 
i potencjalni czytelnicy jego książki), mogą nie rozumieć niektórych egzotycznych 
nazw. W literaturze przedmiotu takie miejsca czasami postrzegane są jako cytat:

Oto już pierwsza trudność oddzielenia kategorii metaktekstu od kategorii reprodukcji. Imię 
obce, nieznane tkwi w tekście kazania jak cytat. Formuła wprowadzająca imię uznane przez 
kaznodzieję za własne {.} ma funkcję zarówno metakomunikatywną, ponieważ klasyfikuje 
według gatunku (imię), jak i reprodukcyjną, ponieważ odtwarza kat lub szereg zwyczajowych 
aktów nazywania (Pisarkowa 1978: 8–9)13.

K. Pussman wyjaśniał określone terminy obce pojawiające się w tekście łaciń-
skim (dodawał, czasem w nawiasie, objaśnienia). Tak np. w przekładzie czterech 
wersetów z księgi Genesis:

Gen 2,11–14: Nomen uni Phison: ipse est qui circuit omnem terram Hevilath, ubi nascitur 
aurum:
et aurum terrae illius optimum est: ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus. Et nomen fluvii 
secundi Gehon: ipe est qui circumit omnem terram A Ethiopiae. Nomen vero fluminis tertii, 
Tygris: ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates.
HBC k. B2r: Imię jednej jest Pizon, a ta jest, ktora obchodzi wszytkę ziemię Ewilat, tak rze-
czona, gdzie się złoto rodzi. A złoto tej ziemie jest wyborne. I tam też bywają najdowane 
(Bdelium i Onychinus) kamienie, tak rzeczone. Imię wtorej rzeki jest Gyon, a ta jest, ktora 
obchodzi wszytkę ziemię murzyńską. Imię rzeki trzeciej Tygris, a ta idzie ku Assyriom. Imię 
czwartej rzeki jest Eufrates.

Kolejnym z naddanych przez staropolskiego tłumacza elementów było wyraże-
nie wprowadzające nazwy brzmiące obco: „tak rzeczona/rzeczone”. Na uwagę 

13 O problemach z przekładaniem nazw własnych w staropolskiej literaturze religijnej zob. także 
Kwilecka 2003; Malec 2003; Rojszczak-Robińska 2012.
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zasługuje również fakt, że owe nomina (ziemi „Ewilat” oraz kamieni „bdelium” 
i „onychinus”) K. Pussman (lub drukarz) zapisał w nawiasie:

Fot. Historyja barzo cudna BK Cim.O.450 k. B2r

Można by to uznać za celowe działanie: nazwa w nawiasie i do tego dopowie-
dzenie „tako rzeczona/rzeczone”.

„Pomijanie […] niektórych nazw obcych: nieznanych bliżej osób, ludów, miast i krajów, któ-
rych wymienianie byłoby tylko poważnym obciążeniem dla czytelnika”, ale i „wprowadzanie 
do przekładu różnego rodzaju objaśnień, bez których – z uwagi na brak odpowiedniego przy-
gotowania u odbiorcy – tekst byłby zbyt trudny do zrozumienia, lub wręcz niejasny” (Kwilec-
ka 2003: 142)

uważa się za cechy charakterystyczne przekładów swobodnych14.
Jednakże w drugim z przykładów w nawiasie tłumacz dodał także dopełnienie 

„kamienie”. To zdanie, po pominięciu całej zawartości nawiasu, wyglądałoby na-
stępująco: „I tam też bywają najdowane tak rzeczone”. Możliwe, że doszło do po-
myłki zecera, który w złym miejscu, za późno (lub za wcześnie), zamknął nawias. 
Z powodu tego błędu zdanie straciło podmiot (gdy pominiemy nawias), przez co 
było niezrozumiałe. Błąd ten poprawiam w proponowanej transkrypcji15. Interesu-
jące dla tego fragmentu jest również to, że K. Pussman systematycznie tworzył 
konstrukcje paralelne („Imię jednej jest”, „Imię wtorej rzeki jest”, „Imię rzeki trze-
ciej”, „Imię czwartej rzeki jest”), podczas gdy w Piśmie Świętym znajdywały się 
zdania o różnym szyku. Co więcej, paralelizm obejmuje też budowę całego zdania 
złożonego – po zdaniach nadrzędnych wprowadzających nazwę rzeki, trzykrotnie 
następują zdania podrzędne dopełnieniowe, wskazujące na miejsce występowania 
wymienionych rzek. Takie postępowanie XVI-wiecznego twórcy może świadczyć 
o tym, że nie czuł się pewnie w tłumaczeniu ustępów zawierających obce, egzo-
tyczne nazwy. Możliwe również, że rozszerzył paralelizm, naśladując styl biblijny.

Stosowanie paralelizmu wynikać może również z potrzeby czy chęci retorycz-
nego dopracowania utworu. Innym zabiegiem wykorzystanym przez Pussmana było 
powtarzanie wołaczy w zawołaniach kierowanych do Ewy (przez diabła i Adama), 

14 W staropolskich apokryfach Nowego Testamentu tę cechę opisywała Dorota Rojszczak-Robińska, 
zob. Rojszczak-Robińska 2012.

15 Inne możliwości wprowadzenia nawiasu w powyższym przykładzie to: Bdelium i Onychinus (ka-
mienie tak rzeczone) lub Bdelium i Onychinus kamienie (tak rzeczone), jednakże uznałem, że bardziej 
prawdopodobne było wzięcie w nawias nazw egzotycznych jako obcych odbiorcy (a zapewne również 
K. Pussmanowi oraz zecerowi).
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np.: De creatione k. 2v: „Et ipse condolens ei, dixit: «O Eva, egredi de flumine»”; 
HBC k. C3r: „Tedy on szatan użałowawszy się jej, rzekł: «O Jewo, Jewo, wynidź 
z tej wody»”. Widać, że K. Pussman przekładał apokryf w sposób przemyślany, 
a przy tym twórczy, dbając o dostosowanie szaty językowej tekstu do jego poten-
cjalnego przeznaczenia (podczas ewangelizacji lub katechizacji).

Można również zauważyć, że w niektórych fragmentach pisarz wypróbowywał 
różne konstrukcje, w których zestawiał ze sobą czasowniki i rzeczowniki pochodzą-
ce od wspólnego rdzenia, np.: De creatione k. 4v: „et plangebat lacrimabiliter”, 
HBC k. D4v: „i narzekał wielkim płaczem, barzo narzekając”. Dzięki temu 
K. Pussman uzyskał paralelę do wyrażenia „żałować wielkim żalem” z karty C2v 
HBC, będącego tłumaczeniem łacińskiego „plaxerunt planctu magno” z karty 2v De 
creatione.

Język przekładu K. Pussmana zasadniczo cechowała różnorodność, jednakże 
w HBC możemy znaleźć również miejsca, w których tłumacz cechował się dużą 
konsekwencją. Miało to miejsce przede wszystkim na poziomie stylu. Na przykład 
frazę „Et vidit Deus, quod esset bonum” z księgi Genesis staropolski autor konse-
kwentnie pięciokrotnie przetłumaczył jako „I widział Pan Bog, iż było dobrze”: 
Gen 1,10: Et vidit Deus quod esset bonum. || HBC k. A4r: I widział Pan Bog, iż 
było dobrze, podobnie Gen,1,12 || HBC k. A4r, Gen 1,18 || HBC k. A4r, Gen 1,24 
|| HBC k. A4v, Gen 1,25 || HBC k. A4v.

Możliwe, że była to próba oddania wiernie tego, co autor uznał za szczególnie 
istotne pod względem treściowym i stylistycznym. Jest to o tyle prawdopodobne, 
że w innych miejscach przekładu pozwalał sobie na zmianę treści zawartej w źró-
dle, tu zaś trzymał się ściśle tekstu wyjściowego.

W takich miejscach widać, że K. Pussman starał się naśladować styl biblijny. 
Jego przygotowanie retoryczne przejawiało się w tworzeniu formacji paralelnych 
w różnych fragmentach tekstu (nie tylko tam, gdzie paralelizm pojawiał się już 
w źródle): 

Gen 2,2–3: Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat; et requievit die septimo 
ab universo opere quod patrarat.
HBC k. B1r/B1v: I dokończył jest Pan Bog dnia siodmego sprawy swoje, ktore czynił, i od-
poczynął dnia siodmego od wszelkiej sprawy, ktorą jest czynił.

Według słownika J. Sondela słowo „patrarat” oznacza m.in.: ‘dokonać, dopełnić, 
zakończyć, doprowadzić do skutku’; ‘popełnić, wyrządzić, dopuścić się’; ‘dawać, 
składać’. Użyty w staropolskim tekście odpowiednik słowa „patrarat” (‘czynił’) ma 
inny aspekt. K. Pussman zrobił to prawdopodobnie ze względu na paralelizm skład-
niowy, który zaszedł, gdy kompilator nadał łacińskiemu „patro” znaczenie ‘czynić’. 
Dzięki temu w HBC znalazły się dwa zdania niemal identyczne nie tylko pod 
względem składniowym („I dokończył jest Pan Bog dnia siodmego sprawy swoje, 
ktore czynił” oraz „i odpoczynął dnia siodmego od wszelkiej sprawy, ktorą jest 
czynił”), ale i upodobnione leksykalnie (w nacechowanej stylistycznie pozycji wy-
stępuje identyczny czasownik w miejsce dwóch różnych łacińskich).

Podobne zjawisko zaobserwować możemy we wskazanym już fragmencie doty-
czącym czterech rzek rajskich:
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Gen 2,11–14: Nomen uni Phison: ipse est qui circuit omnem terram Hevilath, ubi nascitur 
aurum:
et aurum terrae illius optimum est: ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus. Et nomen fluvii 
secundi Gehon: ipe est qui circumit omnem terram A Ethiopiae. Nomen vero fluminis ter-
tii,Tygris: ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates.
HBC k. B2r: Imię jednej jest Pizon, a ta jest, ktora obchodzi wszytkę ziemię Ewilat, tak rze-
czona, gdzie się złoto rodzi. A złoto tej ziemie jest wyborne. I tam też bywają najdowane 
(Bdelium i Onychinus) kamienie, tak rzeczone. Imię wtorej rzeki jest Gyon, a ta jest, ktora 
obchodzi wszytkę ziemię murzyńską. Imię rzeki trzeciej Tygris, a ta idzie ku Assyriom. Imię 
czwartej rzeki jest Eufrates.

W powyższym fragmencie K. Pussman dodał w przekładzie czasownik „być”: 
„Nomen uni Phizon: ipse est” || „Imię jednej jest Pizon, a ta jest”. Podobnie uczy-
nił, wymieniając drugą z czterech rzek: „Et nomen fluvio secundo Geon: ipse est” 
|| „Imię wtorej rzeki jest Gyon, a ta jest”. Interesujące dla tego fragmentu jest 
również to, że tworzył w ten sposób konstrukcje paralelne („Imię jednej jest”, 
„Imię wtorej rzeki jest”, „Imię rzeki trzeciej”, „Imię czwartej rzeki jest”). Jest to 
zupełnie typowy przekład łacińskiej predykacji imiennej z użyciem czasownika 
posiłkowego.

Na poziomie fleksyjnym K. Pussman trzymał się raczej ściśle tekstu źródłowe-
go. Widać to np. w przekładzie Księgi Rodzaju:

Gen 1,6: Fiat firmamentum in medio aquarum
HBC k. A3v: stań się utwirdzenie w pośrodku wod;
Gen 1,9: Congregentur aquae, quae sub caelo sunt, [...], et appareat arida. Et factum est ita
HBC k. A3v: zgromadźcie się wody, ktore pod niebem są, na jedno miejsce, a okaż się su-
chość;
Gen 1,11: Germinet terra herbam virentem et facientem semen
HBC k. A4r: wyrość ziemia ziele zieleniące się i czyniące nasienie;
Gen 1,20: Producant aquae reptile anime viventis, et volatile super terram sub firmamento 
coeli 
HBC k. A4r: Wydajcie wody wszelką duszę żywą i ptastwo na ziemi pod utwirdzenim nieba;
Gen 1,22: Crescite et multiplicamini, et replete aquas maris: avesque multiplicentur super 
terram
HBC k. A4v: Rośćcie a mnożcie się a napełńcie wody morskie i ptacy niechaj się mnożą na 
ziemi;
Gen 1,24: Producat terra animam viventem in genere suo
HBC k. A4v: wydaj ziemia ducha wszelkiego żywiącego w rodzaju swym;
Gen 1, 26: Faciamus Hominem ad imaginem, et similitudinem nostram
HBC k. A4v: uczyńmy człowieka na wyobrażenie i podobieństwo nasze;
Gen 1,28: Crescit et multiplicamini, et replete terram, et subjicite eam, et dominamini pisci-
bus maris
HBC k. A4v: Rośćcie a mnożcie się i napełńcie ziemię i podbijcie ją pod moc swoj i panujcie 
nad rybami morskimi.

Z drugiej jednak strony, tłumacząc tekst kanoniczny, wprowadzał zmiany, np. 
Gen 1,3: „Dixitque Deus: «Fiat lux». Et facta est lux; HBC k. A3v: „Rzekł tedy Pan 
Bog: «Stań się światłość». I stała się jest światłość”. Użyta przez twórcę Wulgaty 
konstrukcja gramatyczna to coniunctivus iussivus, służący do wyrażania rozkazów. 
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W stosunku do tekstu łacińskiego K. Pussman zmienił formę osobową czasownika: 
z trzeciej osoby w tekście źródłowym na drugą osobę w Historyi barzo cudnej. 
Używanie formy 2. os. l. poj. trybu rozkazującego jest uzasadnione w stosunku do 
rzeczowników żywotnych. Natomiast do nieżywotnych używa się czasowników 
w 3. os. z wykorzystaniem konstrukcji analitycznej z „niech” – to, co nieożywione, 
nie może wykonywać poleceń. Dodać należy, że formy imperatywne mogą pełnić 
funkcję zaklęć, stwarzając sytuację, w której to mówiący stawia się w roli osoby 
sprawującej kontrolę nad przebiegiem wydarzeń (choć tak naprawdę wykonawcą 
czynności wyrażonej przez rozkaźnik powinien być odbiorca). W takim wypadku 
nie funkcjonują semantyczne ograniczenia nałożone na odbiorcę dyrektywy (nie 
musi być on osobą żywą i być zdolnym do podjęcia wykonania czynności)16. Opra-
cowanie autorstwa Renaty Grzegorczykowej, Romana Laskowskiego i Henryka 
Wróbla dotyczy języka współczesnego, jednak można je też odnieść do polszczy-
zny szesnastowiecznej. Świadectwo tego, że nad doborem form rozkaźnika zasta-
nawiali się już staropolscy tłumacze, zachowało się w łacińskim komentarzu Jaku-
ba z Piotrkowa do przekładu modlitwy Ojcze nasz (zob. Masłej 2015 i 2016).

Modyfikację w zakresie fleksji można zauważyć również w 14 wersecie pierw-
szego rozdziału Księgi Rodzaju:

Gen 1,14–15: Fiant luminaria in firmamento coeli, et dividant diem ac noctem, et sint in signa
et tempora, et dies et annos [...] ut luceant in firmamento coeli, et illuminent terram.
HBC k. A4r: stań się jasność na utwirdzeniu niebieskim i oddzielcie się dzień a noc, aby były 
na znamię czasom, dniu i rokom, aby świeciły na utwirdzeniu niebieskim i oświeciłyby 
 ziemię.

K. Pussman łacińskie „fiant luminaria” w trybie coniunctivus iussivus oddał za 
pomocą polskiego „stań się jasność” w trybie rozkazującym. Zmienił przy tym 
liczbę gramatyczną podmiotu z mnogiej na pojedynczą. Omawiane zdanie z Wul-
gaty, przetłumaczone na polszczyznę – z uwzględnieniem zmian, jakie w przypad-
ku problemów z ustaleniem formy osobowej czasownika w trybie rozkazującym 
stosował K. Pussman – mogłoby wyglądać tak: ‘stańcie się jasności na utwirdze-
niu nieba i odzielcie dzień i noc, i bądźcie na znaki i czasy, i dni, i lata’. Jak 
widzimy, polski tłumacz w wyniku zmiany wprowadzonej w pierwszym fragmen-
cie zmienił znaczenie całego fragmentu. Łaciński tekst wskazuje, że to światłości 
mają być „na znaki i czasy, i dni, i lata”, natomiast z HBC wynika, że to dzień 
i noc będą na znamię czasom dniu i rokom. Zmiany fleksyjne, do których doszło 
w przekładzie, wynikają z przekształceń składniowych. W źródle podmiotem wy-
powiedzenia „i odzielcie dzień i noc, i bądźcie na znaki i czasy, i dni, i lata” są 
wspomniane na początku wersetu „jasności na utwirdzeniu nieba”. Natomiast 
w staropolszczyźnie podmiotem zdania nadrzędnego dla zdania „aby były na zna-
mię czasom, dniu i rokom” są dzień i noc („oddzielcie się dzień a noc”). 
K. Pussman, zmieniając składnię poszczególnych zdań składowych, wpłynął rów-
nież na fleksję tworzących je wyrazów. Wpływ ten widoczny jest w tym, że 
K. Pussman przełożył biblijne „dies”, będące biernikiem w liczbie mnogiej, na 

16 Więcej na ten temat zob. Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel 1999: 180–184.
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„dniu”, czyli celownik liczby pojedynczej. Również „signa” (biernik liczby mno-
giej) przetłumaczył jako „znamię” (biernik liczby pojedynczej). Pozostałe rze-
czowniki („czasom”, „rokom”) zachowały liczbę mnogą, zmieniły natomiast przy-
padek z łacińskiego biernika na staropolski celownik.

Inną zmianę można zaobserwować w wersecie 26 rozdziału pierwszego Księgi 
Rodzaju: 

Gen 1,26: Et ait: „Faciamus Hominem ad imaginem, et similitudinem nostram: et praesit pi-
scibus maris, et volatilibus coeli, et bestiis, universaeque terrae, omnique reptili, quod move-
tur in terra”.
HBC k. A4v: I rzekł: „Uczyńmy człowieka na wyobrażenie i podobieństwo nasze, żeby wła-
dzę miał nad rybami morskiemi, ptastwem niebieskim, bestiami i wszelkim stworzenim ru-
chającym się na ziemi”.

Zauważyć tutaj można odstępstwo od dotychczasowych wyborów K. Pussmana. 
Czasownik „praesit” w tekście Wulgaty został zapisany w trybie coniunctivus ius-
sivus, tłumaczonym przez staropolskiego pisarza zawsze jako tryb rozkazujący. Jed-
nakże tym razem łacińska konstrukcja wyrażająca imperatyw została oddana 
w HBC zdaniem oznajmującym – okolicznikowym celu wprowadzonym spójnikiem 
„żeby”. W związku z tym doszło do zmiany składniowej, gdyż dostawione do po-
przedniego wypowiedzenie współrzędne („et praesit piscibus maris, et volatilibus 
coeli, et bestiis, universaeque terrae, omnique reptili”) oddano zdaniem podrzęd-
nym, wskazującym celowość podjętych działań.

Kolejnym zjawiskiem zauważalnym w HBC jest przyłączanie wykładników for-
malnych kategorii osoby (końcówek fleksyjnych) do wyrażeń funkcyjnych oraz 
 innych części mowy. Tłumacz robił to bardzo często, zarówno gdy chodziło o cza-
sowniki w pierwszej, jak i drugiej osobie liczby pojedynczej oraz mnogiej: np. „jam”, 
„gdzieś (jest)” „coś (uczyniła)”, „abowiemeś”, „z ktorejeś”, „izaliśmy”, „otośmy”, 
„iżeśmy”, „gdzieśmy”. Dodawał też skrócone formy zaimka „tobie” („-ć”) do cza-
sowników oraz wyrażeń funkcyjnych, np. „dać” („da tobie”), „będzieć” („będzie to-
bie”), „gdzieć” („gdzie tobie”). Jest to zjawisko typowe, widoczne również w innych 
apokryfach (np. Rozmyślaniu przemyskim, Żywocie Pana Jezu Krysta czy Żywocie 
Świętej Anny).

Uwagę zwraca również to, że autor staropolskiego apokryfu często uzupełniał 
treść De creatione (dodawał imiona bohaterów, dodawał zdania okolicznikowe albo 
dopełnieniowe). Dzięki takiemu precyzowaniu uniemożliwiał odbiorcy błędne zro-
zumienie tekstu (o ile sam się nie pomylił, co również miewało miejsce). Przykła-
dowe uzupełnienia:

Gen 4,17: Cognovit autem Cain uxorem suam, quae concepit, et peperit Henoch:
HBC k. D3r: I uznawszy Kaim żonę swoję i poczęła, i porodziła syna, imieniem Enocha.

De creatione k. 1r: Secundo in vana gloria, quando similis voluit esse Altissimo.
HBC k. B3v: Wtore w prożnej chwale, gdy chciał być rownym Najwyższemu, to jest Bogu.

Gen 3,12: Dixitque Adam: Mulier, quam dedisti mihi sociam, dedit mihi de ligno, et comedi.
De creatione k. 1v: Cui Adam respondit dicens: „Mulier, quam mihi dedisti in sociam, dedit 
mihi, ut commederem”.
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HBC k. B4v: Ktoremu Jadam odpowiedział mowiąc: „Miły Panie, niewiasta, ktorąś mi dał za 
towarzysza, ta mi dała, żebym jadł”.

Gen 3,24: et collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim
HBC k. C1r: I ustawił Pan Bog przed rajem anjoła Cherubin.

K. Pussman wprowadzał w przekładzie zdania podsumowujące, jak m.in.: 
„A tako w tych trzech rzeczach ustąpił przeciwko Panu Bogu”:

De creatione k. 1r: Et sic inobediens factus est Deo in tribus peccatis mortalibus. Primo in 
gula, quando fructum prohibitum commedit. Secundo in vana gloria, quando similis voluit 
esse Altissimo. Tertio in avaricia, quando cupidus fuit scientie boni et mali.
HBC k. B3v: A tako się zstał Panu Bogu nieposłusznym we trzech grzechach śmiertelnych. 
Napirwej w obżarstwie, gdy pożywał owocu z drzewa zakazanego. Wtore w prożnej chwale, 
gdy chciał być rownym Najwyższemu, to jest Bogu. Trzecie w łakomstwie, gdy chciał być 
pożądający i wiedzący nauki dobrego i złego. A tako w tych trzech rzeczach ustąpił przeciwko 
Panu Bogu.

czy egzegetyczne, jak np.: „podobno tak się to rozumie”:

De creatione k. 4r: Quadam vero die dixit Eva ad Adam: „Domine mi, dormiebam et vidi vi-
sionem sanguinis nostri filii Abel in manibus Chaim”. Et dixit Adam: „Ne forte interficit Cha-
im Abel. Seperemus ergo eos ab inficem”.
HBC k. D2r: Niektorego tedy dnia rzekła Jewa do Jadama: „Panie, spałam, a widziałam tako-
we widzenie, iże krew naszego syna Abla była w ręku Kaima”. I rzekł Jadam: „Podobno tak 
się to rozumie, aby snadź nie zabił Kaim brata swego Abla”.

Prawdopodobnie wykorzystywał swoje doświadczenie kaznodziejskie. Pierwsze-
go ze wskazanych wyżej zdań nie ma ani w łacińskim apokryfie, ani w Księdze 
Rodzaju. Daje ono rodzaj klamry, dzięki czemu powstaje struktura mocno retorycz-
na (m.in. przez oparcie na trójkowym układzie zdań). W związku z tym omawiany 
fragment zyskuje cechy tekstu homiletycznego. Wprowadzone dodatkowe wypo-
wiedzenie służy podkreśleniu spraw ważnych dla kapłanów, katechetów, istotnych 
dla nauczania wiernych, np. o rodzajach grzechów (podobnie jak w średniowiecz-
nym Kazaniu na Objawienie Pańskie). Drugie natomiast mogło służyć nawiązaniu 
do wcześniejszych fragmentów z Księgi Rodzaju (Gen 3,5 mówi o tym, że Adam 
i Ewa po zjedzeniu owocu z drzewa zakazanego mieli stać się jako bogowie, znając 
dobre i złe; być może K. Pussman właśnie w ten sposób chciał zasygnalizować 
znajomość tego, co grzeszne). Nawiązanie to dla zwykłego czytelnika mogło być 
nieoczywiste. Możliwe więc, że HBC była tłumaczona nie ze względu na chęć 
dostarczenia polskim czytelnikom kolejnej popularnej narracji apokryficznej, lecz 
dla wykorzystania jej w pracy duszpasterskiej.

Zakończenie

Sposób łączenia źródeł, a w szczególności pomijanie naddanych treści, włącza-
nie fragmentów tekstów innych niż Księga Rodzaju i De creatione, uzgadnianie 
form gramatycznych między źródłami tak, aby odpowiadały wybranemu przez 
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niego tokowi narracji, to wszystko sprawia, że należy przyjąć, iż Krzysztof 
Pussman był człowiekiem starannie wykształconym. Obserwacja wskazanych stra-
tegii tłumaczenia prowadzi do wniosku, że K. Pussman znakomicie opanował 
sztukę przekładu. Bez wątpienia można założyć, że doskonale znał Księgę Rodza-
ju, potrafił z niej korzystać w sposób twórczy (włączając jej rozdziały do tekstu 
apokryfu, ewentualnie uzupełniając o treści niekanoniczne), znał także Księgę 
Psalmów, o czym świadczy celowe zastąpienie zdania z księgi Genesis fragmen-
tem właśnie Księgi Psalmów. Mocne zretoryzowanie niektórych fragmentów może 
świadczyć o naśladowaniu stylu biblijnego, a dodawanie elementów mających na 
celu wyjaśnienie obcej dla odbiorcy rzeczywistości dowodzi tego, że K. Pussman 
pisał z myślą o czytelniku (lub słuchaczu) nieznającym egzotycznych realiów 
 biblijnych krain. Potrafił też przekształcać tekst De creatione tak, by dzięki nada-
niu mu paralelizmu składniowego oraz wprowadzeniu egzegetycznych zdań zyski-
wał cechy tekstu kaznodziejskiego. Ze względu na taką budowę dany fragment 
mógł zostać przez odbiorców łatwiej zapamiętany. W świetle argumentów przyto-
czonych powyżej, wydaje się prawdopodobne, że K. Pussman był księdzem, 
być może kaznodzieją. Możliwe zatem, że tak opracowane retorycznie poszcze-
gólne części HBC służyły mu jako argumenty podczas kazań lub katechizacji  
wiernych.

Staropolskie narracje biblijno-apokryficzne wymagają podjęcia badań interdy-
scyplinarnych (postuluje to w swoich pracach Dorota Rojszczak-Robińska [2016]). 
Poszukiwania źródłowe wokół Historyi barzo cudnej w najbliższym czasie trzeba 
nakierować na odszukanie konkretnej edycji Wulgaty, z której korzystał K. Pussman. 
Zestawienie początkowych fragmentów Historyi barzo cudnej z odpowiadającymi 
im miejscami Biblii Leopolity pozwoliło wskazać szereg różnic między obu teksta-
mi. Warto jednak zwrócić uwagę, że więcej rozbieżności istnieje między tymi dwo-
ma przekładami niż między każdym z przekładów a źródłem. Zbadanie relacji mię-
dzy ww. staropolskimi utworami (a także innymi XVI-wiecznymi tłumaczeniami 
Księgi Rodzaju) być może pozwoli ustalić sposób kształtowania się stylu biblijnego 
na przełomie doby staro- i średniopolskiej oraz techniki przekładania ksiąg starote-
stamentalnych w tamtym czasie. 

Z całą pewnością należy też kontynuować prace nad językiem utworu – w per-
spektywie stylistycznej i systemowej. Utwór krakowskiego pisarza trzeba porównać 
z innymi słowiańskimi przekładami Vita Adae et Evae (staroczeskim czy cerkiew-
nosłowiańskim). Możliwe, że porównanie tych utworów – zwłaszcza obu edycji 
zachodniosłowiańskich – pozwoli rzucić nowe światło na rozwój obu języków 
w stosunku do siebie, ale również do łaciny.

Jednak w pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić komparatystyczne badania 
obu zachowanych polskich wydań Historyi barzo cudnej, by móc odpowiedzialnie 
mówić o całym tekście apokryfu. Wnioski, jakie wypłyną z tych analiz, mogą nie 
tylko potwierdzić tezę przedstawioną przez S. Dobrzyckiego, że obie edycje różnią 
się między sobą i starsze wydanie zostało poprawione przed ponowną publikacją 
(Dobrzycki 1911: 299), ale także ustalić kierunek wprowadzanych zmian.

Historyja barzo cudna jest bogatym źródłem wiedzy o kulturze religijnej i lu dowej 
przełomu średniowiecza i renesansu. Pozostaje mieć nadzieję, iż przygotowywane 
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w ramach grantu NPRH17 wydanie tekstu sprawi, że ożyją badania nad tym niezwykle 
ciekawym zabytkiem.
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WOJCIECH STELMACH

Krzysztof Pussman’s Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie –  
the translation strategies

Summary

The goal of this article is primarily to present the translation strategies adopted by Krzysztof Pussman 
in the course of working on Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie. The 16th-century 
apocrypha has slipped into oblivion – it was last discussed by Stanisław Dobrzycki in 1911. Research 
suggests that the translator-cum-compiler in fact followed the trends developed in his times. A compilation 
of the results of analyses and elaborations on the language and the way of translating other Old Polish 
apocrypha confirms this statement. The deliberations presented in this article, ordered by theme (the 
author divided the material into issues related to syntax, vocabulary, inflexion, rhetoric and style) provide 
an outline of broad research perspectives related to Historyja barzo cudna… as an independent historic 
work and in a comparative perspective (with other apocrypha texts of the time and old Polish canonical 
texts).

Keywords: Historyja barzo cudna, Krzysztof Pussman, translation, translation strategy, linguistic text 
features
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SPOSOBY ASEKURACJI WYPOWIEDZI  
WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEKAZACH MEDIALNYCH  

(NA PRZYKŁADZIE „MAGAZYNU KRYMINALNEGO 997”)

Przedmiotem mojego zainteresowania są sposoby zabezpieczania wypowiedzi 
dziennikarskiej przed odpowiedzialnością we współczesnych przekazach medial-
nych. Jako przykład takiego przekazu medialnego wybrałem „Magazyn Kryminalny 
997” (dalej: MK 997). W zebranych odcinkach programu telewizyjnego poświęci-
łem uwagę inscenizacjom zabójstw. Analizie poddałem przede wszystkim warstwę 
słowną, czyli środki językowo-stylistyczne wykorzystywane przez twórców progra-
mu oraz zastosowane strategie nadawczo-odbiorcze. Korpus materiałowy liczył 
40 odcinków MK 997. Program Michała Fajbusiewicza dostępny jest w serwisie 
YouTube.com. Nie przyjmowałem jako kryterium wybranego roku emisji, badane 
odcinki pochodziły z lat 1995–2010. W analizie językoznawczej skupiłem się na 
roli nadawcy i językowych sposobach asekuracji jego wypowiedzi. Strategie nadaw-
czo-odbiorcze, które są używane, kształtują przekaz medialny i zabezpieczają 
nadawcę przed odpowiedzialnością w momencie udzielania informacji na temat 
zbrodni. Mechanizmy asekuracji pełnią również funkcję uwiarygodnienia przekazu. 
Celem niniejszego artykułu jest opisanie sposobów asekuracji i wskazanie ich języ-
kowych wykładników.

Jak już wspomniałem, badanym materiałem były odcinki programu telewizyjne-
go MK 997, który zaczął się ukazywać w 1986 roku na antenie TVP2. Najpierw 
był prowadzony przez pułkownika Milicji Obywatelskiej – Jana Płócienniczaka, 
a od 1990 roku gospodarzem programu został Michał Fajbusiewicz, który jest naj-
bardziej kojarzony z MK 997. W każdym odcinku przedstawiono kilka spraw, naj-
częściej morderstw, choć zdarzają się opisy innych przestępstw, tj. napadów, kra-
dzieży, rozbojów, gwałtów. Przestępstwa są tu wątkiem tematycznym, natomiast 
w narracyjną strukturę programu wchodzą pewne stałe elementy, jak czołówka, 
fragment inscenizacji oraz zapowiedź bieżącego odcinka, rozmowa w studiu; infor-
macje organizacyjne, informacje o wykryciu sprawców, zmiany w bieżącej ramów-
ce, poszczególne sprawy (wprowadzenie, informacje o ofiarach i sprawcach, 



Marek Stróżyk138 SO 76/1

inscenizacja, hipotezy). Pod kątem gatunkowym MK 997 można określić jako pro-
gram telewizyjny o tematyce kryminalnej, którego główną funkcją jest funkcja in-
formacyjna. Do funkcji pobocznych pełnionych przez MK 997 należy zaliczyć dwie 
role: prewencyjną i represyjną. Telewidzowie, czyli publiczność, powinni się przede 
wszystkim dowiedzieć o popełnionym przestępstwie. Informacja o faktach łączy się 
z ostrzeżeniem dla obywateli, pokazaniem, jakich sytuacji, miejsc czy ludzi należy 
unikać. Wreszcie odbiorcy programu mieli – w miarę możliwości – pomóc organom 
śledczym w wykrywaniu i karaniu przestępców. Programy tego typu na pewno sil-
nie angażują emocjonalnie widza, ale – w przeciwieństwie do tabloidów1 – nie 
koncentrują się wyłącznie na sensacjonalizmie (por. Mrozowski 2001: 254), mają 
też do odegrania ważną rolę społeczną. 

W analizowanych tekstach można dostrzec różne sposoby asekuracji wypowie-
dzi przez nadawcę. W tym celu wykorzystywane są przede wszystkim wykładniki 
sygnalizujące zrzekanie się odpowiedzialności nadawcy za sąd. Twórcy programu, 
który głównie jest nastawiony na przekazywanie informacji, nie mogą sobie pozwo-
lić na niewiarygodność. Dlatego autorzy MK 997 ostrożnie stawiają wnioski wzglę-
dem popełnionych zbrodni, formułują je jako hipotezy, czyli ‘teorie lub sądy 
o czymś przyjęte na podstawie jakichś przesłanek i wymagające jeszcze potwier-
dzenia’ (WSJP) lub ‘założenia oparte na prawdopodobieństwie, wymagające udo-
wodnienia, w celu odkrycia nieznanych zjawisk lub praw, wyjaśnienia stwier-
dzonych faktów’ (SWJP: 306). Hipoteza jako sąd o rzeczywistości wyraża 
przypuszczenie nadawcy dotyczące określonego stanu rzeczy, nie jest to sąd pewny 
i ostateczne stwierdzenie dotyczące danej sprawy. Hipoteza opiera się na prawdo-
podobieństwie i wymaga weryfikacji, tj. potwierdzenia lub obalenia. W przypadku 
dotarcia do nowych faktów, które mogłyby przeczyć przesłance, nadawca nie zo-
stanie posądzony o wypowiadanie nieprawdziwych sądów. W końcu jedynie przy-
puszczał, że dany przebieg zdarzeń miał miejsce, np. „Taka jest nasza telewizyjna 
hipoteza związana ze śmiercią pana Henryka Sągały”. Nadawca wprost mówi 
o tym, że posługuje się hipotezą. Podkreśla tym samym, że zaprezentowany ciąg 
zdarzeń to założenie autorów programu, a nie faktyczne odtworzenie zajścia. W ma-
teriale są także obecne formy werbalne w pierwszej osobie liczby mnogiej, np. 
Przyjęliśmy hipotezę, Założyliśmy, że, Przypuszczamy, że. Nie odnotowałem wypo-
wiedzi w liczbie pojedynczej, nadawca zawsze ujawnia się jako pewna zbiorowość 
(w domyśle są to autorzy programu). To również świadczy o postawie asekuracyj-
nej nadawcy przekazu.

O mechanizmach asekuracji wypowiedzi, ale na przykładzie innego gatunku, 
tj. wypowiedzi reklamowej w formie ulotki, pisały Kinga Tutak, Katarzyna Sagan 
i Joanna Stanisławek (Tutak, Sagan, Stanisławek 2008). Autorki charakteryzują za-
biegi językowe umożliwiające asekurację, wymieniają jako strategię zastosowa-
nie modalności epistemicznej i jej wykładników2. Pokazują tym samym, że 

1 Przekaz prasowy porównywałem z telewizyjnym programem informacyjnym w pracy magisterskiej 
obronionej na Wydziale Polonistyki UJ w lipcu 2018 roku (por. Stróżyk 2018).

2 Według Henryka Wróbla istotą modalności jest to, że „nadawca zawsze przybiera odpowiednią 
postawę wobec treści zawartej w orzeczeniu i związanych z nim wyrazach, inaczej: komunikuje tę treść 
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w wypowiedziach można wykorzystać różne środki leksykalne, morfologiczne oraz 
składniowe służące asekuracji. Wszystkie te środki potrafią złagodzić przekaz 
nadawcy i odpowiednio go „zabezpieczyć”. Ze względu na informacyjny charakter 
MK 997 i dążenie jego autorów do obiektywizmu w relacjach o przestępstwach 
stosowanie mechanizmów asekuracji wypowiedzi pojawia się dość często.

W analizowanym materiale występują liczne wykładniki modalne, które prezen-
tują określone postawy modalne. Mogą one mieć zróżnicowany charakter. W przy-
padku modalności epistemicznej nadawca przekazuje informacje o „różnym stopniu 
swojego przekonania o zajściu tego faktu, o którym mówi w zdaniu” (Wróbel 1991: 
262). Stopień przekonania o zajściu danego zdarzenia to obszar, którym można 
manipulować, aby odpowiednio się „zabezpieczyć” w relacji o zabójstwie. Żaden 
odbiorca nie będzie krytykował osoby, która dany stan rzeczy określa jako przy-
puszczalny lub uważa za prawdopodobny. Inaczej sprawy się mają w wypadku, 
kiedy nadawca jest pewny swojej wiedzy. Adresaci oczekują wtedy rzetelnej, 
sprawdzonej informacji i poniekąd zawierzają nadawcy w kwestii autentyczności 
przekazywanej informacji. Modalność pozwala na ukazanie stosunku nadawcy do 
wyrażanej treści wypowiedzi. W zebranym materiale wyróżniłem trzy grupy wy-
kładników modalności epistemicznej, odpowiadające trzem stopniom przekonania, 
„od silnego przekonania o zajściu danego zdarzenia, poprzez odcienie prawdopodo-
bieństwa jego zajścia do zupełnej niepewności i wątpliwości” (Wróbel 1991: 262). 
Tym samym wskazuję: wykładniki wiedzy i pewności, wykładniki prawdopodo-
bieństwa oraz wykładniki niewiedzy. Relacjonując morderstwa, autorzy programu 
wykorzystują te trzy stopnie przekonania względem opisywanego stanu rzeczy.

Wykładniki niewiedzy nadawca stosuje wtedy, gdy rzeczywiście nic nie wie 
o danym fakcie, gdy jest przekonany co do swojej niewiedzy. Częstotliwość wystę-
powania tych wykładników nie jest duża. O wiele więcej pojawia się wykładników 
prawdopodobieństwa, o których piszę poniżej. Przykładem użycia wykładników 
niewiedzy jest konstrukcja z osobową formą czasownika wiedzieć i przeczeniem 
nie, np. „Napastnicy wyłamali drzwi do niego, nie wiemy jednak, co z niego za-
brali. Tego dnia wyglądał bardzo elegancko, nie wiemy jednak dlaczego”. Pojawia-
ją się też zdania bezpodmiotowe, np. „Nie wiadomo, co jej ukradziono”, w których 
nadawca się nie ujawnia.

Drugim stopniem przekonania wyróżnianym przez Henryka Wróbla są różne 
odcienie prawdopodobieństwa wyrażone za pomocą określonych środków języko-
wych. W zebranym materiale obecne są modulanty osądzające3, np. być może, przy-
puszczalnie, chyba, prawdopodobnie. Por. „Być może, do tragicznych zdarzeń 
w nocy z 4 na 5 października nie doszłoby, gdyby doktor z żoną, tak jak 

z odpowiednią intencją” (Wróbel 1991: 261). W związku z tym można wskazać pewne gramatyczne 
właściwości, które są obecne w każdym wypowiedzeniu, a świadczą o stosunku nadawcy do treści wy-
powiedzenia. Ten stosunek może wyrażać oznajmienie i stwierdzenie, pewien postulat, nakłanianie, a tak-
że przypuszczenie, w którym ujawnia się stopień przekonania nadawcy wobec wygłaszanego sądu. Sze-
roko zjawisko modalności opisuje Kinga Tutak, wskazując złożoność tego pojęcia, a także dokonując 
obszernej kwerendy literatury przedmiotu (zob. Tutak 2003).

3 Termin stosuję za Stanisławem Jodłowskim; modulanty osądzające zaznaczają stopień wiedzy mó-
wiącego o realności treści wypowiedzenia (Jodłowski 1976: 21).
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planowali, wrócili we wtorek. Oni wrócili jednak dzień wcześniej”. W powyższej 
wypowiedzi został użyty modulant osądzający być może, a następnie konstrukcja 
warunkowa w trybie przypuszczającym. Warto odnotować, że użycie form grama-
tycznych pełniących funkcje wykładników prawdopodobieństwa jest spójne i wy-
stępuje w tekś cie paralelnie. Kolejne zdania składowe również zawierają wykładni-
ki prawdopodobieństwa, całość zatem świadczy o niepełnym przekonaniu nadawcy 
co do treści wypowiedzenia. Inne przykłady: „Zapewne w nadziei, że ci oszczędzą 
go, wskazał swoim katom miejsce, gdzie w ścianie znajdował się mały sejf. Przy-
puszczalnie były to polskie pieniądze i niemieckie marki”.

W materiale odnotowuję konstrukcje, formuły lub frazy o charakterze metateks-
towym. Wykraczają one poza kategorie werbalne czy części mowy. Dowodzą też 
tekstowości relacji o morderstwie, jej ustrukturyzowaniu i tworzeniu spójnej wypo-
wiedzi. Por.:

Z wielu hipotez za najbardziej prawdopodobną uznano tę, że dziewczyna wsiadła w Prze-
myślu do pociągu do Gdyni, a następnie przesiadła się na pociąg do Lęborka.
Według jednej z hipotez pan Ryszard zaprosił do siebie dwóch kolegów lub młodych chło-
paków, których spotkał na Komuny Paryskiej.

Powyższe cytaty materiałowe podkreślają wielopłaszczyznowość prowadzonych 
spraw. Autorzy programu bezpośrednio nazywają swoje przypuszczenia i propono-
waną przez siebie wersję wydarzeń jako hipotezy. W powyższych zdaniach podkreś-
lono to, że odbiorcy prezentuje się jedną z hipotez albo najbardziej prawdopodobna 
hipotezę. Implikuje to obecność wielu teorii dotyczących konkretnej sprawy 
i przedstawienie tej, która zdaniem autorów jest najbliższa rzeczywistości. Pojawia 
się też powołanie na organy ścigania i przedstawianie przypuszczenia, ale już nie 
dziennikarzy, a policji. To także mechanizm asekuracji nadawcy, gdyż odpowie-
dzialnością za informację obarcza policję, a nie redaktorów MK 997. Por. „Policja 
przyjęła więc hipotezę, że swoich morderców pan Franciszek poznał podczas ja-
kiejś «szklanej» imprezy”.

Innym wskaźnikiem asekuracji wypowiedzi jest zastosowanie trybu przypuszcza-
jącego. Roman Laskowski zaznacza, że w ten sposób osoba mówiąca „nie twierdzi, 
że opisywana w danym zdaniu sytuacja istnieje (bądź będzie istnieć), informuje jedy-
nie o możliwości zaistnienia danej sytuacji” (Laskowski 1998: 186), co świadczy 
o produktywności konstrukcji z wykładnikami trybu przypuszczającego w przedsta-
wianiu przypuszczeń, domniemań. Może to mieć przełożenie na tworzenie hipotez 
dotyczących danego zjawiska, co jest częste w relacjach o morderstwach. Istotny jest 
niefaktywny charakter trybu przypuszczającego, jego nierzeczywisty wymiar oraz po-
tencjalność. Badacz pisze, że „tryb przypuszczający niesie informację, iż mówiący 
nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość wygłaszanego zdania” (Laskowski 
1998: 186), co wskazuje na zasadność użycia trybu przypuszczającego jako sposobu 
asekuracji wypowiedzi. Często wykładnik trybu łączy się z czasownikiem modalnym 
móc, np. „Młoda dziewczyna mogłaby przeżyć, gdyby bardziej uważała, z kim się 
spotyka. Zabójca nie mógłby zadać tyle ciosów w tak krótkim czasie”.

Tryb przypuszczający pojawia się także bez użycia czasownika modalnego, 
tj. „Paweł byłby dzisiaj dorosłym mężczyzną, jeśli nie poszedłby na ten mecz”. 



Sposoby asekuracji wypowiedzi 141SO 76/1

Charakterystyczne jest też nagromadzenie wykładników prawdopodobieństwa i ich 
zwielokrotnienie w tekście. Taki zabieg wzmacnia hipotetyczność wypowiedzi.

W MK 997 występuje wiele konstrukcji gramatycznych, które są nasycone wy-
kładnikami prawdopodobieństwa. Owe konstrukcje zawierają przymiotniki, przy-
słówki i modulanty w różnych konfiguracjach, dzięki czemu modelują hipotetyczny 
kontur wypowiedzenia i asekurują nadawcę. Ilustruje to cytat materiałowy „Raczej 
mało prawdopodobne jest, by zbrodni tej dokonał ktoś ze Stężycy”, który oparty 
jest na konstrukcji modulant + przysłówek gradacyjny + przymiotnik prawdopo-
dobny. Modulant raczej oraz przysłówek mało pełnią funkcję łagodzącą komunikat, 
zmniejszają poczucie pewności nadawcy. Innym typem konstrukcji jest połączenie 
czasownika być z przymiotnikiem: „Jest możliwe, że dwa z nich zawierają portret 
tej samej osoby, widzianej oczami różnych świadków”. Nadawca podkreśla, że 
dany stan rzeczy jest prawdopodobny, a nie pewny.

Kolejną grupą wykładników asekuracji wypowiedzi dziennikarskiej są czasow-
niki mentalne typu sądzić, uważać. Przykłady: „Przypuszczamy, iż kłopoty nasze-
go bohatera rozpoczęły się w czerwcu 2001 roku. W obliczu zebranych dowodów 
sądzimy, że sprawcą musiał być ktoś z otoczenia denata. Wydaje się, że napad ten 
wymierzony był właśnie w dealera narkotyków”.

W dwóch pierwszych zdaniach czasowniki występują w formie pierwszej osoby 
liczby mnogiej czasu teraźniejszego, sygnalizują zatem aktualny stan mentalny 
nadawcy przekazu. Oprócz nich pojawia się czasownik wydawać się w formie trze-
ciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, konotujący zdanie podmiotowe.

Również obecne są konstrukcje warunkowe z użyciem spójników jeśli oraz gdy-
by, np.:

Jeśli zabójca warszawskiego handlarza nie zostanie wkrótce ujęty, może na zawsze pozostać 
bezkarny.
Jeśli nie odnajdziemy zabójcy, to sprawa ulegnie przedawnieniu i już nigdy nie zostanie ska-
zany.
Gdyby młoda dziewczyna byłaby bardziej ostrożna, to nie wsiadłaby do samochodu niezna-
nego mężczyzny.

Zdania warunkowe charakteryzują się tym, że muszą zostać spełnione określone 
warunki (sprecyzowane w zdaniu podrzędnym), aby stan rzeczy opisany w zdaniu 
nadrzędnym zaistniał. Jest to również wyraz pewnego przypuszczenia, niepewności 
oraz sygnał prawdopodobnego dalszego ciągu wydarzeń. Kluczowe jest tutaj okre-
ślenie warunku lub warunków. Nadawca w ten sposób nakłania odbiorcę do zasta-
nowienia się, czy nie są mu znane jakieś informacje dotyczące zabójstwa. Jedno-
cześnie w wypowiedzeniach jest przedstawiona jedynie pewna hipoteza. Dzięki 
temu zabiegowi nadawca asekuruje się, gdyż mówi tylko o stanie rzeczy, który 
może zaistnieć w odpowiednich warunkach.

W programie użyto wielu wykładników prawdopodobieństwa w relacji o zabój-
stwie. Przykładem wykorzystania kilku sposobów językowego wyrażania niepew-
ności jest następujący cytat materiałowy: „Kilka osób widziało tego wieczoru nie-
znanego mężczyznę, utykającego w pobliżu bloku. Może ktoś z Państwa też go 
widział, może wie, kim on jest? A swoją drogą, gdyby nie zostawiono otwartych 
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drzwi, być może pani Czesława żyłaby do dziś…”. Ważną funkcję pełnią tu pyta-
nia skierowane bezpośrednio do odbiorców, czyli telewidzów. Mają one na celu 
nakłonić oglądających program do udzielenia informacji na temat sprawcy. Warto 
zauważyć, że oba pytania wprowadza modulant może, który kumuluje funkcje wy-
razu pytajnego i modulantu osądzającego. Kolejnym elementem tej strategii jest 
hipoteza, w której pojawiają się eksponenty trybu przypuszczającego oraz modulant 
być może. Nadawca sugeruje, że zamknięcie drzwi prawdopodobnie zapobiegłoby 
zabójstwu ofiary. Taka hipoteza może mieć charakter przestrogi i być elementem 
działań prewencyjnych autorów MK 997.

Trzecim typem stopnia przekonania nadawcy jest silne przekonanie o zajściu 
danego zdarzenia. Ten silny stopień przekonania nadawcy najpełniej realizuje się 
w asercjach, które polegają na „uznaniu zdania przez nadawcę za prawdziwe – wła-
ściwość zdań przekazywanych przez nadawcę z intencją przeświadczenia odbiorcy 
o zachodzeniu w rzeczywistości komunikowanych stanów rzeczy” (EJO: 57). 
W EJO wyróżnia się modalność asertoryczną, która jest przypisywana zdaniom 
oznajmującym, twierdzącym, ale tylko takim, które odnoszą się do teraźniejszości 
lub przeszłości. Modalność ta nie ma na ogół specjalnych wykładników, jest w zda-
niach zawarta implicite lub, inaczej, ma wykładnik zerowy. Zdaniom takim można 
przypisać wyrażenie „Prawdą jest, że..”. Inny charakter mają konstrukcje z dostrze-
galnymi wykładnikami wiedzy i pewności. Nadawca wykorzystuje tzw. właściwe 
czasowniki modalne, np. musieć, zwłaszcza w połączeniu z czasownikami wyraża-
jącymi wiedzę: „O wyjeździe tym musieli wiedzieć przyszli bandyci – nie ma 
bowiem co do tego wątpliwości, że dom Bańkowskich był wcześniej obserwowa-
ny”. W zdaniu składowym wprowadzanym przez spójnik bowiem mamy uzasadnie-
nie danego sądu. Także konstrukcja nie ma wątpliwości świadczy o pewności 
nadawcy co do przekazywanej informacji. Podobną konstrukcją jest nie ulega wątp-
liwości, która wyklucza jakiekolwiek przypuszczenia czy niepewność osoby wypo-
wiadającej te słowa, np. „Nie ulega wątpliwości, że chłopiec został zastrzelony 
przez pomyłkę” czy „Nie ulegało wątpliwości, że zabójstwa dokonano na tle ra-
bunkowym”.

Inną strategią nadawczo-odbiorczą służącą do wyrażania silnego przekonania 
o zajściu danego zdarzenia jest oprócz wykorzystania właściwości morfologicznych 
i składniowych wyrazów tekstowych powołanie się na autorytet. W obszarze kry-
minalistyki, a ściślej mówiąc spraw związanych z zabójstwami, autorzy MK 997 
odnoszą się do autorytetu policji. To policja prowadzi śledztwo w sprawie morder-
stwa, zbiera dowody, szuka poszlak i stara się doprowadzić do schwytania sprawcy, 
a w dalszej kolejności do tego, aby został on osądzony i skazany na karę adekwat-
ną do popełnionej zbrodni. Jako stróżowie prawa i strażnicy porządku policjanci 
cieszą się zaufaniem społecznym, gdyż dbają o bezpieczeństwo obywateli. Warto 
zwrócić uwagę na wypowiedź informującą o pewności policji co do danego stanu 
rzeczy, np. „Policja jest pewna, że rozbity został bardzo niebezpieczny gang”. Ta 
konstrukcja ma też drugą funkcję – odpowiedzialność za informację jest przesunię-
ta na policję, bo to policja taką informację podała do wiadomości. Nadawca pro-
gramu nie musi się już obawiać, że będzie oskarżany o nierzetelność w relacji 
o morderstwie. Por. też: „Policja – prowadząca dochodzenie w tej sprawie – nie ma 
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wątpliwości, że właściciel kantoru i jego współpracownicy musieli być wcześniej 
obserwowani przez przyszłych zabójców”. W powyższym przykładzie wykorzysta-
no w konotowanym zdaniu składowym inny wykładnik pewności sądu, tj. czasow-
nik modalny musieć.

Czasami wykładniki wiedzy i pewności oraz wykładniki niewiedzy łączą się i są 
wykorzystywane w bliskim sąsiedztwie. Służy to uwiarygodnieniu przekazu me-
dialnego. Nawet gdy redakcja MK 997 nie zna jakichś faktów i nie wie o czymś, 
to usiłuje później przekazać informację o danym stanie rzeczy. Zabieg ten sprawia, 
że mimo niewiedzy nadawcy odbiorca nie traktuje go jako nierzetelnego, tylko 
dostrzega złożoność problemu i widzi trudności w zebraniu poszlak. Interesujące 
jest nagromadzenie pytań, które pokazuje wielość hipotez dotyczących motywu 
zbrodni. Por. „Czy morderca pochodził z kręgu znajomych pana Ryszarda? Czy 
chodziło mu o pieniądze? Wiadomo było, że pan Ryszard sprzedał mieszkanie, 
jednak pieniędzy nie miał. Ale czy sprawca mógł o tym wiedzieć?”. W powyższym 
przykładzie pojawia się strategia nadawczo-odbiorcza świadcząca o braku wzięcia 
odpowiedzialności za prawdziwość sądu.

W zebranym materiale występuje wiele mechanizmów asekuracji wypowiedzi. 
Jest to rodzaj strategii nadawczo-odbiorczej wykorzystywanej w programie telewi-
zyjnym. Autorzy magazynu posługują się hipotezami dotyczącymi zabójstwa, które 
wyrażają przypuszczalny przebieg zdarzeń. Wiąże się to z przedstawieniem moty-
wów zabójstwa, niekiedy osoby sprawcy, a także różnych aspektów samego aktu 
morderstwa. Wielokrotnie w trakcie odcinka serii nadawcy podkreślają, że to są ich 
hipotezy, zaznaczając często, że to najbardziej prawdopodobna hipoteza lub jedna 
z kilku hipotez. Pomocne w asekuracji wypowiedzi jest zastosowanie wykładników 
modalności i posługiwanie się różnym stopniem wyrażania przekonania co do treści 
zawartej w wypowiedzeniach. Można tu wymienić trzy takie stopnie, tj. niewiedzę, 
przypuszczenie i prawdopodobieństwo, a także pewność i wiedzę. Tym stopniom 
przekonania odpowiadają wykładniki: niewiedzy, prawdopodobieństwa oraz wiedzy 
i pewności. Nadawca w przekazie medialnym wykorzystuje modulanty osądzające 
(chyba, prawdopodobnie, być może), czasowniki mentalne (przypuszczać, sądzić), 
predykaty modalne (móc, musieć), wykładniki trybu przypuszczającego, konstruk-
cje warunkowe, a także syntagmy zawierające metatekstowe określenie hipoteza. 
Warto odnotować, że mechanizmy asekuracyjne są nagromadzone w bliskim oto-
czeniu, tym samym prowadzą do zharmonizowania wypowiedzi. Często są powta-
rzane, aby wzmocnić komunikat. W przypadku, gdy nadawca jest pewny danego 
stanu rzeczy, podkreśla to bezpośrednio. Powołuje się także na informacje przeka-
zane przez policję, co z jednej strony dodaje przekazowi wiarygodności, z drugiej 
strony jest kolejnym wykładnikiem asekuracji wypowiedzi – informacja pochodzi 
od policji, a nie od autorów programu, nie można zatem obarczać odpowiedzialno-
ścią twórców MK 997. W ten sposób – za pomocą określonych środków języko-
wych – nadawcy godzą i łączą dwie pozornie sprzeczne strategie kształtowania 
przekazu, tj. dążenie do asekuracji wypowiedzi oraz do jej uwiarygodnienia. Oka-
zuje się, że mechanizmy asekuracyjne pozwalają również na wzmacnianie wiary-
godności przekazu medialnego, na budowanie marki kojarzącej się z rzetelnością 
i solidnym przedstawieniem informacji.
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MAREK STRÓŻYK

Narration safety measures in contemporary media communication  
(illustrated with an example of “Magazyn Kryminalny 997”)

Summary

This article presents various types of narration safety measures adopted by the message sender and 
their linguistic indexes in contemporary media messages. The material under scrutiny were episodes of 
“Magazyn Kryminalny 997” from 1995-2010, hosted by Michał Fajbusiewicz. Of special interest are 
accounts of murders presented in “MK 997” as dramatizations. An analysis was carried out primarily of 
the verbal aspect of the dramatization i.e. verbal and style-related means used by the programme’s authors 
and the applied sender-receiver strategies. The sender plays an important role as he adopts safety measures 
at the time of providing information about the crime. A linguistic analysis leads to a conclusion that in 
“MK 997”, the sender formulates hypotheses and makes use of modality indexes with the aim of 
expressing various degrees of conviction  in the statements (ranging from lack of knowledge to certainty). 
What is more, he uses judgemental modulators, forms of the conditional mood and conditional structures. 
Notably, the function of the safety measures adopted by the sender in his statements is to lend credibility 
to the message.

Keywords: sender-receiver strategies, narration safety measures, modal indexes, media messages, 
“Magazyn Kryminalny 997”
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Wstęp

Peter Mühlhäusler, jedna z czołowych postaci współczesnej ekolingwistyki, na 
początku wieku zwracał uwagę, że nowoczesne językoznawstwo funkcjonujące 
w dominującym paradygmacie strukturalnym opierało się na z gruntu nieekologicz-
nym założeniu, że obiekt jego zainteresowania powinien być badany w izolacji od 
wszelkich innych zjawisk. Dominująca perspektywa atomistyczna wymagała z ko-
lei dzielenia języka na abstrakcyjne jednostki aż do odkrycia cząstek elementarnych 
o rzekomo uniwersalnym charakterze. Tymczasem ekolingwistyka jako nauka po-
nowoczesna czerpie swój metajęzyk z innych dziedzin nauki, szczególnie z biologii 
i ekologii, wskazując na kluczowe znaczenie współzależności i połączeń relacyj-
nych w środowisku. P. Mühlhaüsler zaznaczał jednak, że nie jest to próba uzasad-
nienia jej jako nauki przyrodniczej, ale raczej uchwycenia dynamicznego układu 
relacji między środowiskiem naturalnym a językiem (Mühlhäusler 2003: 7).

Pogląd ten – jak wskazywał Alwin Fill (1996: 11–16) – ustanawia związek mię-
dzy językami a ich otoczeniem, który polega na tym, że różnorodność języków znaj-
duje odzwierciedlenie w różnorodności biologicznej ekosystemu i odwrotnie. Jednym 
z podstawowych zadań ekolingwistyki stosowanej staje się w tej perspektywie pod-
trzymywanie zróżnicowania języków poprzez odpowiednią politykę  językową, 

1 Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego „Lingua receptiva czy lingua franca? 
Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (ujęcie ekoling-
wistyczne)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej. 2017/26/E/HS2/00039).
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uwzględniającą planowanie, zarządzanie, edukację i inne działania sprzyjające zacho-
waniu dziedzictwa językowego (Fill 2007: 1–4), zarówno lokalnie – we wspólnotach 
i kulturach, w których jest ono z różnych względów zagrożone, jak i globalnie – 
zwłaszcza na poziomie odnoszącym się do kondycji homo communicans jako istoty 
wielojęzycznej. W wymiarze praktycznym chodzi więc przede wszystkim o zapew-
nienie językom warunków zrównoważonego rozwoju, w których wzajemne oddziały-
wania w różnorodnych interakcjach wśród ludzi o odmiennym zapleczu etnolingwi-
stycznym nie pozwalają jednym językom szerzyć się kosztem drugich (Skutnabb- 
-Kangas, Phillipson 2008: 107–119). Ekolingwiści (por. np. Trudell 2009; Hatoss 
2004) zaznaczają przy tym, że tak uregulowana sytuacja językowa jest jednym z fi-
larów zrównoważonego rozwoju sensu stricto, czyli – zgodnie z literą prawa o ochro-
nie środowiska – rozwoju społeczno-gospodarczego z zachowaniem równowagi 
 przyrodniczej.

Warto przy okazji zauważyć, że opozycja globalny – lokalny ujmowana jest 
zwykle, także w ekolingwistyce, w kategoriach wartościujących. Wskazuje się na 
to, że wpływy globalne mają skutki ujednolicające. Wzmacniając ekspansywność 
centrum wobec peryferii, wiążą się z rozpadem lokalnych kultur i zanikaniem języ-
ków wspólnot mniejszościowych, a także z ekonomicznym wyzyskiem i eksploata-
cją zasobów naturalnych. Lokalność natomiast to teren oporu i sprzeciwu, to auten-
tyczność i tradycja, która powinna być wspierana i podlegać ochronie (Pennycook 
2010). W niniejszym artykule rezygnuje się z takich nacechowanych wartościująco 
dychotomicznych podziałów na rzecz oglądu bardziej zniuansowanego, w którym 
napięcia między lokalnymi a globalnymi praktykami językowymi są ujmowane nie 
tyle na zasadzie konkurencji czy wręcz bezalternatywnych wyborów, ile na zasadzie 
translacji i adaptacji, charakterystycznych dla kulturowych form glokalizacji (Ap-
padurai 2005). Z kolei pojęcie „lokalności językowej” odnosi się do obecnych 
w konkretnej przestrzeni praktyk językowych rozpatrywanych semiotycznie i w tym 
sensie pokrywa się z lokalnym krajobrazem językowym, który – jak zaznacza Ala-
istair Pennycock (2010: 12) – „nie jest białym płótnem czy przestrzennym kontek-
stem, lecz integralnym elementem środowiska języka”.

Na krajobraz językowy składa się w tradycyjnym ujęciu język publicznych zna-
ków drogowych, nazw ulic i placów, budynków użyteczności publicznej, szyldów 
firm i sklepów, bilboardów reklamowych itp., a celem jego badania jest obserwacja 
żywotności etnolingwistycznej danej zbiorowości w zderzeniu z deklarowaną poli-
tyką językową poprzez: liczenie języków na tabliczkach i ukazywanie ich hierar-
chii, śledzenie różnic w oficjalnym i nieoficjalnym użyciu języków oraz zmian 
w porządku symbolicznym wpływających na repertuar językowy członków lokalnej 
wspólnoty (Moriarty 2014: 457–463).

Krajobraz językowy polsko-czeskiego pogranicza wydaje się pod tym względem 
bardzo interesujący. Badaniu poddano jego niewielki odcinek – atrakcyjny geogra-
ficznie i rozwijający się gospodarczo w kierunku turystyki kraj kralovohradecki po 
stronie czeskiej i odpowiadającą mu obszarowo przygraniczną część województwa 
dolnośląskiego po stronie polskiej. Jest to obszar typowy dla całego pogranicza pod 
względem natężenia i charakteru kontaktów językowych, tzn. nie wykształcił się na 
nim interdialekt, w codziennych kontaktach dominuje semikomunikacja polsko-  
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-czeska, ale w branży usługowej zaznacza 
się rosnąca rola globalnej angielszczyzny 
(Steciąg 2017: 59–75).

W niniejszym studium przypadku ze-
stawiony zostanie krajobraz językowy 
dwóch miejscowości: polskich Dusznik 
Zdroju i czeskiego Hronova. Analizie bę-
dzie podlegać zarówno hierarchia języko-
wa, która wykształciła się na tym obsza-
rze, jak również lokalizacja i specyfika 
znaków oraz ich charakter – czy są to zna-
ki jednojęzyczne, polifoniczne czy miesza-
ne. Za jednojęzyczne uznaje się wszystkie 
te znaki, na których widnieje jednojęzycz-
ny komunikat. Znaki polifoniczne to te, 
które w sposób ekwiwalentny prezentują tę samą treść w minimum dwóch językach. 
Na znakach mieszanych także występują co najmniej dwa języki, ale treści w nich 
zawarte nie są wyrażone identycznie (Krysztofowicz, Krupienicz 2017: 63–75).

Znaki publiczne zostały podzielone na cztery kategorie: tabliczki z nazwami 
oraz znaki informacyjne, tablice ogłoszeń (ogłoszenia) i drogowskazy. W kategorii 
tabliczek z nazwami znalazły się wszystkie oznaczenia oficjalne, występujące osob-
no, znajdujące się zazwyczaj nad nazywanym obiektem lub obok niego. Nazwy 
obiektów, atrakcji turystycznych lub miejsc, które pojawiały się razem z innym 
tekstem (np. na plakacie), nie były w tej kategorii brane pod uwagę. Znaki infor-
macyjne zinterpretowane zostały szerzej i charakteryzują się określonymi cechami. 
Są to wszelkiego rodzaju „klasyczne” tablice informacyjne zazwyczaj znajdujące 
się w oszklonej gablocie oraz inne znaki informacyjne i ostrzegawcze, głównie 
w formie tablic trzydrzwiowych montowanych za pomocą wkrętów lub taśmy. Ce-
chą charakterystyczną tej kategorii jest to, że oznaczenia znajdują się w pobliżu 
obiektu albo miejsca, którego dotyczą. Kolejna kategoria to tablice ogłoszeń. Choć 
jest ona podobna do tablic informacyjnych pod względem formy (tutaj również 
znalazły się znaki w szklanych gablotach oraz ogłoszenia spisane na kartkach pa-
pieru), to wyróżnia ją kwestia odległości. Ogłoszenia nie dotyczą obiektów czy 
wydarzeń znajdujących lub odbywających się w pobliżu, odnoszą się do elementów 
krajobrazu będących w większej odległości od miejsca, w którym zostały wywie-
szone. Mają również bardziej nietrwały charakter, mogą być okresowo zmieniane. 
Często występują zbiorowo, tzn. na jednej tablicy ogłoszeń w danym miejscu znaj-
duje się kilka informacji, niepowiązanych ze sobą znaczeniowo. Ostatnia kategoria 
to drogowskazy, rozumiane jako znaki o określonym kształcie wskazującym kieru-
nek (ujętym zwykle w formie strzałki), które odnoszą się bezpośrednio do jezdni 
czy drogi. W tej kategorii mieszczą się także znaki drogowe, które zawierają treści 
wyrażone za pomocą języka.

Znaki prywatne zostały podzielone w sposób analogiczny. Pierwszą kategorię sta-
nowią tablice z nazwami, kolejną – znaki informacyjne. Także w tym podziale 
 decydującą rolę odegrała odległość od wskazywanego obiektu czy miejsca. Znajdują 

Mapa 1. Obszar badawczy polsko-czeskiego 
pogranicza z wyszczególnieniem miejsco-

wości poddanych obserwacji z perspektywy 
krajobrazu językowego
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się w niej więc wszystkie znaki w formie tablic wiszących lub wolno stojących gablot 
i witryn (np. z napisami na sklepowych szybach, menu restauracji w gablocie) oraz 
pojedynczych komunikatów na kartkach papieru (godziny otwarcia, wskazówki, krót-
kie informacje). Odnoszą się bezpośrednio do miejsca, w którego pobliżu się znajdu-
ją. Kolejna kategoria to ogłoszenia. Jej charakterystyka pokrywa się z przedstawioną 
powyżej dla znaków publicznych; tu jednak pojawia się większa różnorodność, za-
równo pod względem tematycznym (od reklam przez plakaty muzyczne po regulami-
ny), jak i formalnym (prócz oszklonych gablot i typowych drewnianych tablic znaki 
te pojawiają się również na słupach, płotach czy ścianach budynków). Ostatnią kate-
gorią są drogowskazy – tym razem jednak zmieniają one nieco swoją formę, 
tzn. kształt strzałki występuje wewnątrz znaku, często obok tekstu. 

Trzeba zaznaczyć, że odróżnienie znaków publicznych od prywatnych czasami 
nastręcza trudności, ponieważ zwłaszcza ogłoszenia są powielane na różnych tabli-
cach, a ich forma i treść są tak zróżnicowane, że nie sprawdzają się jako kryterium 
różnicujące. Dlatego rozstrzygnięto arbitralnie, że wszystkie znaki znajdujące się 
bezpośrednio w pobliżu instytucji publicznych zostaną zakwalifikowane do znaków 
publicznych, natomiast ogólnodostępne tablice, na których każdy może zamieścić 
informację czy ogłoszenie, klasyfikowano jako znaki prywatne. Podział ten jest 
ważny dlatego, że umożliwia porównanie oficjalnej, mniej lub bardziej planowo 
realizowanej, polityki językowej oraz nieoficjalnej, bardziej spontanicznej i kształ-
tującej się oddolnie, hierarchii językowej.

Analizie poddano łącznie 408 osiem znaków w Hronovie oraz 370 znaków 
w Dusznikach Zdroju. Materiał badawczy został skompletowany podczas pleneru 
fotograficznego przeprowadzonego w sierpniu 2018 roku. Wybrane przykłady, któ-
re podlegają bliższemu opisowi, są zamieszczone na stronie internetowej projektu 
badawczego „Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu 
polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne)” pod 
adresem https://ecolapra.eu/ w zakładce Publikacje.

Krajobraz językowy Hronova

Materiał badawczy krajobrazu językowego Hronova składa się z 408 znaków – 
144 publicznych w języku czeskim oraz 19 zawierających język inny niż lingua 
materna, 213 znaków prywatnych w języku czeskim oraz 32 zawierających elemen-
ty obcojęzyczne. Wśród znaków publicznych w języku czeskim wyróżniono 
15 nazw, 54 tablice informacyjne, 39 ogłoszeń, 26 drogowskazów i 10 znaków 
drogowych. Znaków publicznych zawierających język inny niż lingua materna od-
notowano 19: trzy tablice informacyjne mieszane i dziewięć polifonicznych, sześć 
mieszanych tablic ogłoszeń oraz jeden mieszany drogowskaz. Wśród 213 znaków 
prywatnych wyrażonych w czeszczyźnie znalazło się 26 nazw, 108 tablic informa-
cyjnych, 75 tablic ogłoszeniowych oraz cztery drogowskazy. Wśród znaków pry-
watnych zawierających elementy obcojęzyczne wyróżniono dziewięć polifonicz-
nych tablic informacyjnych i trzy mieszane, sześć tablic ogłoszeniowych oraz jeden 
drogowskaz.
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1. Znaki publiczne

Spośród znaków publicznych sfotografowanych w Hronovie 19 zawiera język 
inny niż rodzimy; 144 to znaki publiczne w języku czeskim. W kategorii nazw, 
obejmującej 15 znaków, np. nazwy szkół oraz działających przy nich organizacji 
(Základní škola a Mateřská škola Hronov, Školní družin aškolní jídelna), nazwy 
muzeów, pomników, urzędów, stacji autobusowych i innych obiektów użyteczności 
publicznej, nie występują znaki zawierające elementy obcojęzyczne. 

W kategorii publicznych znaków informacyjnych odnotowano 12 tablic w języ-
ku innym niż lingua materna, w tym trzy znaki o charakterze mieszanym oraz 
dziewięć polifonicznych. Uwagę przykuwają zwłaszcza znaki polifoniczne utwo-
rzone pod hasłem „Witajcie u nas” (w trzech językach), przestawiające najważniej-
sze atrakcje turystyczne Hronova (rys. 1). Są wyeksponowane w przestrzeni miasta 
i tworzą ważny, a także najbardziej aktualny element jego szaty informacyjnej. Na 
stronie internetowej miasta można znaleźć komunikat, że jest ich łącznie 37 – por. 
http://www.mestohronov.cz/volny-cas-a-turistika/clanky/vitejte-u-nas. Dobór i hie-
rarchia języków na tablicach są stabilne: język czeski (lingua materna), język pol-
ski (lingua receptiva), język angielski (lingua franca). Przykładem znaku miesza-
nego jest „Informacyjny plan centrum miasta” (rys. 2) usytuowany obok Centrum 
Informacji Turystycznej. Zawiera on treści wyrażone w trzech językach – czeskim, 
polskim i angielskim (tytuł i przypisy do legendy), ale także tylko po czesku (mapa 
i legenda). Podobnie jest w przypadku dwóch pozostałych znaków mieszanych: 
tytuł „Informacyjna mapa Hronova” został zaprezentowany w języku czeskim, pol-
skim i angielskim, natomiast „Mapa ziemi kłodzkiej” – po czesku, angielsku, nie-
miecku i polsku. Często w mieście pojawiały się tablice informacyjne dotyczące 
znanych artystów pochodzących z Hronova: pisarza Aloisa Jiráska (rys. 3) i mala-
rza Josefa Čapka (rys. 4). Treści na nich zawarte zaprezentowano tylko w lingua 
materna.

W przebadanym materiale znalazło się 39 znaków o charakterze ogłoszeń. 
W większości są to zapowiedzi wydarzeń kulturalnych odbywających się w mieście 

Wykres 1.
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(plakaty koncertów, festiwali, sezonowych atrakcji) – za przykład może posłużyć 
szklana gablota znajdująca się w pobliżu Centrum Informacji Turystycznej (rys. 5), 
w której znajduje się 6 plakatów w lingua materna. W materiale odnotowano rów-
nież 6 ogłoszeń mieszanych w języku czeskim i angielskim. 

Jeśli chodzi o znaki drogowe i drogowskazy, to w materiale odnotowano ich 36, 
w tym 26 drogowskazów i 10 znaków drogowych. Wśród nich tylko jeden dro-
gowskaz zawierał treści obcojęzyczne – znak kierujący podróżnych do kościoła 
w Pstrążnej, uwzględniający informacje po polsku (jednak wyraz „kościół” został 
zapisany z błędem jako „kościól” – por. rys. 6).

2. Znaki prywatne

W materiale zebranym w Hronovie znajduje się 213 znaków prywatnych w ję-
zyku czeskim i 32 w języku innym niż lingua materna. 26 ze znaków wyrażonych 
po czesku skategoryzowano jako nazwy, a w 11 dostrzeżono zróżnicowane elemen-
ty obcojęzyczne. Dwie tabliczki z nazwami mają charakter mieszany czesko-angiel-
ski (Tereza Fashion i Radnice Restaurant Music Club), jedna nazwa jest polifonicz-
na – po czesku, niemiecku i angielsku (Obuv, Schuhe, Shoes), jedna została 
utworzona w języku polskim (Justynka – czeska forma to Justýnka), cztery są tylko 
po angielsku, np. Pheonix, Panda Shop, a trzy miały charakter internacjonalny, np. 
S-market, Solarium Studio.

Do kategorii prywatne znaki informacyjne zakwalifikowano 108 tablic – 
wszystkie w lingua materna. Są to na przykład: menu restauracji, wiadomości 
o godzinach otwarcia sklepów i produktach, które można w nich nabyć. Niekiedy 
informacje te są bardzo rozbudowane. Na zdjęciu przedstawiającym wejście do 
salonu kosmetycznego dla psów (rys. 7) widać, że zarówno na drzwiach, jak 
i oknach znajdują się odręczne napisy po czesku, doklejone są kartki z dodatko-
wymi informacjami o psach do przekazania, a obok drzwi ustawiona jest jeszcze 
kredowa tabliczka z napisem Vše pro zvířátka. Przykład ten pokazuje, jak na prze-
strzeni jednego obiektu można nasycić krajobraz bogatym formalnie przekazem 
monolingwalnym. W języku innym niż czeski pojawiło się 10 znaków: trzy o cha-
rakterze mieszanym po czesku i angielsku oraz siedem wyłącznie w lingua fran-
ca – te znaki nie były rozbudowane, jeśli chodzi o zawartość treściową. 

Proporcje między znakami w języku czeskim a obcojęzycznymi oraz zależności 
związane z ich strukturą formalną w kategorii ogłoszeń układają się podobnie. 
Znajduje się w niej 75 znaków w czeszczyźnie oraz dziewięć znaków mieszanych, 
wszystkie w języku czeskim i angielskim (trzy plakaty i dwa ulotki omawiające 
wydarzenia kulturalne, cztery reklamy). Jeden znak ma charakter internacjonalny 
(Taxi Delta Nonstop). 

W kategorii znaków i drogowskazów udało się wyodrębnić jedynie cztery dro-
gowskazy, które zawierają przekaz językowy – zazwyczaj nazwę i element graficz-
ny w postaci strzałki (rys. 8). Jeden drogowskaz z elementami obcojęzycznymi 
kieruje do pizzerii i jest to przykład mieszanego znaku wielojęzycznego, który 
prócz lingua materna zawiera informacje po hiszpańsku i po włosku (rys. 9).
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Krajobraz językowy Dusznik Zdroju

Materiał badawczy krajobrazu językowego Dusznik Zdroju składa się z 370 zna-
ków – 104 publicznych i 180 prywatnych w języku polskim oraz 61 publicznych 
i 25 prywatnych zawierających język inny niż lingua materna. Wśród znaków pu-
blicznych sporządzonych w polszczyźnie wyróżniono pięć nazw, 50 tablic informa-
cyjnych, 25 ogłoszeń, 16 drogowskazów i 8 znaków drogowych. Znaków publicz-
nych zawierających elementy obcojęzyczne odnotowano 61: dwie tablice 
informacyjne mieszane, 11 polifonicznych, jedna w języku niemieckim, 11 miesza-
nych tablic ogłoszeń, jedną polifoniczną oraz 27 drogowskazów o charakterze poli-
fonicznym i osiem utworzonych jedynie w języku obcym. Wśród 180 znaków pry-
watnych zawierających inskrypcje tylko po polsku znajdują się 34 nazwy, 82 tablice 
informacyjne, 50 tablic ogłoszeniowych oraz 14 drogowskazów. Wśród 25 znaków 
obejmujących język inny niż lingua materna pojawiły się cztery nazwy mieszane, 
jedna polifoniczna oraz jedna w języku angielskim i jedna o charakterze internacjo-
nalnym, cztery mieszane tablice informacyjne oraz dwie polifoniczne, dziewięć ogło-
szeń mieszanych oraz jeden znak drogowy o takim charakterze, a także dwa polifo-
niczne.

1. Znaki publiczne

Zebrany materiał dostarczył pięć nazw w języku polskim; są to tabliczki insty-
tucji publicznych, np. szkoły, kościoła czy muzeum papierniczego znajdującego się 
w Dusznikach Zdroju. Nazw w języku innym niż rodzimy, podobnie jak w Hrono-
vie, nie zanotowano. 

Kategoria znaków informacyjnych, analogicznie do czeskiego miasta, okazała 
się najliczniejszą wśród znaków publicznych. Wyodrębniono 50 znaków w języku 
polskim. Podobnie jak w Hronovie, większość z nich dotyczyła atrakcji turystycz-
nych miasta. Przykładowa tablica ukazana jest na zdjęciu nr 10. Zawiera ona zbiór 
dusznickich propozycji dla wypoczywających, które opisano dość obszernie, ale – 
mimo że zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Wykres 2.
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pod hasłem „Przekraczamy granice” – jedynie w języku polskim. Podobną prawi-
dłowość można było zauważyć w Hronovie, tzn. obszerniejsze informacje były do-
stępne tylko w lingua materna. Tablic informacyjnych zawierających elementy ob-
cojęzyczne odnotowano 14. Jedną z ciekawszych jest napis wyryty po niemiecku 
na kamiennym pomniku na rynku w Dusznikach Zdroju (rys. 11), uzupełniający 
współczesny krajobraz językowy miasta o kontekst historyczny. Dodatkowo, dwie 
tablice mają charakter mieszany: jedna z nich to tablica pamięci w pobliżu kościo-
ła, zawierająca – obok przekazu po polsku – sentencję łacińską; na drugiej, umiesz-
czonej obok Muzeum Papiernictwa, znajdują się nie tylko napisy po polsku, angiel-
sku i niemiecku (w tej kolejności), ale także informacje zapisane alfabetem Braille’a 
(rys. 12). 11 znaków informacyjnych ma charakter polifoniczny o bardzo zróżnico-
wanej hierarchii języków: 

– lingua materna + regionalna lingua franca (pięć znaków polsko-niemieckich),
– lingua materna + lingua receptiva (dwa znaki polsko-czeskie),
– lingua materna + lingua franca (dwa znaki polsko-angielskie),
– lingua materna + regionalna lingua franca + lingua franca (jeden znak pol-

sko-niemiecko-angielski), 
– lingua materna + lingua franca + regionalna lingua franca (jeden znak pol-

sko-angielsko-niemiecki). 
Jeśli chodzi o tablice ogłoszeń, to znów wyraźnie przeważa lingua materna. 

W materiale badawczym znajduje się 25 znaków w języku polskim i 12 znaków 
z elementami obcojęzycznymi, wśród nich jeden znak polifoniczny po angielsku 
i rosyjsku (rys. 13) oraz 11 znaków mieszanych, na których pojawiają się następu-
jące konfiguracje języków: 

– lingua materna + lingua franca (osiem znaków), 
– regionalna lingua franca + lingua materna (jedna reklama uzdrowiska),
– lingua materna + lingua receptiva (jeden plakat młyna papierniczego w Cze-

chach),
– lingua materna + lingua franca + lingua receptiva + regionalna lingua franca 

(jeden znak). 
Na ten ostatni znak warto zwrócić szczególną uwagę (rys. 14), ponieważ jest on 

częścią miejskiej kampanii promocyjnej pod hasłem „Visit Duszniki”. Znajduje się 
przy jednej z głównych ulic, ma formę billboardu, na którym w czterech językach 
wypisano proste powitanie. Zarówno dobór języków, jak i ich hierarchia są częścią 
przemyślanej strategii prezentowania miejscowości jako ośrodka turystycznego 
otwartego na zwiedzających z zagranicy. 

Strategia ta jest realizowana także na znakach drogowych. W tej kategorii nad 
znakami jednojęzycznymi w lingua materna (osiem znaków drogowych i 16 dro-
gowskazów w języku polskim) przeważają znaki wielojęzyczne – to jedyny przy-
kład przełamania paradygmatu jednojęzyczności w krajobrazie językowym bada-
nych miast. Na 26 drogowskazach realizowany jest schemat lingua materna 
+ lingua franca (rys. 15); odnoszą się one do różnych obiektów, np. budynków 
publicznych, jak policja, urząd miejski, PKP czy poczta, a także miejsc istotnych 
turystycznie, np. park zdrojowy, schronisko „Pod Muflonem”. Wśród znaków poli-
fonicznych pojawił się też jeden drogowskaz w języku polskim i czeskim (Zielona 
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ścieżka zdrowia). Dodatkowo na dużym słupie ze znakami wskazującymi kierunek 
jazdy do „miast zaprzyjaźnionych” znalazły się dwa znaki francuskie (Audun 
Le Tiche), cztery znaki niemieckie (dwa – Hoya Wesser, dwa – Bad Sulza), dwa 
znaki czeskie (Nove Mesto nad Metuji – zamiast: Nové Město nad Metují).

2. Znaki prywatne

Materiał badawczy dostarcza 34 nazw w języku polskim oraz siedem w języku 
innym niż lingua materna. Podobnie jak w przypadku czeskiego Hronova, nazwy 
polskie również odznaczały się pewnym zróżnicowaniem. Na szyldach dominują 
nazwy pospolite, np. Obuwie, Piekarnia, Meble Antyki; często dołącza się do nich 
nazwę własną, np. Sklep mięsno-wędliniarski U Ewy, Kwiaciarnia Pod Okienkiem, 
Salon urody Claudia. Wśród nazw zawierających elementy obcojęzyczne znajdują 
się cztery znaki mieszane polsko-angielskie, np. Gabi Gold, Foto Basiuk, jeden 
znak polifoniczny polsko-niemiecko-angielski (Kantor Wechselstube Exchange) 
oraz dwa inne: jeden po angielsku (Burger House) i jeden o charakterze internacjo-
nalnym (Eden). 

Prywatne znaki informacyjne to kategoria, która w krajobrazie badanych miast 
jest licznie reprezentowana, głównie w lingua materna. W Dusznikach Zdroju zebra-
no 82 znaki w języku polskim. Ich forma oraz treści były, podobnie jak w czeskim 
mieście, bardzo zróżnicowane. sześć znaków zawiera elementy obcojęzyczne. Są 
wśród nich dwa znaki polifoniczne: polsko-angielski i polsko-angielsko-niemiecki 
oraz cztery znaki mieszane: dwa po polsku i po niemiecku (jeden z reklamą kantoru 
i jeden zawierający ofertę wolnych pokoi) oraz dwa po polsku i po angielsku.

Charakterystyka tablic ogłoszeń również przypomina Hronovski układ. Przeana-
lizowano 50 znaków w języku polskim. Ich przedmiotem były zarówno wydarzenia 
kulturalne, np. koncerty, wystawy, festiwale, jak i zwykłe ogłoszenia drobne, 
np. dorabianie kluczy. Pewną nowością, której nie zauważono w Hronovie, są sku-
piska ogłoszeń umieszczone nie w szklanej bądź drewnianej gablocie, a na klasycz-
nym słupie ogłoszeniowym (rys. 16). Jak widać, znaki te są bardziej ulotne i zmien-
ne, duża ich część uległa zniszczeniu, a niektóre zostały przykryte nowszymi. 
Zaobserwowano również dziewięć znaków obcojęzycznych – wszystkie miały cha-
rakter mieszany: dwa znaki polsko-czeskie (dotyczące festiwalu „Łączą nas źródła, 
muzyka i czekolada”), trzy polsko-niemieckie (dotyczące konkursu pianistycznego) 
oraz cztery polsko-angielskie (głównie plakaty koncertów). 

Wśród znaków prywatnych wyróżniono także kategorię znaków drogowych. 
Zdecydowana większość z nich (14 drogowskazów) zawiera wyłącznie język pol-
ski, na trzech znakach pojawiają się elementy obcojęzyczne. Jest to jeden znak 
polsko-angielski oraz dwa polsko-niemieckie (dotyczące wolnych pokoi – rys. 17).
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Wnioski

Przeprowadzona analiza znaków Hronova i Dusznik Zdroju pozwala wyodrębnić 
kilka znaczących podobieństw i różnic w krajobrazie językowym po czeskiej i pol-
skiej stronie pogranicza. Daje to możliwość określenia, czy każdy z eksponowa-
nych w nim języków jest równomiernie i powtarzalnie reprezentowany. Pozwala też 
pośrednio prześledzić, jakie cele i strategie komunikacyjne przyjmują zarówno oso-
by prywatne, jak i instytucje w zakresie kształtowania hierarchii językowej.

Cechą wspólną krajobrazu językowego Hronova i Dusznik Zdroju jest z pewno-
ścią supremacja języka rodzimego, zarówno w sferze publicznej, jak i – zwłasz-
cza – prywatnej. Znaki zawierające także elementy obcojęzyczne są w zdecydowa-
nej mniejszości. Co ważne, po obu stronach granicy na pierwszym miejscu po 
lingua materna w hierarchii językowej znajduje się lingua receptiva. Wysoka po-
zycja języka sąsiada zaznacza się zwłaszcza w kategorii znaków publicznych, co 
wskazuje na planową politykę językową. Wspierają ją dostępne w obu miastach 
przewodniki turystyczne o charakterze przestrzennym lub/i audialnym. W Duszni-
kach Zdroju jest to „City Walk – polsko-czeski audioprzewodnik po Dusznikach 
Zdroju” odsyłający do 20 atrakcji turystycznych (znaki utworzone są w języku pol-
skim i czeskim, ale nazwa przewodnika – jak widać – jest anglojęzyczna); w Hro-
novie zaś „Vítejte u nás” (37 tablic po czesku, polsku i niemiecku). W sferze pry-
watnej zaznacza się tendencja globalizacyjna: drugą pozycję w hierarchii języków 
zajmuje lingua franca. Język angielski jest eksponowany na szyldach, np. w na-
zwach sklepów i punktów usługowych; staje się także nieodłącznym elementem 
ogłoszeń. Tym jednak, co najbardziej odróżnia krajobraz językowy Hronova i Dusz-
nik Zdroju, jest kategoria drogowskazów (znaki publiczne). W Dusznikach pojawia 
się szereg drogowskazów w języku ojczystym oraz angielskim. W połączeniu 
z ang lojęzyczną kampanią promocyjną „Visit Duszniki”, którą miasto prowadzi tak-
że na billboardach, nasuwa się przypuszczenie, że polityka językowa jego władz 
ulega obecnie istotnej transformacji. W hierarchii języków obcych nad językiem 
sąsiada zaczyna dominować bardziej uniwersalna lingua franca.

Najogólniej rzecz ujmując, badanie pokazuje, że w krajobrazie miast i miaste-
czek polsko-czeskiego pogranicza można mówić o stopniowym przełamywaniu pa-
radygmatu jednojęzyczności. Aby uchwycić wyłomy w jego dominacji, Yasemin 
Yildiz (2012) wprowadziła pojęcie kondycji postmonolingwalnej jako sfery napięć 
między utrzymującym się paradygmatem jednojęzyczności a naporem praktyk wie-
lojęzycznych. Obserwacja krajobrazu językowego polsko-czeskiego pogranicza 
przekonuje, że – w przeciwieństwie do tzw. przestrzeni tranzytowych, w których 
dominuje globalna angielszczyzna, czy wielkich „ponowoczesnych” miast, w któ-
rych rozwija się tzw. metrolingwizm, czyli twórcze praktyki wielojęzyczne ponad 
granicami kultury, historii i polityki (Pennycook, Otsui 2015) – na obszarach bar-
dziej peryferyjnych na styku różnych kultur i języków wykształcają się praktyki 
postmonolingwalne. Utrzymuje się w nich naczelna pozycja lingua materna, ale 
adaptowane są jednocześnie innojęzyczne opcje: lingua franca – zarówno w wersji 
lokalnej (język niemiecki), jak i globalnej (angielszczyzna) – czy lingua receptiva, 
czyli receptywna komunikacja oparta na spokrewnionych językach rodzimych 



Wielojęzyczność zrównoważona? 155SO 76/1

(polskim i czeskim). Wydaje się, że praktyk tych nie należy traktować jako fazy 
przejściowej w drodze do pełnej wielojęzyczności, ale raczej jako specyficzny efekt 
glokalizacyjny. Oczywiście, dla poparcia tej tezy konieczne jest uzupełnienie przed-
stawionego studium przypadku o bardziej kompleksowe i szerzej zakrojone badania 
krajobrazu językowego polsko-czeskiego pogranicza.

Patrząc na Hronov i Duszniki Zdrój z perspektywy ekolingwistyki stosowanej, 
można jednak stwierdzić, że optymalnym zestawem języków, jakie powinny być 
reprezentowane na polsko-czeskim pograniczu, jest następująca konfiguracja: lin-
gua materna + lingua receptiva + lingua franca + regionalna lingua franca. Hie-
rarchia ta odzwierciedla po pierwsze naczelną pozycję języka ojczystego w społe-
czeństwach o wysokim stopniu jednojęzyczności. Z ostatniego spisu ludności 
w Polsce wynika, że polszczyzna jest „językiem domowym” 98% Polaków; podob-
nie jest w Czechach – 96% Czechów posługuje się czeszczyzną jako językiem 
pierwszym. Po drugie hierarchia ta wskazuje na specyfikę terenu, a język sąsiada 
jest w niej eksponowany nie tylko symbolicznie, ale i komunikacyjnie. Z badań 
diagnostycznych na pograniczu polsko-czeskim wynika, że lingua receptiva – mo-
del komunikacyjny wykorzystujący podobieństwo spokrewnionych języków sło-
wiańskich – wyraźnie dominuje na tym terenie nad lingua franca – modelem opar-
tym na wspólnej znajomości nierodzimego języka globalnego (angielszczyzny). Jej 
obecność zaznacza się jednak coraz wyraźniej jako element społeczno-gospodar-
czych zmian modernizacyjnych oraz rozwoju cywilizacyjnego w kierunku zorien-
towanym ku zachodniemu centrum (Steciąg 2017). Regionalna lingua franca, czy-
li język niemiecki, to z jednej strony świadectwo burzliwej historii tego obszaru, 
a z drugiej – efekt turystyki Niemców, którzy chętnie odwiedzają przygraniczne 
tereny, co znajduje odzwierciedlenie w repertuarze języków obecnych w lokalnym 
krajobrazie. 

Wydaje się, że konfiguracja ta dobrze reguluje sytuację językową na polsko-cze-
skim pograniczu, wspierając także zrównoważony rozwój regionu. Uwzględnia bo-
wiem jego dziedzictwo historyczne, promuje zróżnicowanie kulturowe, wspiera 
ambicje modernizacyjne, a przede wszystkim przełamuje paradygmat jednojęzycz-
ności, który jest przeciwieństwem bardziej otwartych i ekologicznie pożądanych 
relacji język – naród – społeczeństwo/ komunikacja.
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Sustainable multilingualism? The language landscape of the Polish-Czech borderland – 
an eco-linguistic approach (the case of Duszniki Zdrój and Hronov)

Summary

The aim of the article is to analyse the linguistic landscape of the Polish-Czech borderland with 
particular emphasis placed on the number and hierarchy of languages existing in the public space. A static 
study will be carried out i.e. a study of the language(s) of public road signs, names of streets and squares, 
public-access buildings, signs on businesses and shops, hoardings etc. The research material comes from 
two small towns: Duszniki Zdrój in Poland and Hronov in the Czech Republic, both aspiring to become 
local tourist centres. The global vs. local opposition is of importance to the assumptions made in the study 
because the language will be regarded as a local practice (Pennycock, 2010). In conclusion, the study will 
examine the thesis that the local linguistic landscape is a testimony to a transition from a monolingual 
paradigm towards a “post-monolingual condition” (Yildiz, 2012). It will also be very interesting to find 
out which configuration of the languages can be considered sustainable in terms of the area’s multilingual 
nature.

Keywords: eco-linguistics, sustainable multilingualism, lingua materna, lingua receptiva, lingua franca
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Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka realizacji motywu sied-
miu słów Jezusa na krzyżu w staropolskich narracjach biblijno-apokryficznych. 
Cykl artykułów będzie składał się z dwóch części: pierwszej – poświęconej źró-
dłom siedmiu słów Jezusa na krzyżu, oraz drugiej – pokazującej językowe 
ukształtowanie tych części staropolskich pasji, w których motyw ten występuje. 
W pierwszej kolejności niezbędne jest przedstawienie genezy motywu, charakte-
rystyki tekstów staropolskich, w których się on pojawia, oraz wypunktowanie 
najważniejszych różnic w fabularnym ukształtowaniu odpowiednich fragmentów 
pasji staropolskich. Następnie, dopiero w drugim artykule, scharakteryzowane zo-
stanie językowe ukształtowanie tych części polskojęzycznych średniowiecznych 
 apokryfów.

Geneza motywu

Kluczowym momentem historii zbawienia rodzaju ludzkiego jest w chrześcijań-
stwie śmierć Jezusa na krzyżu oraz jego zmartwychwstanie po trzech dniach. O ile 
początkowo w Europie dominowała religijność związana z figurą Chrystusa Zbawi-
ciela, Chrystusa Zmartwychwstałego, o tyle już od XI wieku można zaobserwować 

1 Badania realizowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki; projekt nr 2017/26/E/
HS2/000083: Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów No-
wego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych, pod kierunkiem 
Doroty Rojszczak-Robińskiej.
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wzmożone zainteresowanie narzędziami męki, arma christi, oraz postacią Chrystu-
sa cierpiącego na krzyżu2.

Tomasz á Kempis w dziele O naśladowaniu Chrystusa (zob. Tomasz 2014) pod-
kreślał, że właśnie na krzyżu, podczas męki, do głosu dochodzi ludzka natura Je-
zusa. Człowiek wierzący winien wobec śmierci i cierpienia wykazywać się postawą 
podobną do tej prezentowanej przez Chrystusa na krzyżu.

Religijność późnego średniowiecza – jak wskazuje Jerzy Józef Kopeć (zob. Ko-
peć 1975) – jest ściśle związana z apoteozą Jezusa cierpiącego. Pojawienie się na 
polskich ziemiach zakonów żebrzących – dominikanów i franciszkanów – którzy 
w sposób szczególny szerzyli pobożność pasyjną, dodatkowo zwiększyła zaintere-
sowanie tą częścią historii biblijnej. W sztuce religijnej późnego średniowiecza 
(głównie XIV-XV wieku) dominuje doloryzm. Obecna jest także tradycja compas-
sio. Jest ona z jednej strony związana z ukazywaniem współcierpiącej z Jezusem 
matki, a z drugiej – z zachętą do współodczuwania z Chrystusem jego męki pod-
czas prywatnej medytacji (zob. Górski 1965).

Rozprzestrzenianie się religijności związanej z prywatnymi rozważaniami śmier-
ci krzyżowej oraz współodczuwaniem z Jezusem, zwanej także devotio moderna, 
skutkowało pojawieniem się większej liczby tekstów medytacyjnych, np. łacińsko-
języcznych Rozmyślań o bożym umęczeniu, Medytacji Jana de Caulibus oraz Vitae 
Christi Ludolfa z Saksonii. Wszystkie one miały „dostarczać przedmiotu rozważań 
(meditatio), pobudzić do współczucia (compassio) i skłonić do naśladowania (imi-
tatio)” (Dobrzeniecki 1965: XXXIX). Podkreślano także rolę obrazu dla lepszego 
wyobrażenia sobie opisywanych momentów męki Jezusa tak, jakby się było przy 
nich obecnym: „Non vero considera hanc tanquam dudum et ante multa saecula 
gesta, sed imaginare tibi tamquam praesentia sint et coram oculis tuis gerantur” 
(Piotr z Alakantary, za: Dobrzeniecki 1965: XLII)3.

Z apoteozą krzyża i cierpiącego Jezusa ściśle wiąże się figura Chrystusa Mówcy, 
czyli Chrystusa wypowiadającego przed śmiercią siedem ostatnich słów:

Siedem słów na krzyżu od dawna służy jako fundament rozważań na temat męki Jezusa. Naj-
wcześniejszą wzmiankę o nich znajdujemy w modlitwie z VIII w., której autorem jest Beda 
Czcigodny – siedem słów zostało tam przeciwstawionych siedmiu grzechom głównym (Ne-
vele [red.] 2004: 12).

Święty Beda Czcigodny w Godzinach zwraca uwagę, że „kto tylko rozważa 
siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu, będzie ocalony, a Najświętsza Panna uka-
że mu się na trzydzieści dni przed jego śmiercią” (Radcliffe 2006: 6). Rozważanie 
siedmiu słów Jezusa wraz z medytacją poświęconą siedmiu ranom było jednym 
z najważniejszych przejawów devotio moderna (zob. Radcliffe 2006: 6).

2 „W XI w. centralne miejsce pobożności zajmował Chrystus Zbawiciel, przy czym rozwijał się 
kult Chrystusa na krzyżu i samego krzyża. Wzrosło też zainteresowanie męką Chrystusa” (Pawlak 
2018: 16).

3 Jeden z omawianych dalej tekstów staropolskich, Rozmyślania dominikańskie, należy do tego nurtu, 
zob. Adamczyk 1980: 141.
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Na temat teologicznego sensu ostatnich słów Jezusa wypowiadali się wybitni 
myśliciele epoki, jak np. św. Bonawentura, autor obszernego komentarza teologicz-
nego do Sekwencji Piotra Lombarda, św. Biernat czy też św. Jan Złotousty.

Źródło motywu nie jest trudne do wskazania, jest to bowiem Pismo Święte, jednak 
w żadnej z czterech Ewangelii nie pojawiają się wszystkie słowa przypisywane Jezu-
sowi na krzyżu. Co więcej, tylko jedno, czwarte słowo, jest przytaczane przez więcej 
niż jednego ewangelistę (przez dwóch – św. Mateusza oraz św. Marka). Zawołania 
Jezusa, nazwane tradycyjnie „słowami”, mimo że rozsiane w różnych miejscach Pi-
sma Świętego, stanowiły dla średniowiecznych pisarzy swoistą całość. Bardzo wcze-
śnie (na pewno już w VIII wieku4) zaczęły funkcjonować w oderwaniu od swego 
źródła i zostały ułożone w kolejności zbliżonej do chronologicznej5.

Słów Jezusa wypowiedzianych w obliczu śmierci, a więc będących ostatnim 
przesłaniem dla ludzkości, nieprzypadkowo jest siedem. Jest to liczba doskonałości 
(por. np. Radcliffe 2006: 17). W Piśmie Świętym liczba siedem pojawia się, gdy 
mowa o obietnicach złożonych przez Boga Żydom, o rzeczach ostatecznych oraz 
o doskonałości. Być może jest to związane ze znaczeniem hebrajskiego liczebnika 
„szeba” (‘siedem’, ‘pełnia czegoś’, ‘przysięga’) (por. Ifrah 1990).

Staropolskie pasje

Motyw ten był bardzo popularny także w literaturze polskiego średniowiecza. 
Znajdujemy go w Rozmyślaniach dominikańskich (RD 202–204), w Żywocie Pana 
Jezu Krysta Baltazara Opeca (ŻPJK R6v–S4v) oraz w Sprawie chędogiej 
(SCh 104v–118v). Zapewne znalazłby się także w Rozmyślaniu przemyskim, gdyby 
kopiowany przez skrybę rękopis nie został okaleczony i historia nie urywałaby się 
w momencie przyprowadzenia Jezusa do Piłata.

Choć wymienione tu staropolskie teksty opatruje się zbiorczą etykietą „narracje 
biblijno-apokryficzne” (termin za: Adamczyk 1980), do czego zresztą uprawnia 
spójna tematyka i przejawiająca się w nich ludowa religijność epoki przedtrydenc-
kiej (zob. Górski 1965: 307), różnią się między sobą w wielu kwestiach.

Rozmyślania dominikańskie to tekst pasyjny, znajdujący się w bogato ilustrowa-
nym kodeksie. Układ został przemyślany i od początku zaprojektowany tak, aby 
ułatwiał prywatną medytację nad męką Jezusa. Niemal zawsze odbiorca ma przed 
sobą całostkę tekstu, zazwyczaj zamkniętą na jednej karcie6, oraz odpowiadającą 

4 Por. Nevele (red.) 2004: 12.
5 Zbliżonej do chronologicznej, ponieważ trudno określić, które słowo zostało wypowiedziane wcześ-

niej. Relacje Ewangelistów bowiem różnią się w szczegółach. Przykładowo, w Ewangelii wg św. Jana po 
VI słowie pojawia się informacja o tym, że Jezus jeszcze coś krzyczy donośnym głosem, jednak żadne 
konkretne słowa nie są przytoczone (ani w postaci mowy zależnej, ani niezależnej). W Ewangelii wg św. 
Łukasza pojawia się natomiast słowo VII – przypisywane Jezusowi wypowiedzi przytoczone zostały 
w postaci mowy niezależnej. Do budowy językowej wszystkich słów Jezusa na krzyżu przyjdzie się od-
nieść w drugim z zaplanowanych artykułów.

6 Zdarza się, że tekst (kilka linijek) nie mieści się na karcie. Wtedy pisarz umieszcza go pod ilustra-
cją na sąsiedniej stronie.
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mu ilustrację (zob. Stramczewska 2013). We wstępie czytelnik dostaje instrukcje, 
jak korzystać z kodeksu, aby otrzymać odpust grzechów. Sam tekst jest kopią wcze-
śniejszego tekstu, być może zmodyfikowanego na potrzeby tego konkretnego odpi-
su. Nosi liczne ślady późniejszych dopisków i poprawek (zob. Stramczewska 2015). 
Stosunek pisarza do obcojęzycznych źródeł był niejednorodny: łacińskie traktaty 
służyły mu raczej do kształtowania fabuły niż do czerpania wzorców językowych, 
fragmenty Pisma Świętego natomiast najczęściej przekładał literalnie (zob. Górski 
1965).

Żywot Pana Jezu Krysta to staropolski druk. Również jest ilustrowany licznymi 
rycinami, niektóre z nich są bardzo podobne do tych zdobiących RD (zob. Krzak-
-Weiss 2014; Ziółkowska 2016: 45–58). Układ ilustracji nie jest tu regularny, 
a tekst podzielono na rozdziały, których cezury nie pokrywają się z granicami kart. 
Fabuła obejmuje wydarzenia od zwiastowania Maryi do zmartwychwstania Jezusa, 
wniebowzięcia matki Bożej oraz Bożego Sądu. Utwór również zawiera liczne 
wskazówki skierowane do odbiorcy, w jaki sposób należy medytować. Nie skupia 
się jednak wyłącznie na męce. ŻPJK to twórcza kompilacja łacińskich źródeł, trak-
tujących o życiu Jezusa (podobnie jak RP) (zob. Wydra 2014).

Sprawa chędoga to staropolski rękopiśmienny tekst, także kopiowany, znajdują-
cy się w kodeksie razem z polskojęzycznymi Ewangelią Nikodema oraz Historyją 
Trzech Kroli. W całości poświęcony jest męce Jezusa. Opowiada o wydarzeniach 
od zebrania się rady żydowskiej aż do złożenia ciała Jezusa w grobie. W przeci-
wieństwie do dwóch poprzednich tekstów SCh nie zawiera ilustracji. Brak również 
podziału tekstu na mniejsze całostki. Źródła motywów fabularnych oraz (niejedno-
krotnie) schematów językowych można upatrywać w łacińskich tekstach, które – 
jak wszyscy staropolscy pisarze – autor SCh kompilował w twórczy sposób na 
użytek swojego dzieła (więcej zob. np. Rojszczak-Robińska 2016).

W każdym z tych apokryfów obecny jest motyw siedmiu słów Jezusa na krzyżu, 
ale za każdym razem jest inaczej osadzony w fabule oraz odmiennie ukształtowany 
językowo.

Fabuła

W każdym z zabytków poświęcono przedstawieniu tego motywu inną liczbę 
stron: w RD są to 2 karty, w ŻPJK – 9 kart, a w SCh – 30 kart7. Wynikać by to 
mogło z różnicy w objętości poszczególnych utworów. Jeśli jednak uwzględnimy 
proporcje kart poświęconych motywowi siedmiu słów Jezusa na krzyżu do wszyst-
kich kart, potwierdzi to wyraźną różnicę w tym zakresie. Najmniej obszerne RD 
poświęcają motywowi około 1,6% swej objętości, dwukrotnie obszerniejszy ŻPJK – 
około 3,6% objętości, a SCh – aż około 10% objętości.

Widać także wyraźną dysproporcję w opisywaniu i wyjaśnianiu poszczególnych 
słów. W RD zdecydowanie najmniej miejsca poświęcono czterem pierwszym 

7 Ze względu na różne zagęszczenie wyrazów na kartach poszczególnych zabytków podaję szacun-
kową liczbę słów poświęconych realizacji motywu w apokryfach: RD – 1200, ŻPJK – 7000, SCh – 8100.
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słowom, znajdującym się na jednej karcie, najwięcej zaś trzem ostatnim. Odwrotnie 
wygląda sytuacja w pozostałych dwóch apokryfach – cztery ostatnie słowa są przy-
toczone bez obszernego komentarza. Trzy pierwsze słowa natomiast osadzone są na 
szeroko przedstawionym tle fabularnym, teologicznym, źródłowym. Jest to dość 
zaskakujące, biorąc pod uwagę tak eksponowaną przez badaczy wyjątkowość RD 
na tle innych staropolskich zabytków pod względem roli Maryi w dziele zbawienia. 
Trzecie słowo – to skierowane do matki – zostało bowiem jedynie wymienione 
w RD, i to w okrojonej formule, podczas gdy w pozostałych zabytkach poprzedzo-
ne jest obszernymi fragmentami narzekania Maryi oraz skomentowane przez śred-
niowieczne autorytety z zakresu teologii i egzegezy biblijnej.

Tylko w RD pisarz podzielił słowa tak, aby mieściły się w obrębie karty, jako 
pewne całostki – na jednej z kart umieścił cztery słowa, a na drugiej trzy. Wiąże 
się to ze specyficzną budową RD – w kodeksie powinny sąsiadować ze sobą mi-
niatura oraz odpowiadający jej tekst (zamknięta całostka tekstu). Taki układ sprzy-
jał indywidualnej medytacji. W ŻPJK poszczególne słowa rozsiane są po kilku 
rozdziałach, niekiedy przedzielają je całe obszerne partie tekstu niezawierające 
słów Jezusa, ale przedstawiające np. żal Maryi spowodowany tym, że jej syn nie 
zwraca się do niej, lecz do łotrów wiszących z nim na krzyżu. Podobnie w SCh, 
poszczególne słowa oraz ich wyjaśnienia niejednokrotnie nie zamykają się w ob-
rębie jednej karty. Ponadto między nimi znajdują się fragmenty tekstu poświęcone 
wydarzeniom fabularnym niejednokrotnie luźno tylko związanym z motywem 
siedmiu słów.

Pisarze inaczej usytuowali moment wypowiedzenia siedmiu słów przez Jezusa. 
W RD pierwsze słowo pada tuż po podniesieniu Jezusa z krzyżem między dwoma 
łotrami oraz naśmiewaniu się Żydów. Jest odpowiedzią na ich szyderstwa: „Ale pan 
Jezus nie gniewał sie z tych słow na nie, ale łaskawych siedm słow przemowił”. 
Świadczy o tym spójnik „ale” wprowadzający nową myśl przeciwstawną do wcześ-
niejszego kontekstu oraz zaimek wskazujący „tych”, będący anaforycznym nawią-
zaniem do wcześniej przywołanych „szyderstw”. W ŻPJK pierwsze słowo Jezusa 
pada także po naśmiewaniu, ale scena z łotrami zostaje wprowadzona dopiero, gdy 
przychodzi czas na wypowiedzenie drugiego słowa. Inaczej w SCh – początkowe 
wyliczenie wszystkich siedmiu słów w zwięzłej konstrukcji jest zapowiedzią ob-
szerniejszego omówienia wszystkich kolejnych słów. Wyszydzenie, które jest przy-
czyną wypowiedzenia pierwszego słowa, pojawia się dopiero, gdy czas na egzege-
zę pierwszego słowa; rozmowa z łotrami zostaje przytoczona dopiero, gdy czas na 
słowo drugie. Całość kończy ponowne wyliczenie siedmiu słów, co stanowi ramę 
kompozycyjną tego fragmentu tekstu.

Pisarz RD jako jedyny poinformował o zaćmieniu słońca po czwartym słowie; 
pozostali pisarze umieścili ten fakt zaczerpnięty z Pisma Świętego po słowie trze-
cim. W Nowym Testamencie o zaćmieniu słońca niemalże w taki sam sposób in-
formują Mateusz (tuż przed IV słowem – Mt 27, 45), Marek (tuż przed IV sło-
wem – Mk 15, 33) oraz Łukasz (między II a VII słowem – Łk 23, 44).

Poszczególne apokryfy różnią się także liczbą szczegółów. Najmniej jest ich 
w RD. Tylko w ŻPJK pojawia się informacja na temat imienia łotra, wiszącego na 
prawicy Jezusa. Natomiast tylko w SCh przytoczona zostaje historia życia tego 
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łotra, pokazująca, jak jego losy już kiedyś splotły się z losami Jezusa. W ŻPJK oraz 
w SCh pojawia się wspomnienie przez Maryję sceny zwiastowania. Jest to typowe 
dla tekstów pasyjnych późnego średniowiecza antytetyczne zestawienie: radość ze 
zwiastowania zostaje przeciwstawiona cierpieniu matki podczas męki krzyżowej 
syna (Górski 1965: 317). W RD scena ta znajduje się dużo później (RD 228). Jest 
obecna także w RP oraz w Lamencie świętokrzyskim.

Źródła

Zanim przejdziemy do analizy zależności ukształtowania realizacji motywu 
siedmiu słów Jezusa na krzyżu w staropolskich apokryfach od Pisma Świętego, 
należy poczynić istotną uwagę, dotyczącą korzystania z „innych” tekstów w kultu-
rze średniowiecznej. Cytowanie odbywało się wówczas na innych niż współcześnie 
prawach: „W kulturze oralnej «dosłowne» przytoczenie oznaczało wyrażenie tej 
samej treści, w kulturze pisma – wyrażenie tej samej treści za pomocą tych samych 
słów” (Krążyńska, Mika, Słoboda 2015: 54). Do tego dochodzi czynnik pamięcio-
wy – niektóre szczególnie często wykorzystywane fragmenty tekstów (a do takich 
zalicza się bez wątpienia siedem słów Jezusa na krzyżu) były przytaczane z pamię-
ci (zob. Kuźmicki 2015). Stopień przystawalności polskiego tekstu do łacińskiej 
Vulgaty może być zatem różny. Pewne różnice w tłumaczeniach tych samych frag-
mentów Pisma Świętego mogą także wynikać z odmiennych redakcji Vulgaty, 
z których akurat korzystali konkretni pisarze. Niemniej jednak wydaje się, że zesta-
wienie poszczególnych słów Jezusa na krzyżu zamieszczonych w Piśmie Świętym 
z ich odpowiednikami w staropolskich narracjach apokryficznych może pokazać 
specyfikę poszczególnych tekstów.

Słowo I
„Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt” – Łk 23,34.

Fragment ten pojawia się tylko w Ewangelii wg św. Łukasza. Na dodatek nie we 
wszystkich odpisach, co zaznaczają teologowie, sugerując, że być może słowa zo-
stały dodane później (por. Nevele [red.] 2004: 31). Jest to modlitwa Jezusa skiero-
wana do Ojca za tych, którzy są odpowiedzialni za jego śmierć krzyżową. Do kogo 
jednak odnosi się zaimek „illis”? Do Rzymian czy do Żydów?

Możemy słusznie założyć, że modlitwa dotyczyła rzymskich żołnierzy. Bądź co bądź, to oni 
wykonywali rozkaz ukrzyżowania skazanego przestępcy, pozostając prawdopodobnie w cał-
kowitej nieświadomości odnośnie do religijnej złożoności sytuacji. Jednakże w Ewangelii 
wg św. Łukasza odpowiedzialnością za ukrzyżowanie Jezusa obarczeni są nie Rzymianie, ale 
„Żydzi” – zarówno kapłani, jak i cały tłum (Nevell 2004: 32).

Zaimek „illis” odnosi się zatem do Żydów. Interpretację taką uwiarygadniają 
Dzieje Apostolskie, w których przeprowadzono paralelę między ukrzyżowaniem 
Jezusa a ukamieniowaniem Szczepana („Domine, ne statuas illis hoc peccatum” – 
mówi św. Szczepan; Dz 7, 60).

Słowo to zostało przetłumaczone przez staropolskich pisarzy w taki sposób:
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RD: Ojcze, odpuści im, boć nie wiedzą, co czynią.
ŻPJK: Ojcze miły, odpuści im, boć nie wiedzą, co działają.
SCh: Ojcze, odpuści jim, bo nie wiedzą, co czynią.

Budowa składniowa polskojęzycznych fragmentów jest niemalże bliźniacza do 
łacińskiej podstawy. W polskich apokryfach mamy inicjalny wołacz do Ojca, tak 
jak w łacinie. Zdanie główne składa się z czasownika „odpuścić” w trybie życzą-
cym (z wykładnikiem formalnym -i), charakterystycznym dla modlitw, połączonym 
z zaimkiem osobowym pełniącym funkcję dopełnienia. W łacinie podobnie – „di-
mitte” czyli 2 sg. praes. act. imperativus z dopełnieniem w postaci zaimka osobo-
wego „illis”. Następnie pojawia się zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny, 
wprowadzone spójnikiem „bo” (także z partykułą wzmacniającą -ć), z domyślnym 
podmiotem wyrażonym w zdaniu nadrzędnym za pomocą zaimka oraz zaprzeczo-
nym orzeczeniem. Podobnie w łacinie, „enim” wprowadza zdanie podrzędne oko-
licznikowe przyczyny. Na końcu polskiego fragmentu mamy zdanie podrzędne do-
pełnieniowe. Tak samo w łacinie – „quid faciunt”.

Na tym tle wyraźnie zaznacza się nadmiarowa (w stosunku do wszystkich pozo-
stałych wersji) przydawka „miły” do wołacza „Ojcze” w ŻPJK. Może być to przejaw 
samodzielności twórczej polskiego pisarza. Tomasz Mika w odniesieniu do RP za-
uważył, że polskojęzyczni pisarze wykazują się największą swobodą tłumaczenia ła-
ciny w zakresie nazywania osób (zob. Mika 2002). W Meditationes Jana de Caulibus, 
które były inspiracją dla ŻPJK, „Dominus Iesus” jest często tłumaczone jako „miły 
Jezus”. Podobnie we wszystkich modlitwach w ŻPJK, dla których łacińskim wzorem 
było Speculum passionis Urlicha Pindera, „Ihesu” i „Domine Ihesu” tłumaczone są 
za pomocą rozbudowanych apostrof, z licznymi przydawkami, np. „Ihesu” – „O Jezu 
miłościwy” (ŻPJK 23v), „O namilejszy Jezu” (ŻPJK 28v).

Mało tego, tenże cytat z Pisma Świętego jest powtórzony w ŻPJK kilkakrotnie 
na dwóch sąsiednich stronach, za każdym razem w nieco odmiennym kształcie ję-
zykowym:

Ojcze miły, odpuści im, boć nie wiedzą, co działają.
Odpuści im, Ojcze miły, boć nie wiedzą, co działają.
Ojcze, odpuści im, boć nie wiedzą, co działają.
Nie, nie, miły Ojcze, ale odpuści im, boć nie wiedzą, co czynią.
Boże Ojcze, odpuści im, boć nie wiedzą, co działają.

Powtórzenia pierwsze i drugie są zbudowane z takich samych, zanalizowanych 
już i opisanych w artykule elementów, ale różnią się szykiem. Obydwa znajdują się 
w części, w której autor samodzielnie próbuje wyjaśnić znaczenie słów. Trzecie 
powtórzenie, bez przydawki „miły” zostaje – jak sugeruje autor ŻPJK – zacytowa-
ne za św. Biernatem. Czwarte – podobnie jak dwa pierwsze – to element zainsce-
nizowanej rozmowy między Jezusem a Ojcem. W odpowiedź Jezusa włączone zo-
stały charakterystyczne dla dialogu wyrażenia, co zmieniło nieco budowę 
składniową. Także przydawka „miły”, występująca do tej pory w postpozycji, zo-
staje użyta w prepozycji. Piąte, ostatnie powtórzenie, jest podsumowaniem całego 
fragmentu wyjaśniającego sens pierwszego słowa. Jezus nie zwraca się już do Ojca 
„miły Ojcze”, ale „Boże Ojcze”. Inaczej definiuje to relację między rozmówcami. 
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Słowo II
„Amen dico tibi: Hodie mecum eris in paradiso” – Łk 23, 438.

Słowo drugie także pochodzi z Ewangelii wg św. Łukasza, choć o łotrach wi-
szących obok Jezusa wspominają wszyscy czterej ewangeliści. Tylko św. Łukasz 
przytacza rozmowę Jezusa z nimi.

Cała rozmowa składa się z bluźnierczej wypowiedzi pierwszego łotra, tego z le-
wej strony, skierowanej do Jezusa, z odpowiedzi łotra z prawej, tradycyjnie nazy-
wanego „dobrym” oraz ze słów Jezusa. Tylko ostatnia wypowiedź jest nazywana 
w tradycji drugim słowem Jezusa, jednak we wszystkich apokryfach została ona 
osadzona w dialogu (najbardziej lapidarnie przedstawiono scenę w RD). W średnio-
wiecznej teologii „dobry łotr” jest przykładem tego, który poprzez swoją pokorną 
postawę zaskarbił sobie łaskę u Jezusa. 

RD: Dziś będziesz ze mną w raju.
ŻPJK: Łotrze, zaprawdę mowię tobie, dzisia ze mną będziesz w raju.
SCh: Zaprawdę, powiadam tobie: „Dzisia ze mną będziesz w raju”.

Składniowo najbliższą łacinie wersją ze staropolskich apokryfów jest ta z SCh – 
odpowiada literalnie źródłu9. W ŻPJK wypowiedź została wprowadzona za pomocą 
wołacza „Łotrze”, a w RD nie ma całej pierwszej części, która wprowadza treść 
przytoczenia.

Słowo III
„Mulier, ecce filius tuus. […] Ecce mater tua” – J 19, 26–27.

Zgodnie z tradycją u stóp krzyża byli: Maryja, Maria (żona Kleofasa), Maria Mag-
dalena oraz Jan. O tym, że Jezus mówił cokolwiek do Maryi, jest tylko w Ewangelii 
wg św. Jana. W tradycji żydowskiej kobieta podlega opiece męskiego członka rodu. 
W związku z tym, że Józef już nie żył10, a jedyny syn Maryi właśnie umierał na 
krzyżu, ktoś musiał zaopiekować się samotną kobietą. Z tego względu Jezus poleca 
matkę w opiekę swemu uczniowi, Janowi. Zwraca się najpierw do niej, a następnie 
do ucznia. Jezus mówi do matki „niewiasto”. Jest to określenie zaczerpnięte z Księgi 
Rodzaju (Rdz 3,25), gdzie zostało użyte w stosunku do Ewy: „Dzieje się tak dlatego, 

 8 Fragment ten budzi liczne kontrowersje związane z interpretacją składniową, a dokładnie granicą 
przytaczanych przez Jezusa słów. W oryginalnym greckim tekście nie ma żadnego znaku interpunkcyjne-
go, który sugerowałby, czy określenie czasu „hodie” należy składniowo do zapowiedzi przytoczenia, czy 
do treści przytoczenia. Możliwe byłoby zatem zinterpretowanie fragmentu tak: „Amen dico tibi hodie: 
Mecum eris in paradiso”. W ten sposób interpretują go niektóre grupy protestanckie. Jednak we wszyst-
kich znanych do dziś wersjach Vulgaty oraz w katolickich przekładach Biblii zapis jednoznacznie wska-
zuje na przyporządkowanie określenia czasu „hodie” do treści przytoczenia. Tak też uznaję na potrzeby 
tego artykułu. 

 9 Dorota Rojszczak-Robińska zaobserwowała podobną zależność, badając całą SCh: „Autor SCh 
źródło często tłumaczył bardzo wiernie, zachowując łaciński szyk, a także łacińskie konstrukcje składnio-
we” (Rojszczak-Robińska 2016: 386)

10 O tym, że Józef zmarł, gdy Jezus miał 30 lat, opowiada apokryf o śmierci św. Józefa. Motyw ten 
jest także obecny w legendach starożytnych i średniowiecznych. Także wielu biblistów uważa, że musiał 
umrzeć przed śmiercią Jezusa, gdyż był nieobecny pod krzyżem.
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że Maryja jest nową Ewą. Tamta Ewa była matką wszystkich żyjących. Nowa Ewa 
jest matką wszystkich żyjących w wierze” (Nevele [red.] 2004: 37–38).

Trzecie słowo jest przez teologów intepretowane jako zerwanie przez Jezusa 
więzi z matką i przekazanie Kościoła w jej opiekę, wyznaczenie nowej roli.

RD: Oto syn twoj. […] Oto matka twoja.
ŻPJK: rzekł k niej […]: „Niewiasto”, a nie „Matko”, by boleść sie więtsza w niej nie mnoży-
ła, „oto Syn twoj” […] „Janie, oto matka twoja”.
SCh: O niewiasto, oto syn twoj. […] Oto matka twoja.

Tym razem różnice w kształcie przytoczonych przez apokryfistów słów są nie 
tylko składniowe i niosą ze sobą daleko idące konsekwencje natury interpretacyj-
nej. W łacinie pierwsza wypowiedź, do matki, rozpoczyna się wołaczem („mulier”), 
druga, do Jana, już nie. Wołacz ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia zna-
czenia tego fragmentu. 

W RD, które uchodzą za niezwykle eksponujące postać Maryi, brak wołacza. 
Trzecie słowo nie zawiera także żadnego wyjaśniającego komentarza. Poza tym treść 
i budowa fragmentu dokładnie odpowiadają łacińskiemu źródłu (łącznie z przydaw-
kami dzierżawczymi w postpozycji). W ŻPJK słowa Jezusa zostały od razu przerwa-
ne wtrąconym komentarzem zawierającym wyjaśnienie nietypowego określenia Ma-
ryi. W tym apokryfie przywołano liczne średniowieczne autorytety z zakresu 
egzegezy biblijnej, aby wyjaśnić te słowa Jezusa do Maryi. Należy zauważyć, że 
druga część wypowiedzi Jezusa, słowa skierowane do Jana, także rozpoczyna się 
wołaczem. Ponownie składniowo najbliższa łacinie jest wersja z SCh. Jedyną różnicą 
jest inicjalna interiekcja „o”, podkreślająca ekspresyjność wypowiedzi. Może być to 
związane z częstym współwystępowaniem wołacza z interiekcją, spowodowanym 
jednakową funkcją składniową (zob. Krążyńska, Mika, Słoboda 2015: 92). Tego typu 
zawołania są wskazywane jako typowe dla RD (por. np. Kozaryn 2001: 73–75).

Słowo IV
„Heloi, Heloi, lema sabacthani?”, quod est interpretatum: „Deus meus, Deus meus, ut quid 
dereliquisti me?” – Mk 15, 34;

„Eli, Eli, lema sabacthani?”, hoc est: „Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?” – Mt 
27, 46;
„Deus, Deus meus, quare me dereliquisti?” Ps 22[21], 2.

Czwarte słowo przytaczają św. Mateusz i św. Marek w delikatnie zmienionej for-
mie językowej. Dokładne przytoczenie wypowiadanych po aramejsku słów Jezusa 
nosi cechy dialektalne, stąd drobne rozbieżności w obu wersjach. Ponadto występują 
różnice w członie wprowadzającym wyjaśnienie: „quod est interpretatum” oraz „hoc 
est”. Samo wyjaśnienie jest takie samo w obu Ewangeliach. Jezus, zwracając się do 
Boga Ojca, parafrazuje słowa Psalmu 22. Między słowami ze Starego Testamentu 
a ich nowotestamentalnymi przytoczeniami również uwidacznia się kilka istotnych 
różnic. W pierwszej kolejności inaczej zbudowany jest wołacz – w Ewangeliach po-
jawia się podwójny zwrot do odbiorcy, dwukrotnie z dzierżawczą przydawką w post-
pozycji, a w Psalmie tylko drugi z wołaczy łączy się z przydawką dzierżawczą w po-
stpozycji. Po drugie, w obu Ewangeliach pytanie skierowane do Boga wprowadzone 
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jest za pomocą łacińskiego „ut quid”, które ma takie samo znaczenie i taką samą 
funkcję jak użyte w Psalmie „quare”. Po trzecie w końcu, w Ewangeliach mamy szyk, 
w którym dopełnienie występuje po orzeczeniu, a w Psalmie przed orzeczeniem.

Wydaje się, że wszyscy staropolscy autorzy apokryfów pasyjnych skorzystali 
z wersji Ewangelii wg św. Mateusza:

RD: „Boże moj, Boże moj, czemuś mię opuścił?”11

ŻPJK: „Heli, Heli, lamazabatani”, to jest „Boże moj, Boże moj, i czemuś mię opuścił?”
SCh: „Heli, Heli, lamazabathani”, to jest: Boże moj, Boże moj, i czemuś mie opuścił, to czu 
ku śmierciś mie wydał podług człowieczeństwa, ktoreż widziano jest jakoby opuszczone.

Po raz kolejny potwierdza się obserwacja, że najbardziej skrótowo słowa Jezusa 
są przedstawione w RD. Nie ma w nich aramejskiej wersji słów Jezusa, nie ma 
także zapowiedzi wprowadzenia parentezy. Jest tylko sama treść przytoczenia. Skąd 
zatem wiadomo, że pisarz korzysta z Ewangelii wg św. Mateusza? Podpowiedzią 
może być marginalna nota „matheus 27”12, która odsyła do odpowiedniego miejsca 
w Piśmie Świętym. W RD słowa te są przytaczane w jeszcze jednym miejscu, ale 
w innym kontekście. Na k. 62 w scenie modlitwy w Ogrójcu, Jezus mówi: „Boże, 
Boże moj, i czemuś mię opuścił”. W tekście słowa te zostają zidentyfikowane jako 
psalm („A wejźrzawszy w niebo, mowił psalm on:”), a na marginesie umieszczono 
odsyłacz do Pisma Świętego („psalm 21”). O tym, że pisarz cytuje za Księgą Psal-
mów, świadczyć może budowa wołacza.

Zarówno w ŻPJK, jak i w SCh językowe ukształtowanie zapowiedzi wprowadze-
nia wyjaśnienia sugeruje jednoznacznie, że pisarze korzystali z Ewangelii według  
św. Mateusza: „hoc est” – „to jest”. Na uwagę zasługuje obszerne dopowiedzenie 
w SCh dosunięte do tekstu źródłowego za pomocą wyrażenia funkcyjnego „to czu” 
(por. SZWF: 56–57). Być może mamy tu do czynienia z glosą wciągniętą do tekstu 
głównego z marginesu podczas kopiowania (na co zwracał uwagę Wacław Twardzik 
w odniesieniu do RP – zob. Twardzik 1994). Być może natomiast w ten sposób pisarz 
chciał wprowadzić swoje wyjaśnienie tego fragmentu Pisma Świętego. 

Słowo V
„Sitio” – J 19, 28.

Piąte słowo Jezusa na krzyżu jako jedyne jest w rzeczywistości jednowyrazowe. 
Scenę napojenia Jezusa octem zaświadczają św. Mateusz, św. Marek oraz św. Jan. 
Tylko ten ostatni cytuje wypowiedziane przez Jezusa słowo. Rzymscy żołnierze dali 
Jezusowi do picia kiepskiej jakości octowego wina, ponieważ innym nie dyspono-
wali13. We wszystkich staropolskich apokryfach pojawiają się jednak inne szczegó-
ły oraz inne wyjaśnienie. 

11 W transliteracji W. Kuraszkiewicza i K. Górskiego jest tu błąd: „Boze boze moy”.
12 Nota marginalna jest jednak wyłącznie podpowiedzią. Autorem zarówno noty, jak i wielu innych 

not odsyłających do Pisma Świętego, jest S. Wolski. Noty te są datowane na rok 1600.
13 Takie wyjaśnienie funkcjonuje także u biblistów – „Żołnierze podają Jezusowi to, co mają – trochę 

kwaśnego octu. Miał zapewne okropny smak, ale to właśnie pili ubodzy żołnierze; tym się poili. Nie stać 
ich było na wino” (Radcliffe 2006: 63).
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W RD „oni”, czyli Żydzi, podali Jezusowi do picia „żołć i mirrę z octem zmie-
szawszy”. Stało się tak, aby „spełniło się pismo rzekące: «Dali mi w pokarm żołć, 
a za picie ocet»” (RD 204).

W ŻPJK „jeden” (możemy się domyślić, że Żyd) dał Jezusowi „octu z żołcią” 
na gąbce obłożonej „izopem i mirrą”. Dowiadujemy się, że uczynił to „dla więtszej 
przykrości”.

W SCh nie ma wątpliwości, kto napoił Jezusa: „A był jest sąd jeden z octem 
a z żołcią i z mirrą postawiony pod krzyżem. A nagle jeden z Żydow bieżawszy, 
gąbkę pochwacił, napełnił ją tego picia barzo gorskiego, i włożył na trześć, podał 
jemu”.

W Ewangelii wg św. Jana nie ma informacji o żółci, którą podawano Jezusowi, 
ani o negatywnych powodach, dla których ktokolwiek miałby to czynić. Treść 
wszystkich apokryfów została uzupełniona o informacje z Psalmu 69, 22: „Et de-
derunt in escam meam felet in siti mea potaverunt me aceto”. Proroctwo to jest 
zresztą wprost wskazane w RD oraz w SCh („eżby sie pismo popełniło mowiące: 
«I dali są w pokarm moj żołć a za picie moje napawali mie octem»”).

Samo słowo zostało przytoczone w apokryfach bardzo różnie:

RD: Pragnę dnia żądliwego.
ŻPJK: Pragnę.
SCh: Pragnę picia.

Wszyscy staropolscy pisarze wyjaśniają, czego dotyczyło pragnienie, o którym 
mówi Jezus. Są zgodni, że miało ono dwojaki charakter. Z jeden strony dotyczyło 
fizycznego pragnienia spowodowanego cierpieniem i utratą krwi. Z drugiej – doty-
czyło pragnienia zbawienia ludzi. Dwuznaczne w swojej formie jest jednak tylko 
słowo z ŻPJK, które odpowiada łacińskiemu źródłu. Dwa pozostałe apokryfy zwra-
cają uwagę na inny aspekt Jezusowego pragnienia. W RD wyeksponowano duchowy 
wymiar. Jezus pragnie dnia „żądliwego”, czyli ‘stanowiącego obiekt pragnień’, mamy 
tu do czynienia z intensyfikacją stanu, w którym znajduje się Jezus. Efekt ten osią-
gnięty został poprzez umieszczenie w obrębie jednej wypowiedzi dwóch podobnie 
znaczących wyrazów. W SCh pisarz zwraca uwagę na wymiar fizyczny słowa Jezusa. 
Może to wynikać z tendencji pisarza SCh do dosłownego traktowania źródeł, o czym 
wspominała D. Rojszczak-Robińska: „Autor SCh często traktował dosłownie swoje 
źródła. Jego komentarze dotyczyły kwestii przyziemnych (jak woda w piwnicy czy 
upał podczas wieczerzy w Betanii). Stosunkowo mało jest komentarzy teologicz-
nych” (Rojszczak-Robińska 2016: 387). Pisarz SCh zna  dwojaki sens łacińskiego 
„Sitio”, ponieważ dalej wyjaśnia także metaforyczne znaczenie pragnienia odczuwa-
nego przez Jezusa, ale w przytoczeniu decyduje się na dosłowność.

Słowo VI
„Consummatum est” – J 19, 30.

Szóste słowo wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu to greckie „telestatai”, po-
chodzące od „telos”, czyli ‘cel’. Nie chodzi tu o to, że coś się skończyło, ale że cel 
został osiągnięty. Łacińskie „consummatum est” to participium perfecti passivi od 
czasownika consummo ‘wypełnić’, ‘dodać, zrachować’. Oznacza czynność 
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dokonaną, zakończoną w przeszłości. Tylko św. Jan przytacza te słowa Jezusa i są 
to u niego ostatnie słowa przed śmiercią.

W staropolskich apokryfach o charakterze pasyjnym wygląda to następująco:

RD: Już się wszyśćko spełniło. Na com się narodził, tom już spełnił. Otom już umęczon jako 
o mnie pisano. 
ŻPJK: Napełniło się jest już wszystko, czuż com miał czynić za odkupienie człowiecze, 
i spełniła się ojcowska żądza, synowska służba, prorocka wieszczba i świętych żądza.
SCh: Skonało sie jest, to czuż popełniła sie jest wszytka męka ciała mego i zbawienie dusz 
wierzących alboż popełniło sie jest proroctwo, ktoreż przepowiedziano jest przed męką moją, 
jest wszytko sie spełniło.

W RD oraz SCh po tym słowie od razu, bez jakiegokolwiek komentarza wyja-
śniającego, następuje słowo siódme. W ŻPJK pisarz przedstawia zainscenizowaną 
rozmowę Jezusa z Bogiem Ojcem, w której raz jeszcze parafrazowane jest szóste 
słowo.

Mimo że w łacińskim źródle przytoczenie słów Jezusa jest lapidarne, dwuwyra-
zowe (jedna forma gramatyczna), w staropolskich tekstach zostało rozbudowane, 
wyjaśnione, doprecyzowane.

W RD, aby oddać treść z Pisma Świętego, wystarczyłoby pierwsze zdanie, które 
i tak zawiera nadmiarowy w stosunku do łaciny okolicznik czasu („już”) oraz dopeł-
nienie („wszyśćko”). Łacińska strona bierna została tu (oraz w pozostałych cytowa-
nych zabytkach) oddana za pomocą zaimka zwrotnego „się” (o „się” wchodzącym 
w skład strony biernej w staropolszczyźnie zob. Pisarkowa 1984: 42–45). Kolejne 
dwa zdania rozwijają sens słowa szóstego. Podrzędno-nadrzędna konstrukcja ze sko-
relowanymi „tom – com” zawiera już osobową formę czasownika – to Jezus wypełnił 
proroctwo, o którym wspomina się w kolejnym zdaniu. Czasownikiem użytym do 
oddania sensu łacińskiego „consummatum est” jest tu „spełnić” (‘wykonać, zrealizo-
wać’), które występuje dwukrotnie. Składa się z przedrostka „z-” („s-”) oraz czasow-
nika „pełnić” (‘nalewać’14). Trafnie oddaje zatem znaczenie z Pisma Świętego.

W ŻPJK słowo szóste zostało przytoczone w bardzo podobny sposób jak w RD. 
Także pierwszy człon wystarczyłby do oddania łacińskiej treści i także zawiera 
nadmiarowe w stosunku do łaciny okolicznik czasu oraz dopełnienie. Użytym na 
oddanie źródłowego „consummatum est” czasownikiem jest „napełnić” („napełniło 
sie jest” – 3 os. l. poj. strona bierna, czas przeszły złożony). Składa się z przedrost-
ka „na-” oraz czasownika „pełnić”, o którym była już mowa. 

Pierwsze zdanie składowe, odpowiadające treściowo łacinie, zostało połączone 
za pomocą spójnika „i” z drugim zdaniem składowym „Napełniło się jest już 
wszystko […] i spełniła się ojcowska żądza, synowska służba, prorocka wieszczba 
i świętych żądza”. Treść tego drugiego zdania składowego nie pochodzi już z Pi-
sma Świętego, ale wprowadza doprecyzowanie. Wydaje się, że użyty tu spójnik 
ma funkcję wyjaśniającą: napełniło się wszystko, to jest „spełniła się ojcowska 
żądza, synowska służba, prorocka wieszczba i świętych żądza”. Wymienione 

14 O tym znaczeniu pisze A. Brückner w Słowniku etymologicznym, ale SSTP także notuje czasownik 
„pełnić” w znaczeniu ‘zapełniać, robić pełnym’.
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w asyndetycznym szeregu rzeczowniki wraz z przydawkami dzierżawczymi pełnią 
w zdaniu funkcję podmiotu (orzeczenie w liczbie pojedynczej przy podmiocie sze-
regowym wynika ze słabego jeszcze stopnia strukturyzacji gramatycznej zdania). 
Należy zauważyć, że użyto tu czasownika „spełnić” – zbudowanego na tej samej 
podstawie, synonimicznego, różniącego się jedynie przedrostkiem.

Zdanie to zostaje rozbite wtrąceniem, które oddziela treść pochodzącą z Pisma 
Świętego od treści odautorskiej. Jest wprowadzone za pomocą charakterystycznego 
wykładnika formalnego „czuż”. Być może to dopowiedzenie do wyrazu „wszyst-
ko”, mające na celu wyjaśnienie, o co dokładnie chodzi.

W SCh pierwszy człon jest najbliżej łaciny pod względem składniowym: „sko-
nało sie jest”. Trafnie oddaje także znaczenie łacińskiego „consummatum est” – 
„skonać” to czasownik zbudowany z przedrostka „z-” oraz czasownika „konać” 
‘działać, czynić’. Jest więc synonimiczny i analogicznie zbudowany do „spełnić”, 
którego pisarz używa na końcu tej całostki. Możemy dostrzec pewną ramę kon-
strukcyjną całej wypowiedzi Jezusa: biblijne „skonało sie jest”, obszerne wtrącenie 
wprowadzone za pomocą wykładnika formalnego „to czuż”, wyjaśniające, czego 
dotyczą te słowa, sparafrazowanie biblijnego sformułowania „jest wszystko sie 
spełniło” ze zmienionym szykiem. Czasownik „być”, który jest elementem składo-
wym czasu przeszłego złożonego (obok imiesłowu l-owego), w pierwszym członie 
jest na końcu, w końcowym zajmuje pozycję inicjalną. Po raz kolejny SCh, wbrew 
opinii A. Brücknera, zaskakuje precyzją językowego ukształtowania15.

Słowo VII
„Pater, in manus tuas commendo spiritum meum” – Łk 23, 46.
„In manus tuas commendo spiritum meum” Ps 31[30], 6.

Słowo siódme zostało przytoczone przez św. Łukasza. Było to zarazem ostatnie, 
po którym Jezus umarł na krzyżu. U św. Jana ostatnim słowem było „Consumma-
tum est”. Dwaj pozostali Ewangeliści informują, że Jezus zawołał coś donośnym 
głosem, ale nie przytaczają treści. 

Jezus, jak każdy praktykujący Żyd, zmawiał wieczorną modlitwę przed pój-
ściem spać. Modlitwą tą jest właśnie 6 werset Psalmu 31. W Ewangelii wg św. Jana 
fragment z Księgi Psalmów został przytoczony dokładnie w takiej samej formie 
językowej. Jedyną różnicą jest użyty na początku wołacz „pater”. Widać regularny 
układ słów kierowanych do Ojca przez Jezusa: „Pierwsze z siedmiu słów Jezusa na 
krzyżu było skierowane do Ojca. Czwarte – centrum i punkt zwrotny – też zostało 
wypowiedziane do Ojca, jednak Ojca nieobecnego. […] Teraz wszystko oddaje 
z powrotem Ojcu” (Radcliffe 2006: 69).

W staropolskich narracjach biblijno-apokryficznych o charakterze pasyjnym sło-
wo to zostało oddane prawie identycznie, w sposób lapidarny, bez komentarzy 
i wyjaśnień, niemalże w sposób literalny odpowiada łacińskiemu źródłu:

RD: Ojcze Boże, w ręce twoje polecam duszę moję.
ŻPJK: Ojcze, w ręce twoje polecam duszę moję.

15 „[Sprawa chędoga] jest tak podła co do języka, że do wydania się nie godzi” (Brückner 1904: 27).



Olga Ziółkowska 170 SO 76/1

SCh: Ojcze, w ręce twoje polecam duszę moję.

Jedynie wołacz użyty w RD „Ojcze Boże” odbiega od Pisma Świętego oraz od 
innych tekstów staropolskich. Może to potwierdzać tezę o dużej samodzielności 
staropolskich pisarzy w zakresie nazywania osób. Bardziej prawdopodobne jest jed-
nak, że mamy do czynienia z glosą wciągniętą do tekstu na którymś etapie powsta-
wania tekstu RD (w zachowanym do dziś kształcie).

***

Jeśli zestawimy wszystkie przytoczone słowa Jezusa na krzyżu w tabeli, do-
strzeżemy pewne regularności w obrębie poszczególnych zabytków.

Tab. 1. Zestawienie siedmiu słów Jezusa na krzyżu w staropolskich apokryfach  
nowotestamentalnych (RD, ŻPJK, SCh)

Vulgata RD ŻPJK SCh
Pater, dimitte illis, 
non enim sciunt 
quid faciunt.

Ojcze, odpuści im, 
boć nie wiedzą, co 
czynią.

Ojcze miły, odpuści im, 
boć nie wiedzą, co działają.

Ojcze, odpuści jim, bo nie 
wiedzą, co czynią.

Amen dico tibi: 
Hodie mecum eris 
in paradiso.

Dziś będziesz ze 
mną w raju.

Łotrze, zaprawdę mowię 
tobie, dzisia ze mną 
będziesz w raju.

Zaprawdę powiadam tobie, 
dzisia ze mną będziesz 
w raju.

Mulier, ecce filius 
tuus. […] Ecce 
mater tua.

Oto syn twoj. […] 
Oto matka twoja.

rzekł k niej […]: „Niewia-
sto”, a nie „Matko”, by 
boleść sie więtsza w niej 
nie mnożyła, „oto Syn 
twoj” […] „Janie, oto 
matka twoja”.

O niewiasto, oto syn twoj. 
[…] Oto matka twoja.

Eli, Eli, lema 
sabacthani?”, hoc 
est: „Deus meus, 
Deus meus, ut quid 
dereliquisti me?

Boże moj, Boże 
moj, czemuś mię 
opuścił?

„Heli, Heli, lamazabatani”, 
to jest: Boże moj, Boże 
moj, i czemuś mię opuścił.

„Heli, Heli, lamazabatani”, 
to jest: Boże moj, Boże moj, 
i czemuś mię opuścił, to czu 
ku śmierciś mie wydał 
podług człowieczeństwa, 
ktoreż widziano jest jakoby 
opuszczone.

Sitio. Pragnę dnia 
żądliwego.

Pragnę. Pragnę picia.

Consummatum est Już się wszyśćko 
spełniło. Na com się 
narodził, tom już 
spełnił. Otom już 
umęczon, jako 
o mnie pisano. 

Napełniło się jest już 
wszystko, czusz com miał 
czynić za odkupienie 
człowiecze, i spełniła się 
ojcowska żądza, synowska 
służba, prorocka wieszczba 
i świętych żądza.

Skonało sie jest, to czuż 
popełniła sie jest wszytka 
męka ciała mego i zbawienie 
dusz wierzących alboż 
popełniło sie jest proroctwo, 
ktoreż przepowiedziano jest 
przed męką moją, jest 
wszytko sie spełniło.

Pater, in manus tuas 
commendo spiritum 
meum.

Ojcze Boże, w ręce 
twoje polecam 
duszę moję.

Ojcze, w ręce twoje 
polecam duszę moję.

Ojcze, w ręce twoje polecam 
duszę moję.

Źródło: opracowanie własne.
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Wnioski

Wszystkie słowa Jezusa zostały przeważnie przytoczone z zachowaniem łaciń-
skiej składni (budowa zdań złożonych, relacje między nimi, szyk). Najbardziej na 
tym tle wyróżnia się SCh. Potwierdzają się obserwacje Doroty Rojszczak-Robiń-
skiej dotyczące języka tego apokryfu – są to przytoczenia najdokładniej odzwier-
ciedlające budowę tekstu źródłowego. Pisarz RD najwięcej pomija w stosunku do 
łaciny (nawet rzeczy ważne, jak wołacz „mulier” w trzecim słowie), a ŻPJK naj-
więcej dopowiada. Widać dużą swobodę w nazywaniu osób – najwyraźniej w ŻPJK 
(dodanie przydawki do wołacza w słowie pierwszym, dodatkowy wołacz w słowie 
drugim oraz trzecim).

Choć wszyscy pisarze znają psalmy (o czym świadczy np. włączenie do fabuły 
informacji pochodzących z psalmów, a nieobecnych w Ewangelii przy opisie słowa 
piątego), cytują treść za Ewangeliami (zob. słowo czwarte i szóste).

RD uchodzą za najbardziej mariocentryczne, eksponujące rolę matki w dziele 
zbawienia i jej cierpienie. Zaskakuje więc, że w scenie siedmiu słów Jezusa pod 
krzyżem prawie w ogóle nie ma tego wątku. Pisarz RD pomija nawet w trzecim 
słowie wołacz „mulier”, który stał się przyczyną pojawienia się obszernego komen-
tarza teologicznego w SCh i ŻPJK. RD uchodzą za bardzo dialogowe (i w przewa-
żającej części takie są, co potwierdzają wyliczenia – Ziółkowska 2016: 94–97). 
W scenie siedmiu słów Jezusa na krzyżu brak jednak, przykładowo, zainscenizowa-
nych dialogów, które są obecne w innych miejscach tego apokryfu oraz w paralel-
nych miejscach (termin za: Rojszczak-Robińska 2015) w ŻPJK i SCh. Wydaje się, 
że w RD starano się, aby nic – żadne dygresje fabularne, dialogi, odautorskie ko-
mentarze – nie rozproszyło uwagi medytującego.

Fragmenty staropolskich pasji, które są poświęcone realizacji motywu siedmiu 
słów Jezusa, wyróżniają się kształtem językowym. Są pod wieloma względami zbu-
dowane inaczej niż pozostałe części tych zabytków. Być może staropolscy pisarze, 
zdając sobie sprawę, że jest to kluczowy moment pasji, osobno opracowywali ten 
wątek.

Źródła

RD – Górski K., Kuraszkiewicz W. (wyd.), 1965, Rozmyślania dominikańskie, t. 1, Wrocław– 
–Warszawa–Kraków.

RP – Twardzik W., Keller F. (wyd.), 1998, 2000, 2004, Rozmyślanie przemyskie. Translitera-
cja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład, t. 1–3, Weiher–Freiburg i. Br.

SCh – Vrtel-Wierczyński S. (wyd.), 1933, Sprawa Chędoga o Męce Pana Chrystusowej, Po-
znań.

ŻPJK – Wydra W., Wójcik R. (wyd.), 2014, Żywot Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca, Poznań.



Olga Ziółkowska 172 SO 76/1

Bibliografia

Adamczyk M., 1980, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI 
wieku, Poznań.

Brückner A., 1904, Apokryfy średniowieczne II, Kraków.
Brückner A., 1974, Słownik etymologiczny, Warszawa.
Dobrzeniecki T., 1965, „Rozmyślania dominikańskie” na tle średniowiecznej literatury pasyj-

nej, w: K. Górski, W. Kuraszkiewicz (red.), Rozmyślania dominikańskie, t. 1, Wrocław– 
–Warszawa–Kraków, s. XXXIX-XLII.

Górski K., 1965, Uwagi o „Rozmyślaniach dominikańskich” na tle prądów religijnych XV 
i początku XVI wieku, w: J. Lewański red., Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 2, Wrocław– 
–Warszawa–Kraków, s. 303–321.

Ifrah G., 1990, Dzieje liczby, czyli historia wielkiego wynalazku, przeł. S. Hartman, Wrocław.
Kopeć J.J., 1975, Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego średniowiecza. Studium nad 

pasyjnymi motywami i tekstami liturgicznymi, Warszawa.
Kozaryn D., 2001, Kształt stylistyczny Rozmyślań dominikańskich na tle innych pasji staro-

polskich, Szczecin.
Krążyńska Z., Mika T., Słoboda A., 2015, Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I. Kon-

tekst – metody – tendencje, Poznań.
Krzak-Weiss K., 2014, Wyposażenie graficzne Żywota Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca wy-

danego przez Hieronima Wietora (1522 i 1538) oraz Floriana Unglera i Jana Sandeckiego 
(1522), w: Wydra W., Wójcik R. (wyd.), Żywot Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca, Po-
znań, s. XCIII-CXIII.

Kuźmicki M., 2015, Czynnik pamięciowy w powstawaniu tekstu średniowiecznego, „Polonica” 
35, s. 115–129.

Mika T., 2002, Maryja, Jezus Bóg w Rozmyślaniu przemyskim. O nazywaniu osób, Poznań.
Nevele E. (red.), 2004, Siedem ostatnich słów z krzyża. Odczytywane dzisiaj, przeł. A. Nowak, 

Kraków.
Pawlak W., 2018, Bł. Stanisław Papczyński wśród barokowych kaznodziejów, w: S. Papczyń-

ski, Pisma pasyjne, Warszawa, s. 9–53.
Pisarkowa K., 1978, Historia składni języka polskiego, Wrocław.
Radcliffe T., 2006, Siedem ostatnich słów, przeł. J. Czapczyk, Poznań.
Rojszczak-Robińska D., 2016, Staropolskie pasje: Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chędoga, 

Karta Rogawskiego. Źródła – język – fabuła, Poznań. 
Słownik staropolski, 1953–2002, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Wrocław–Kraków.
Stramczewska O., 2013, Obecność miniatur a język „Rozmyślań dominikańskich”, „Kwartal-

nik Językoznawczy”, z. 4, s. 59–70.
Stramczewska O., 2015, Ślady wielowarstwowości w Rozmyślaniach dominikańskich. Studium 

przypadku, w: T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska (red.), Staropolskie Spo-
tkania Językoznawcze 1: Jak badać teksty staropolskie, Poznań, s. 191–202.

SZWF: Pawelec R. (red.), 2015, Słownik zapomnianych wyrażeń funkcyjnych, Warszawa.
Tomasz á Kempis, 2014, O naśladowaniu Chrystusa, tłum. A. Kamieńska, Warszawa.
Twardzik W., 1994, Glosy w „Rozmyślaniu przemyskim”, „Teksty Drugie”, z. 3, s. 155–165.
Wydra W., 2014, Drukarstwo nasze nic podobnego później nie wydało, w: Wydra W., Wój-

cik R. (wyd.), Żywot Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca, Poznań, s. XI-XXIX.
Ziółkowska O., 2016, Specyfika języka „Rozmyślań dominikańskich” w świetle składni i leksy-

ki, Poznań.



Septem verba a Christo 173SO 76/1

OLGA ZIÓŁKOWSKA

Septem verba a Christo in old Polish New Testament apocrypha from a source-related 
and linguistic perspective. Part one: the sources

Summary

This article is the first of two parts of a description of the motif of the seven words uttered by the 
crucified Christ in old Polish biblical and apocrypha narrations. The author presents the origin of the 
motif, characteristics of old Polish texts in which it occurred; the most important differences have been 
highlighted in the feature arrangement of the specific fragments of old Polish Passion of Jesus. 

The body of the article is represented by depiction of the sources of the seven words uttered by Christ 
on the cross, presentation of various ways of medieval scribes using the Holy Scriptures and an attempt 
to capture the motif severing itself from the original source. While the words uttered by Jesus on the cross 
come from the Gospels, neither of the four evangelists confirmed all of them. The chronology of the 
words is also arbitrary. 

In all old Polish apocrypha containing a description of Christ’s death on the cross, the motif of the 
seven words plays an important role and has been analysed with respect to the content and the vocabulary. 
The second part of the characteristics will be devoted to the linguistic development of the description of 
the motif in question.

Keywords: apocrypha, source, Passion of Jesus, seven words
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Gabriela Olchowa, System adresatywny języka polskiego i słowackiego na 
początku XXI wieku. Gaudeamus, Hradec Králové 2018, ss. 240 

Omawiana praca dotyczy bardzo ważnego problemu w komunikacji międzyludz-
kiej, form adresatywnych, które nie są powiązane z systemem gramatycznym, ale 
z czynnikami pozajęzykowymi, kulturowymi, typowymi dla danej społeczności ko-
munikacyjnej. Nie można ich więc mechanicznie przenosić na grunt drugiego języ-
ka bez konsekwencji (np.) zerwania komunikacji czy przynajmniej jej ograniczenia 
(dążność przez rozmówcę do jej zakończenia). Z tego powodu trzeba podkreślić 
wagę analizowanego problemu. 

Nie jest to pierwsza praca Gabrieli Olchowej z tego zakresu. Autorka wcześniej 
jakoby przygotowywała się do kompleksowego opisu tego problemu, opracowała 
zagadnienia teoretyczne i sytuację komunikacyjną w Polsce i Słowacji również 
w zakresie użycia niektórych form grzecznościowych w akcie komunikacyjnym1.

Praca jest typową monografią naukową. Składa się z c z ę ś c i  t e o r e t y c z n e j 
(rozdział I. Formy adresatywne w badaniach językoznawczych, s. 10–26; rozdział 
II. Sposoby opisu form adresatywnych, s. 27–38), wprowadzającej czytelnika w pro-
blematykę i przyjęte w dalszej części założenia teoretyczno-metodologiczne oraz 
aparat naukowy; c z ę ś c i  a n a l i t y c z n e j  (rozdział III. Analiza pronominalnych 
form adresatywnych w języku polskim i słowackim, s. 39–67; rozdział IV. Analiza 
nominalnych form adresatywnych w języku polskim i słowackim, s. 68–203), 
 ukazującej zarówno polską etykietę grzecznościową, jak i słowacką, a także 

1 Por. następujące prace Gabrieli Olchowej: Grzeczność językowa we współczesnym języku polskim 
i słowackim, w: Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia, red. M. Kováčová, Banská Bystrica 
2009, s. 139–142; Poľské a slovenské formy oslovenia v cirkevných inštitúciách, w: Od textu k prekla-
du V, red. A. Ďuricová, Praha 2010, s. 125–129; Formy zwracania się do siebie w języku polskim i sło-
wackim, „Studia Filologiczne” 2010, t. 3, s. 37–41; Kilka uwag o tytułomanii w Polsce i Słowacji, w: Acta 
Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis: humanitné vedy – lingvistika, 
red. K. Krnová, Banská Bystrica 2010, s. 179–186; Tytulatura w szkolnictwie polskim i słowackim, w: Ję-
zyk Polski i Kultura 1. Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego, 
red. G.  Olchowa, Banská Bystrica 2010, s. 69–74; Tytulatura – niezbędny składnik warsztatu tłumacza, 
w: Preklad a tlmočenie 9. Kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax, red. V. Biloveský, Ľ. Ple-
šovská, M. Hardošová, E. Vallová; Banská Bystrica 2011, s. 365–372. 
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 c z ę ś c i  s y n t e t y c z n e j,  podsumowanie badań i wnioski (Zakończenie, s. 204– 
–213) i  o b s z e r n e g o  w y k a z u  l i t e r a t u r y  p o d m i o t o w e j  i  p r z e d-
m i o t o w e j  (Bibliografia, s. 216–237), a także Wykazu załączonych fotografii, 
tabel i rysunków (s. 238–239). Całość jest uzupełniona zarówno materiałem iko-
nicznym, jak i wieloma tabelami. W ten sposób czytelnik ma możliwość szybkiej 
i skutecznej weryfikacji toku rozumowania Autorki. 

Z części teoretycznej można dowiedzieć się o rozległych badaniach nad forma-
mi adresatywnymi w Polsce i w Słowacji. Tutaj warte podkreślenia jest przedsta-
wienie analizowanego przez Autorkę zagadnienia na tle kulturowym. Gabriela 
 Olchowa ma świadomość, że omawiane jednostki języka nie są bezkontekstowe. 
Wprawdzie podlegają normie językowej języka ogólnego (literackiego, standardo-
wego) pod względem formalnym, to jednak pod względem semantycznym i semio-
tycznym są uzależnione od zwyczaju komunikacyjnego (konsytuacji). To spowodo-
wało, że Gabriela Olchowa zdecydowała się na wskazanie różnych klasyfikacji 
zwrotów grzecznościowych. I słusznie, ponieważ ich opis i klasyfikacja są dość 
nieustystematyzowane (por. choćby tylko terminy form adreatywnych w języku 
polskim: formuły grzecznościowe, formy zwracania się do odbiorcy, sposoby zwra-
cania się do drugich, formy zwracania się do drugich, formy zwracania się do osób 
drugich, formy adresu, formy zwracania się do innych itd.). W związku z tym Au-
torka postanowiła przyjąć jako prymarne opis i klasyfikację form adresatywnych 
zaproponowane przez Eugeniusza Tomiczka (System adresatywny współczesnego 
języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wro-
cław 1983) z uzupełnieniem ich przez Marka Łazińskiego (O panach i paniach. 
Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa 2006). 

Część analityczna zawarta jest w dwóch rozdziałach. W pierwszym Autorka 
omawia formy adresatywne z komponentem zaimkowym ty, wspomagające komu-
nikację face to face. Wychodzi tutaj z badań Krystyny Pisarek, która wydzieliła 
jako podstawowe czynniki tej komunikacji w zakresie użycia form adresatywnych: 
intymność, integrację i ograniczenie instytucjonalne. Oczywiście wykorzystała rów-
nież badania w tym zakresie prowadzone przez innych naukowców polskich 
(np. Antoninę Grybysiową, Elżbietę Umińską-Tytoń czy Małgorzatę Marcjanik) lub 
słowackich (np. Josefa Mistríka czy Martę Pančíkovą). Pozwoliło to Olchowej na 
szerszą analizę kontekstową tych form. W związku z tym nie ograniczyła się do 
podania sytuacji komunikacyjnych z użyciem form zaimkowych, ale także wskaza-
ła różne socjolingwistyczne uwarunkowania (czynniki) form adresatywnych inicju-
jących lub podtrzymujących akt komunikacji. Wśród wspomnianych czynników 
znajdują się: czynniki obligatoryjne (pokrewieństwo bliskie, niższy status wiekowy 
nadawcy względem odbiorcy, wyższy status wiekowy nadawcy względem odbiorcy, 
komunikacja wewnątrz grupy społecznej, sytuacje intymne, sytuacje rytualne, 
sytua cje wspomagane ze stanami emocjonalnymi, komunikacja człowiek – zwierzę/
przedmiot) oraz czynniki nieobligatoryjne, „potencjalne” (zadawniona znajomość, 
pokrewieństwo dalsze i powinowactwo, status zawodowy, kontakt nie w pełni part-
nerski, półoficjalny). Wprawdzie czynniki te są czytelne, to jednak wydzielenie 
w pierwszej grupie jeszcze takich czynników, jak „skracanie dystansu w stosunku 
do adresata” w mediach lub tekstach użytkowych oraz użycie sentencji z formami 
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2 osoby liczby mnogiej, nie wydaje się zasadne. Faktem jest, że w ten sposób Au-
torka wskazuje na zmianę etykiety grzecznościowej, odchodzenie od konwencjonal-
nych sposobów stosowania form adresatywnych w celu pozyskania widza czy czy-
telnika, który ma wrażenie, że dzięki temu staje się uczestnikiem komunikacji 
(pośrednim odbiorcą), to jednak można by ten problem omówić w ramach wcześ-
niej wydzielonych czynników socjolingwistycznych (np. w ramach opisu komuni-
kacji w nowych grupach społecznych, którą moderatorzy/dziennikarze oraz ich roz-
mówcy wraz z widzami tworzą). 

Drugi rozdział analityczny poświęcony jest nominalnym formom adresatywnym, 
które występują w poszczególnych rodzajach tytulatury. Autorka wyodrębnia 6 grup 
tytulatury: standardową, kolegialną, profesjonalną (w tym funkcyjną), symboliczną, 
familiarną i okolicznościową (okazjonalną). Zastosowane tutaj kryteria socjolingwi-
styczne są inne, ponieważ wynikają nie tylko z typu kontaktu społecznego, ale 
także są uwarunkowane tradycją narodową (por. np. formy pol. księże kardynale 
i słow. pan kardinál czy pol. żołnierz dla rodzaju męskiego i żeńskiego i słow. 
voják i vojáčka). Wydzielone typy tytulatury nie zawsze są jasne. Niektóre z nich 
bowiem się pokrywają, np. tytulatura profesjonalna i symboliczna (por. Ekscelen-
cjo, Panie Sekretarzu Generalny itd.), tytulatura standardowa i tytulatura profesjo-
nalna (por. formy z rzeczownikiem pan/pani/państwo, występujące w komunikacji 
codziennej, potocznej i w komunikacji urzędowej). Wprawdzie Autorka zwraca 
uwagę na uwarunkowanie form adresatywnych od typu komunikacji: oficjalna – 
półoficjalna – nieoficjalna, co uzasadnia wydzielenie (np.) tytulatury zawodowej 
i symbolicznej (wykonywany zawód czy pełnienie funkcji), ponieważ nie zawsze 
da się jednoznacznie stwierdzić, czy chodzi w danym momencie o wykonywanie 
zawodu czy pełnienie funkcji np. w czasie przeszłym (por. polskie formy dziekan 
używane w formie grzecznościowej, symbolicznej w stosunku do prodziekanów, 
czy formy prezydent itd. w stosunku do osób, które tej funkcji już nie pełnią; po-
nadto czy są to funkcje symboliczne, czy rzeczywiste, jak zawody), to jednak taki 
podział powoduje zaliczenia form z jednej strony do tytulatury profesjonalnej, 
z drugiej – do tytulatury symbolicznej, o czym musi rozstrzygnąć odbiorca lub 
uznać, że nie są one typowe dla żadnej z nich, że są uniwersalne. Oczywiście, tymi 
zagadnieniami (status niektórych zawodów czy funkcji) Autorka się nie zajmuje, 
ponieważ wówczas nie dałoby się wydzielić jasnych kryteriów, które posłużyłyby 
opisowi etykiety grzecznościowej używanej w konkretnych sytuacjach komunika-
cyjnych. Jednak choćby ich zaznaczenie byłoby dużą pomocą dla „praktycznego” 
odbiorcy omawianej monografii. Pamiętajmy, że praca ma również charakter prak-
tyczny, jest skierowana bowiem także do tłumaczy (por. „W rozprawie przedstawio-
no repertuar form adresatywnych i zasady ich użycia w języku polskim i słowac-
kim”, s. 8), co należy uznać za duży jej walor.

Na powyższy fakt (praktyczny wymiar monografii) wskazuje również opis tytu-
latury w instytucjach państwowych (s. 122–140), gdzie została omówiona jedynie 
tytulatura w najwyższych urzędach państwowych, z którymi tłumacz ma najwięk-
sze problemy, a jedynie wyjątkowo podano nazwy urzędników niższego szczebla 
administracji państwowej, jak prezydent (miasta), starosta, burmistrz, wójt, sołtys. 
Nie omówiono zaś tytułów innych pracowników tychże urzędów na wzór 
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przedstawiony na s. 136–140 (w odniesieniu do najwyższych urzędów administracji 
państwowej) czy na s. 164–166 (w odniesieniu do stopni wojskowych) itp.

Analiza przeprowadzona w części drugiej pracy jest bardzo rzetelna, dogłębna 
i solidna. Autorka zgromadziła imponujący materiał. Jest specjalistką od tego zagad-
nienia, ponadto ma świetną kompetencję bilingwalną. Opisując formy i ustalając ich 
odpowiedniki w drugim języku, nie popełnia żadnego błędu. Chociaż mam tutaj jesz-
cze tylko jedną uwagę. Jak zwykle, szewc chodzi bez butów. Również Autorka. Bra-
kuje ekwiwalencji niektórych tytułów naukowych, np. słowackiego akademika czy 
polskiego członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, członka rzeczywistego Pol-
skiej Akademii Nauk. Gabriela Olchowa opisuje je (por. s. 141), ale nie ustala ekwi-
walencji, podobnie jak w przypadku niektórych słowackich tytułów akademickich, 
np. tytułów zawodowych, uzyskanych po ukończeniu studiów II stopnia lub studiów 
jednolitych (por. Mgr., PhMr. i MUDr.) oraz tytułów naukowo-akademickich tzw. 
małego doktoratu (JuDr., PhDr., PaedDr. itd.). Ze znalezieniem ekwiwalentu tychże 
nazw ma problem nie tylko tłumacz, ale także ich użytkownik (pracownik szkoły 
wyższej), znajdujący się w innej niż własna rzeczywistości komunikacyjnej.

Ta konfrontatywna monografia jest bardzo wyczekiwaną publikacją na rynku nie 
tylko słowackim, ale i polskim. Słowackie formy adresatywne są słabo znane 
w Polsce, a ich opis jest szczątkowy i mało dostępny. Sądzę, że podobna sytuacja 
jest w Słowacji, na co jednoznacznie wskazuje bibliografia przedmiotowa w sło-
wackich bibliotekach. W związku z tym praca jest o tyle cenniejsza, że nie tylko 
opisuje dwa systemy adresatywne, ale dodatkowo wskazuje na ekwiwalencję form. 
Daje to możliwość nabycia jej użytkownikom kompetencji komunikacyjnej w tym 
zakresie. Ten aspekt praktyczny recenzowanej monografii należy jednoznacznie 
podkreślić. Niewiele jest bowiem prac naukowych, które można przenieść na grunt 
szerszy. Ta praca spełnia warunki do takiego jej wykorzystania. Zatem znajdzie ona 
odbiorcę nie tylko wśród naukowców, specjalizujących się w badaniach języków 
pokrewnych, ale także wśród glottodydaktyków i szerszego kręgu czytelników, nie-
parających się nauką zawodowo, na co pozwalają obrazowe i tabelaryczne prezen-
tacje analizowanego przez Gabrielę Olchową materiału.

Trzeba powiedzieć też z uznaniem, że wnioski wyciągnięte przez Autorkę są 
bardzo wyważone, co świadczy o dobrym przygotowaniu Gabrieli Olchowej do 
pracy naukowej. Badaczka zajmuje stanowisko obiektywne, nie wartościuje żad-
nych z form i szuka wszelkich sposobów wyjaśnienia zaistnienia jakiejś formy ad-
resatywnej (jak np. Biskup Senior Rzymu czy Papież Senior). Ta rzetelność w re-
cenzowanej pracy godna jest wysokiej pochwały. Częściej w tego typu pracach 
spotyka się wnioski w części nieuzasadnione lub pomijanie części materiału, który 
nie pozwala na wyciągnięcie „okrągłych” wniosków. Tutaj taka sytuacja nie ma 
miejsca.
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Ptaki z punktu widzenia człowieka a Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy  
(Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy pod redakcją Magdaleny Baer. Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, 
ss. 321)

Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy pod redakcją Magdaleny Baer to pozycja 
skierowana przede wszystkim do miłośników przyrody i humanistyki. Stanowi ona 
efekt projektu Humanistyka w przyrodzie. Przyroda w humanistyce, realizowanego 
w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. To pierwsza publikacja z planowanego cyklu, która oferuje wgląd w inter-
dyscyplinarne i międzynarodowe badania prowadzone na pograniczu nauk humani-
stycznych i przyrodniczych. Jak się okazuje, tematyka związana z naturą nie jest 
obca humanistom. Wręcz przeciwnie – badacze, których artykuły znajdziemy w pu-
blikacji, zdają sobie sprawę z faktu, że klucz do zrozumienia świata leży w inter-
dyscyplinarności.

Na zawartość publikacji składa się dwadzieścia siedem tekstów w pięciu różnych 
językach, które podzielone są na trzy rozdziały: językowy (12 tekstów), literacki (9) 
i kulturowy (6). Autorzy tekstów to głównie badacze z polskiego i chorwackiego 
kręgu kulturowego, choć obecni są także badacze związani z Serbią, Ukrainą czy 
Czechami. Autorami są zarówno profesorowie z długim stażem i dorobkiem, jak 
i młodzi naukowcy (studenci, doktoranci), których interesuje połączenie nauk przy-
rodniczych i humanistycznych oraz korelacja, jaka między nimi zachodzi.

Jak wskazuje tytuł, motywem przewodnim publikacji są ptaki. Magdalena Baer, 
redaktorka pozycji, zaznacza we wstępie, że są to zwierzęta, które wywołują u ludzi 
zarówno zdumienie i podziw, jak i niepokój oraz strach. Ich cechy charakterystyczne 
od dawnych czasów łączono z siłami duchowymi – do dzisiaj w wierzeniach Słowian 
(ale dodajmy, że nie tylko) ptaki mają bardzo rozbudowaną symbolikę. Właśnie 
z tego względu zwierzęta te są niezwykle ciekawym materiałem do badań nie tylko 
dla ornitologów, ale także dla humanistów.

Pierwsza część książki zaprasza czytelnika do ornitologicznego świata skupiają-
cego się na aspekcie językowym. Rozdział ten rozpoczyna tekst Ornitonimi u su-
vremenom hrvatskom jeziku, w którym Ivančica Banković-Mandić przedstawia 
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swoje badania dotyczące znajomości rodzajów ptaków wśród użytkowników języka 
chorwackiego w zależności od ich miejsca zamieszkania (miasto – wieś). Jak się 
okazało, pierwotne założenie badaczki, że znajomość ta zależy od wieku badanych, 
a więc, że dzieci znają więcej różnych gatunków ptactwa niż dorośli, okazało się 
nieprawdziwe. Natomiast kluczową sprawą, jak wynikło z badań, jest miejsce do-
rastania badanych – przedstawiciele populacji wiejskich, zwłaszcza ci starsi, cha-
rakteryzują się największą wiedzą na ten temat. Jak sądzę, podobne wnioski można 
by było uzyskać, przeprowadzając takie badania również w innych kręgach kultu-
rowo-geograficznych.

Nie zabrakło również językowych badań porównawczych. Branka Barčot 
w swoim artykule Ассоциативный „бёрдинг“ у хорватов, русских и немцев 
przedstawia porównania językowych obrazów świata poprzez skojarzenia, jakie 
wywołuje słowo ptak wśród badanych użytkowników języka chorwackiego, nie-
mieckiego i rosyjskiego. Autorka podkreśla, że analiza asocjacji to podstawowe 
zadanie lingwistyki kulturowej. Uzyskane odpowiedzi badaczka podzieliła na 
12 pól asocjacyjnych, z których trzy były najczęściej powtarzane: 1. wygląd, cechy 
fizyczne, 2. miejsce występowania, tryb życia, wydawany dźwięk, 3. systematyka 
gatunkowa. Ciekawe jest również spostrzeżenie, że spośród trzech badanych języ-
ków, niemiecki charakteryzuje się największą liczbą związków frazeologicznych 
związanych z ptakami. Autorka zwraca też uwagę na brak odpowiednich metod 
badań pól asocjacyjnych ze względu na subiektywny punkt widzenia badacza.

Poruszony w badaniach został również aspekt czeski – kolejnym tekstem jest 
Słowo pták w leksyce czeskiej i polskiej, w którym autorzy – studenci bohemistyki 
Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM i ich lektorka języka czeskiego – proponują 
porównanie znaczeń słowa pták i kilku słów pochodnych w obu językach. Dokonu-
ją oni wnikliwej analizy tego słowa w odniesieniu do człowieka, przedstawiają 
zestawienie związków frazeologicznych oraz przykłady derywatów i złożenia słowa 
pták. Autorzy nie ograniczają się do analizy językowej, włączają też w obręb swo-
ich badań symboliczne znaczenia wspomnianego słowa, prezentując przykłady pta-
ka jako symbolu przekazywania informacji, wolności, miłości czy erotyczności 
i zagrożenia oraz omawiają pokrótce motyw ptaka w sztuce.

Bardzo ciekawą refleksję proponuje też w swoim artykule Hrvatski ftiček u je-
zičnoj analizi Željka Čelić, która przeprowadza wnikliwą analizę językoznawczą 
słowa ftiček. Badaczka zauważa, że w języku chorwackim i w jego dialektach ist-
nieją różne konotacje metaforycznie rozumianego słowa ptica, z reguły neutralne 
lub negatywne, rzadziej pozytywne. Natomiast perspektywa ta zmienia się wraz ze 
zmianą formy i budowy słowa – autorka śledzi zrekonstruowany szereg zmieniają-
cych się fonemów słowa ptica w języku prasłowiańskim oraz wpływ innych języ-
ków na chorwackie dialekty i w ten sposób dochodzi do etymologii tytułowego 
ftička. W celu analizy konotacji tego słowa, posługując się kajkawskimi przyśpiew-
kami jako przykładem folkloru, badaczka dochodzi do wniosku, że ftiček nie może 
być synonimem żadnego innego słowa oznaczającego ptaka, ponieważ zawiera on 
w sobie znaczenie wyłącznie pozytywne.

W omawianej pozycji nie zabrakło również analiz dotyczących języka ukra-
ińskiego. Tetyana Fuderer w swoim artykule Симболіка орнітоніма качка 
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в українській літературі (на матеріалі вибраних творів) skupia swoje badania 
wokół leksemu kaczka w języku ukraińskim. Na przykładach literackich (wiersz, 
pieśń i krótkie opowiadania) z XIX i XX wieku wykazuje symboliczne znaczenie 
tego ornitonimu. Badaczka zauważa, że kaczka często symbolizuje miłość do ojczy-
zny (Ukrainy). 

Kolejny tekst Ptactwo używane w słowiańskiej komunikacji językowej autorstwa 
Lubomira Hampla prezentuje językowe obrazy świata użytkowników języka pol-
skiego i czeskiego na podstawie porównania słownictwa związanego z ptakami 
w związkach frazeologicznych, idiomach i kolokacjach, które występują w obu tych 
językach. Językowy obraz świata, który pojawił się w efekcie przeprowadzonych 
badań, był w dużej mierze tożsamy zarówno wśród użytkowników języka polskie-
go, jak i czeskiego, jednak pewne różnice w postrzeganiu świata, które dało się 
wykazać w badaniach, zwracają uwagę na różnorodne procesy poznawcze przedsta-
wicieli obu tych grup.

Podobnej analizy, jednak na przykładzie języków polskiego i słoweńskiego, do-
konuje Paweł Kowalski w tekście Świat ptaków w derywacji frazeologicznej w ję-
zyku polskim i słoweńskim. Głównym założeniem badacza jest porównanie mecha-
nizmów derywacyjnych w obrębie frazeologizmów z komponentem „ptasim”. Autor 
podkreśla, że w obu językach charakterystyczna jest „tożsamość znaczenia podsta-
wy i derywatu” (s. 92).

Ciekawego przeglądu polskich czasowników, które powstały od nazw ptaków, 
dokonuje Tadeusz Lewaszkiewicz w tekście Czasowniki od nazw ptaków (np. gapić 
się, osowieć, zasępić się, zacietrzewić się) w polszczyźnie XIX i XX wieku. Autor 
poddaje analizie kilkanaście takich czasowników, wspominając też inne „odzwie-
rzęce” przykłady, i zastanawia się nad ich znaczeniem. Bardzo interesujące są 
przedstawione wnioski. Mianowicie, w znacznej większości, czasowniki „ptasie” 
mają konotację negatywną, to znaczy, odzwierciedlają negatywne cechy ludzkie. 
Wyjątkiem jest jedynie nacechowany pozytywnie czasownik hołubić oraz kilka cza-
sowników o znaczeniu neutralnym.

Dwie chorwackie badaczki Ivana Matas Ivanković i Goranka Blagus Bartolec 
w swoim artykule Ptice u hrvatskom jeziku na putu od prototipnoga do figurativno-
ga značenja: rječnička i korpusna perspektiva proponują spojrzenie na „ptasie” 
hasła w czterech słownikach języka chorwackiego i porównują je z korpusem tego 
języka. W swojej analizie wzięły pod uwagę 10 nazw gatunków ptaków i – oprócz 
znaczenia i występowania w związkach frazeologicznych – autorki do swojego 
przeglądu włączyły także liczne przykłady onimizacji. Podały też częstotliwość wy-
stępowania nazw danych gatunków: najczęściej w korpusie języka chorwackiego 
pojawiają się kura, gołąb, sokół, mewa i orzeł. Wykorzystywanie określeń wspo-
mnianych gatunków w celu nazywania rzeczy, klubów czy organizacji potwierdza 
głębokie powiązanie ptasiej przestrzeni ze światem człowieka.

Autorem kolejnego tekstu w tej części publikacji jest Dejan Milovanov. 
Орнитолошки речник Матице Cрпске, który przedstawia historię powstania 
słownika ornitologicznego wydanego przez Maticę Serbską w Nowym Sadzie (Ser-
bia). Autor zwraca uwagę na konieczność współpracy lingwistów i zoologów pod-
czas tworzenia takiego słownika ze względu na potrzebę normalizacji języka. 
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Ogromna różnorodność leksykalna zależna od regionu utrudniała to zadanie, dlate-
go we współpracy z zoologami należało wybrać określenia, które włączone zostały 
do standardu językowego.

Ornitonimi u rječnicima Fausta Vrančića i Petra Lodereckera to tekst autorstwa 
Borany Morić-Mohorovičić i Anastaziji Vlastelić, który traktuje o ornitonimach 
w pierwszym drukowanym słowniku języka chorwackiego z 1595 roku. Był to 
słownik pięciu języków, który kilka lat później uaktualnił czeski benedyktyn Petar 
Loderecker, dodając jeszcze dwa języki – czeski i polski. Celem badań autorek było 
porównanie haseł związanych z ptakami w obu tych słownikach. 

Ostatnią pozycją w pierwszej, językowej części publikacji jest interesujący arty-
kuł Agaty Słowińskiej Derkacz czy prdavac? O polskich i serbskich nazwach pta-
ków pochodzących od wydawanych odgłosów. Autorka skupia się w nim na na-
zwach ptaków i ich motywacji, rozumianej jako pochodność w sensie słowotwórczym 
(s. 134). Z szerokiej grupy możliwych pojęć badaczka wybrała nazwy ptaków, któ-
re powstały od wywoływanych przez nie dźwięków, i zaprezentowała w tekście 
kilka tendencji dotyczących tworzenia takich wyrazów.

Druga, literacka część książki zawiera dziewięć artykułów, które omawiają motyw 
ptaka w literaturze świata słowiańskiego. Aż dwa teksty chorwackich autorów odno-
szą się do utworów pisarki Dubravki Ugrešić, co wskazuje na niezwykłe zaintereso-
wanie ptakami najbardziej znanej współcześnie chorwackiej publicystki. Pierwszy 
z nich Ptice u romanu Baba Jaga je snijela jaje Dubravke Ugrešić1, autorstwa Deja-
na Duricia i Aleksandra Mijatovicia, poddaje analizie powieść, w której ptasi motyw 
ma podwójną funkcję: z jednej strony stanowi zasadę organizacji narracji, a z drugiej 
jest czynnikiem symbolicznym, który powtarzając się w każdej z trzech części książ-
ki, łączy cały, pozornie nie do końca powiązany tekst, w jedną całość.

Kolejny artykuł z drugiej części publikacji, który dotyczy wspomnianej pisarki, 
to Perce lako kao zaborav: figure ptice i pera u interpretacijskoj mapi romana 
„Muzej bezuvjetne predaje” Dubravke Ugrešić2, autorstwa Danijeli Marot Kiš. Ba-
daczka skupia się w pierwszej kolejności na motywie ptasiego pióra w książce 
 Muzeum bezwarunkowej kapitulacji. Zawiera ono w sobie lekkość – jest to cecha, 
która przenosi swoje znaczenie na całego ptaka, i – jak wykazuje autorka artyku-
łu – również na całą powieść. Narracja w książce skupia się na pamięci i jej frag-
mentaryczności, a poprzez motyw ulotności pamięci warstwa narracyjna łączy się 
ze strukturą tekstu. Przykładem tego jest szczegółowo omawiany przez badaczkę 
rozdział Perce lako kao zaborav, w którym jeszcze raz podkreślona została istota 
pojęcia lekkości i zapomnienia jako klucza do zrozumienia narracyjnej konstrukcji 
powieści.

Ciekawe spojrzenie na – wydawałoby się – znany już temat, jakim są Mickiewi-
czowskie Dziady, proponuje Anna Filipowicz w artykule Ptasie metamorfozy Ada-
ma Mickiewicza. Próba krytyki nieantropocentrycznej. Autorka rozpoczyna swoje 

1 W języku polskim powieść ta ukazała się w 2005 roku nakładem Wydawnictwa Czarnego i nosi 
tytuł Baba Jaga zniosła jajo (tłum. Danuta Ćirlić-Straszyńska). 

2 W języku polskim powieść ta ukazała się w 2002 roku nakładem wydawnictwa Świat Literacki pod 
tytułem Muzeum bezwarunkowej kapitulacji (tłum. Dorota Jovanka Ćirlić).
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rozmyślania od stwierdzenia, że metamorfozy zwierzęce obecne w dziełach Mickie-
wicza mają swój prapoczątek w „archaicznym rozumieniu natury, które wywodzi 
się z bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, z poczucia pewnej z nimi ciągłości” 
(s. 158). Badaczka zastanawia się, w jakim stopniu stare obrzędy i zwyczaje obec-
ne w rodzinnych stronach Mickiewicza, kiedy to o dusze bliskich troszczono się tak 
samo jak o zimujące tam ptaki, miały wpływ na twórczość poety. Obecne w drama-
cie duchy konkretnych ludzi przywoływane przez Guślarza, przybywają przecież 
wyłącznie pod postaciami ptaków. Według autorki oprócz obrzędów Mickiewicz 
w swoim dziele pokazuje także charakter epoki. Zauważa, że percepcja rzeczywi-
stości zmienia się – kiedyś zwierzęta i człowiek na równi korzystali ze świata, ale 
wraz z upływem czasu antropocentryczne myślenie zaczęło przeważać. Człowiek 
rozpoczął swoje panowanie nad światem zwierzęcym.

Kolejny zaprezentowany w tej grupie tekst to Радуј се, Цркве Православне 
птицо богогласна! Ptasia symbolika w serbskiej hymnografii poświęconej św. Zla-
cie Megleńskiej autorstwa Dominiki Gapskiej. Badaczka uważnie analizuje hymno-
grafię poświęconą św. Zlacie, w której wyraźnie pojawiają się motywy ptasie – 
skrzydła, orzeł, gołębica, jaskółka. Święta jest patronką narodu serbskiego, a cnoty, 
które reprezentowane są w świętych tekstach za pomocą symboliki ptaków, mają 
być dla wiernych czytelnym wzorem postępowania.

Nie zabrakło również tekstu nawiązującego do tradycji bułgarskiej. Joanna 
Mleczko w artykule Ptasie symbole w tradycyjnym bułgarskim weselu prezentuje 
refleksję na temat roli wybranych motywów ptaków w tekstach folklorystycznych 
związanych z weselem. Pawie pióra obecne we włosach panien i w stroju kawalera, 
nazywanie siebie nawzajem „gołębiami” lub „kaczkami”, taniec z kogutem w ręku 
lub zabijanie kur – to wszystko elementy obrzędowe, obecne w rytuałach, ale też 
przede wszystkim w kodzie werbalnym zawartym w tekstach folkloru, które wyma-
wiane są podczas uroczystości.

W następnym artykule wracamy znów do terenów słowiańszczyzny środkowej. 
Jan Pešina w tekście O dzielnym wróblu rzecz. Obraz wróbla w literaturze czeskiej, 
sięgając do najstarszych przykładów, dokonuje przeglądu sposobów percepcji wróbla 
w literaturze czeskiej na przykładzie różnych gatunków tekstów. Autor skupia się na 
obrazie wróbla w pracach z XIX i XX wieku i porównuje dzieła literackie i popula-
ryzatorskie. Jak się okazuje, ten niepozorny mały ptaszek albo pełni funkcję morali-
zatorską (s. 204), albo pada „ofiarą swojej zbyt bliskiej relacji z człowiekiem” 
(s. 202), symbolizuje bowiem wyrzutka społecznego. Badacz zauważa też pewne cie-
kawe prawidłowości: po pierwsze, w warstwie formalnej wróbel jest w każdym przy-
padku bohaterem krótkich utworów literackich. Po drugie, autor, analizując projekt 
Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego, zauważa, że stosunek do wróbla zmienił 
się na przestrzeni lat – współcześnie można dostrzec pewną uczuciową więź miesz-
kańców miast z wróblem, czego nie można było spostrzec wcześniej. Pozytywny 
obraz wróbla wyłania się dlatego, że w przypadku tekstów literackich z XIX 
i XX wieku mamy do czynienia ze spojrzeniem narratora miejskiego, dla którego 
wróbel nie jest szkodnikiem, a raczej ciekawym obiektem obserwacji.

Autor kolejnego tekstu Mitologiczna ptaszarnia Słowian w twórczości Karela Ja-
romira Erbena i Františka Ladislava Čelakowskiego skupia się na XIX-wiecznych 
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przedstawieniach ptaków w literaturze twórców zainteresowanych tematyką mitolo-
giczną i folklorem. Adrian Pilarski dokonuje analizy kilku tekstów, w których od-
najduje ptasie elementy i bada ich odniesienia do mitologii słowiańskiej. I tak 
oprócz dębu, jako głównego symbolu bóstwa Peruna, pojawia się także gołąb, któ-
rego gruchanie jest „jedną z charakterystycznych tortur stosowanych przez słowiań-
skie złe duchy” (s. 212). Badacz zwraca szczególną uwagę na fakt, że w mitologii 
słowiańskiej ptactwo drapieżne było nacechowane bardzo negatywnie, co daje się 
zauważyć nawet we współczesnych przykładach literatury, nie wspominając już 
o starych tekstach folkloru, które przetrwały do dzisiaj.

Pozostając w tematyce mitologii, Zoran Tihomirović proponuje wgląd w literaturę 
rosyjską, by tam odnaleźć i zbadać „ptasią” symbolikę. W swoim artykule Неомифо-
логия птиц в рассказе Татьяны Толстой „Свидание с птицей” autor poddaje 
analizie sposób przedstawienia ptaków w rosyjskim opowiadaniu z 2001 roku, w któ-
rym główny bohater kreuje swój magiczny świat. Badacz zwraca szczególną uwagę 
na Sirina – ptaka z głową kobiety, który rzuca czary poprzez śpiew. Jest to legendar-
na postać z mitologii słowiańskiej, która ma swoje korzenie w tradycji greckiej. 
Z. Tihomirović podkreśla przeplatanie się fantastyki, mitów, wierzeń i prawd, które 
są urzeczywistniane przez mitologiczne postaci, a zwłaszcza przez Sirina.

Ostatnim artykułem w drugiej, literackiej części publikacji jest Pogled na usme-
nu liriku iz ptičje perspektive autorstwa Any Vukmanović. Badaczka zauważa, że 
w zależności od gatunku literackiego, zmienia się symbolika zwierząt: chociaż kruk 
w epice zazwyczaj przynosi złe wieści, w liryce może być związany z tematyką 
miłości. Ptasia perspektywa odpowiada natomiast najczęściej punktom widzenia 
narratora: gdy akcja ma miejsce „tutaj”, mówi o tym najczęściej człowiek, nato-
miast gdy do bohatera docierają wieści z daleka, często jest to związane z pojawie-
niem się ptasiego motywu. Autorka kładzie nacisk na obraz latających stworzeń 
jako istot, które wiążą świat ziemski ze światem duchowym, są pośrednikami prze-
noszącymi informacje pomiędzy różnymi płaszczyznami. Ptasia symbolika w serb-
skiej liryce może być jednak bardziej „przyziemna” i dotyczy także błogosławień-
stwa (kiedy ptak wypowiada się w imię wspólnoty ludzkiej), czy też erotyczności 
(przykład słowika jako młodzieńca, który rozmyśla o ciele dziewczyny).

Ostatnia, trzecia część książki zatytułowana została Ptasia perspektywa kulturo-
wa. Pomimo że zawiera dwa razy mniej artykułów niż część językowa, jest niezwy-
kle ważnym elementem całości, gdyż oferuje szerszą perspektywę. Stanowi niejako 
dopełnienie poprzednich części, poruszając tematykę zarówno religijną, filmową, 
mitologiczną, jak i folklorystyczną oraz wnosi nowe elementy, takie jak heraldyka.

Rozdział rozpoczyna się od tekstu Sokół jako atrybut św. Tryfona autorstwa Ra-
fała Dymczyka. Autor dokonuje analizy różnic kultu św. Tryfona w różnych krajach 
prawosławnych, skupiając się na specyfice prawosławia rosyjskiego. Ciekawe wy-
daje się spostrzeżenie badacza, że sokół jako atrybut świętego w wersji rosyjskiego 
kultu był nie tylko symbolem ptaka wykorzystywanego do polowań (św. Tryfon na 
tych terenach jest właśnie patronem myśliwych), ale także „stał się sposobem 
przedstawiania aspektu duchowego w formie materialnej” (s. 239). Sokół nie jest 
więc tylko elementem ułatwiającym identyfikację świętego spośród szeregu innych 
postaci, ale wyobraża również cechy właściwe św. Tryfonowi.
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W artykule Okiem kamery. Gołębie w wybranych filmach polskich i zagranicz-
nych Dorota Kulczycka analizuje filmy pod kątem występowania w nich gołębi 
i zastanawia się nad celem i funkcją takich realizacji. Ze wstępnych badań wynika, 
że zagadnienia związane z hodowlą gołębi czy konstrukcją karmników łączą się 
silnie z motywem męskości. Występują także inne połączenia znaczeniowe, takie 
jak symbol walki i bohaterstwa, samotności i niedostosowania, niemy znak oporu 
i symbol nostalgii za dawnymi przestrzeniami (zwłaszcza w dziełach pochodzących 
z krajów postkomunistycznych), czy w końcu symbol miłości i wzniosłości, wolno-
ści i pokoju (s. 247–251). Bardzo często gołębie we współczesnych polskich pro-
dukcjach filmowych stanowią znak czasu, oznaczający zmiany, które już zaszły lub 
też zapowiadający nowe.

Wracając do przestrzeni literackiej, Anna Naplocha prezentuje porównawczą 
pracę Raróg – raraszek – sokół – Garuda i Feniks. Między ornitologią, mitologią 
i utworami literackimi z obszaru Słowiańszczyzny. Czytelnik dowiaduje się, że ist-
nieją dwa sposoby obrazowania raroga w analizowanej przez badaczkę literaturze 
słowiańskiej: wyobrażenie dosłowne oraz symboliczne, odwołujące się do mitolo-
gii. Raróg jako istota demoniczna często był przedstawiany jako duch ognia, choć 
jednocześnie widziano w nim sprzymierzeńca ludzi, który dzięki swojemu sprytowi 
umiał oszukać diabła. Jednak czasem raroga utożsamiano z samym diabłem ze 
względu na to, że miał on wywoływać pożary, co pokazuje, jak różnorodne potrafią 
być wierzenia ludowe.

Całkowicie nowym tematem jest poruszana przez Ninoslava Radakovicia kwe-
stia chorwackiej heraldyki w artykule Ptice u aktualnoj hrvatskoj heraldici. Autor 
przedstawia siedemnaście współczesnych herbów miast i żupanii (prowincji) 
w Chorwacji, które zawierają wizerunek ptaka. Dokonana analiza wskazuje, że naj-
częściej obecność ptasich symboli w herbach związana jest ze starszą tradycją he-
raldyczną danych miejsc. Niektóre zaś nawiązują do regionów, które słyną z wystę-
powania na nich konkretnych gatunków ptaków.

Mariola Walczak-Mikołajczakowa oferuje czytelnikowi w tekście Ptak, ptaszy-
ska, ptaszory w wierzeniach Słowian przegląd najważniejszych tekstów folkloru 
dotyczących mitologii Słowian, opierając się na przykładach z terenów Polski 
i Bułgarii. Autorka zauważa, że istniały postaci bogów, mających ptasie elementy, 
ale nie wiadomo, czy sami bogowie byli ptakami, lub też wiadomo, że nimi nie 
byli, jednak charakteryzowali się pewnymi ptasimi cechami. Ponieważ stan wiedzy 
na temat słowiańskiej mitologii nadal jest niewielki, badania opierają się głównie 
na wierzeniach, które przetrwały do dzisiaj i obecne są w ludowych pieśniach i in-
nych formach ustnego przekazu wśród narodów słowiańskich. Możemy jednak 
stwierdzić kilka faktów, jak na przykład to, że w skład wierzeń dawnych Słowian 
wchodziło przeświadczenie o duchach zmarłych, które mogły zamieszkiwać ciała 
ptaków i dlatego właśnie zwierzęta te traktowano jako wróżebne (s. 290). Autorka 
zwraca też uwagę na zmianę pewnych znaczeń – jak mówi, „poprzez mitologię 
grecką utrwaliło się w świadomości współczesnego człowieka kojarzenie sowy 
z mądrością” (s. 293), podczas gdy dla Słowian sowa i wszelkie inne ptaki nocne 
oznaczały siły demoniczne, które zapowiadały chorobę lub śmierć. Istnieją też jed-
nak przykłady, które obrazują niezmienność wierzeń – do dzisiaj na terenach całej 
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Słowiańszczyzny ludzie wierzą, że jaskółki, które uwiją gniazda pod dachem czy-
jegoś domu, przyniosą mieszkańcom szczęście.

Ostatni artykuł zawarty w publikacji to tekst zmarłego w 2018 roku Marinka 
Zekicia. Što nam ptice govore. Slavenska pučka verovanja o pticama zloslutnicama 
to praca, która charakteryzuje się szczegółową analizą tej części słowiańskiej trady-
cji ludowej, która związana jest z ptakami „przepowiadającymi” nieszczęście. Au-
tor zwraca uwagę na fakt, że symboliczna opozycja dobry – zły występuje u pta-
ków dużo częściej niż u innych zwierząt. Często też nasze powiązania znaczeniowe 
z konkretnymi gatunkami ptaków wynikają, jak twierdzi badacz, z wyglądu ze-
wnętrznego i zachowania danych gatunków. W ten sposób kruki i wrony ze wzglę-
du na swoje czarne upierzenie, fakt bycia padlinożercami oraz złowrogie odgłosy 
symbolizują przede wszystkim nieszczęście i/lub śmierć, a dopiero w drugiej kolej-
ności są przedstawiane jako ptaki inteligentne, które znają jakieś tajemnice i umie-
ją pilnować skarbów (s. 300). Autor szczegółowo przedstawia wierzenia dotyczące 
poszczególnych ptaków, które swoją obecnością czy sposobem lotu przepowiadają 
nadchodzące zło, zaznaczając, że czasem istotna jest także liczba ptaków: jedna 
wrona, która leci w czyimś kierunku, to zły znak, ale już dwie lub trzy wrony mają 
przynieść szczęście (s. 300).

Omówiona przeze mnie wieloautorska monografia jest bogatym zbiorem infor-
macji na temat występowania ptaków w językowych, literackich i kulturowych 
przestrzeniach słowiańszczyzny. Widać, jak ciekawym impulsem do różnorodnych 
badań stała się tematyka przyrodniczo-humanistyczna. Analizy zawarte w książce 
dotykają zapewne tylko niewielkiej części możliwych „ptasich” tematów, ale już 
sam ten zbiór pokazuje, że przedmiot takich rozważań jest niezwykle obszerny. Po 
lekturze Słowiańszczyzny z ptasiej perspektywy czytelnik, mając już za sobą szeroko 
rozwiniętą wizję symboliki ptaków w różnorodnych tekstach kultury słowiańskiej, 
z pewnością wyczekiwać będzie kolejnych pozycji z planowanego cyklu w ramach 
projektu Humanistyka w przyrodzie. Przyroda w humanistyce3.
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Pierwszy tom dzieła leksykograficznego, zaplanowanego na trzy tomy, obejmuje 
następujące części: Słowo wstępne (s. 9–12); Dotychczasowe próby gromadzenia 
i opisu słownictwa gwarowego z Kujaw (s. 13–15); Zasady opracowania słownika 
(s. 16–30); Mapy regionu (s. 31–33); Słownik (s. 35–307); Wykaz źródeł (s. 309– 
–316); Wykaz rozmówców (s. 317–320); Wykaz skrótów określeń geograficznych 
przyjętych przy ustalaniu zasięgów (s. 321–329); Wykaz innych skrótów (s. 330– 
–331); Literatura (s. 332–335).

Słownik obejmuje słownictwo z historycznych Kujaw. „Gromadzeniem i analizą 
materiału zajmuje się zespół złożony z językoznawców z różnych placówek nauko-
wych, a przedsięwzięciu patronuje Pracownia Polszczyzny i Kultury Regionalnej 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Tom zawiera 1450 artykułów 
hasłowych w układzie alfabetycznym, co stanowi mniej więcej 30 procent zgroma-
dzonej dotychczas bazy materiałowej” (s. 9). 

Dorobek leksykografii „kujawskiej” jest skromny: słownik O. Kolberga (1867/ 
1869) – pożyteczny, choć zawierający „w znacznym stopniu zbiór leksyki historycz-
nej, recesywnej”, słownik K. Podczaskiej z 2013 roku (zawierający wiele nieścisłości 
i błędów) oraz słownik A.B. Łukaszewicza z 2014 roku (z pewnymi brakami meto-
dycznymi, ale stanowiący dosyć bogaty zbiór leksyki gwarowej). Przydatne w two-
rzeniu kartoteki były tylko słowniki O. Kolberga i B. Łukaszewicza. 

Najwięcej materiału wyrazowego dostarczyły jednak inne liczne źródła: naukowe 
opracowania dialektologiczne, teksty gwarowe, artykuły oraz rozprawy etnograficzne 
i krajoznawcze dotyczące Kujaw, atlasy językowe, słowniki gwarowe, kartoteki gwa-
rowe, utwory literackie z elementami gwarowymi, utwory literackie w odcinkach (pu-
blikowane w prasie), kujawskie przysłowia, legendy, gawędy i gadki, liczni rozmów-
cy i osoby ankietowane. 
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Słownik ma charakter dyferencjalny, co powoduje, że rezygnuje się z zamiesz-
czania w nim typowego słownictwa ogólnopolskiego. Jak piszą leksykografowie, 
omawiane dzieło leksykograficzne: „Przynosi natomiast, świadomie przez nas 
 wyselekcjonowane, jednostki językowe, które oddają ludowy ogląd świata i doku-
mentują polifoniczność kultury kujawskiej. Dlatego w tak szerokim zakresie 
uwzględniamy w zasobie haseł słownictwo folkloru, starając się wydobywać jego 
zniuansowanie semantyczne, emotywne, uzależnione od gatunku tekstu i konwencji 
stylistycznej” (s. 17–18).

Siatkę haseł tworzą: typowe kujawskie wyrazy oraz połączenia wyrazowe gwa-
rowe i regionalne (babska wesz ‘roślina, łopian większy lub jego czepliwy owoc’, 
chachlować ‘przesuwać sieci pod lodem za pomocą specjalnej tyki zwanej cha-
chlem’); wyrazy gwarowe i regionalne o szerszym zasięgu terytorialnym, w tym 
także zapożyczenia i kalki z języka niemieckiego (np. antrejka ‘przedpokój’, 
gwiazdor ‘osoba przebrana w stylu św. Mikołaja’); „wyrazy szerokoterytorialne 
i ogólnogwarowe” (np. panienka ‘źrenica’); wyrazy różniące się znaczeniem od 
odpowiedników ogólnopolskich (np. bruzda 1. ‘przedziałek we włosach’, 2. ‘rów 
odprowdzający wodę z pola niedrenowanego’). Oprócz tego jeszcze 7 grup słow-
nictwa. 

Powyższe uwagi dotyczyły makrostruktury słownika. Gdy chodzi o jego mi-
krostrukturę, warto odnotować przynajmniej kilka faktów. 

Przyjęto układ alfabetyczny; hasła opatrzone są najważniejszymi informacjami 
gramatycznymi (np. dotyczącymi wahań rodzaju gramatycznego rzeczowników, 
nieodmienności wyrazów). Stosuje się definicje realnoznaczeniowe, strukturalne 
i synonimiczne. Autorzy słownika słusznie zrezygnowali z używania kwalifikato-
rów profesjonalno-naukowych, ograniczając się do umieszczenia kwalifikatora etn. 
Występują kwalifikatory innego typu, np. chronologiczne (np. przest, daw), fre-
kwencyjne (rzad, reg), stylistyczne itd. Stosuje się „sieć odsyłaczy między nazwami 
synonimicznymi i zbliżonymi znaczeniowo, należącymi do tego samego pola se-
mantycznego” (s. 25), jak również określa zasięgi geograficzne wyrazów i wyjątko-
wo podaje informacje etymologiczne (głównie dotyczące zapożyczeń niemieckich). 

Słownik jest przeznaczony dla szerszego kręgu odbiorców i dlatego zastosowa-
no w nim uproszczone zapisy zarówno wyrazów hasłowych, jak i cytatów pocho-
dzących od informatorów. Jest to niewątpliwie słuszna decyzja zespołu leksykogra-
ficznego. Dobrze się stało, że zamieszczono we wstępnej części dzieła trzy 
kolorowe mapy regionu kujawskiego.

Nie sposób scharakteryzować bogactwa leksykalnego zamieszczonego w pierw-
szym tomie omówionego słownika. Ograniczę się wobec tego do zacytowania wy-
branych i jednocześnie bardziej osobliwych haseł. Oto przykłady: ankórka ‘złość, 
uraza’; bałykować ‘o dziecku: czołgać się na rękach i nogach’; banach ‘niezgrab-
ny młodzieniec, niezgrabiasz’; bladysia pieszcz ‘blada dziewczyna’; blałować ‘być 
nieobecnym w szkole; wagarować’; bodajta ‘wyrażenie współczucia, ubolewania, 
pocieszenia’; bolinga ‘choroba wrzodowa; wrzód’; burole lm zgr ‘roślina dwulet-
nia, uprawiana w licznych odmianach; burak zwyczajny’; chójka ‘jakiekolwiek 
drzewo rosnące’; chrabęścina ‘suche gałęzie, chrust’; chrępać ‘rżnąć, ciąć’; 
chwalba przest ‘pochwała, uznanie’; ciurgać ‘pociągać nogami, powłóczyć, szurać 
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obuwiem po ziemi w czasie chodu’; cocwić się ‘przyjaźnić się’; cynki lm rzad 
‘zęby wideł’; czaparaga pejor ‘dziewczyna po utracie dziewictwa’; dać pogrzyb 
etn ‘urządzać stypę’; drażba ‘młocka: draszki szli na drażbe; dydolić ‘mizernie 
grać na skrzypcach; rzępolić’; dyszałki blp ‘podwójny dyszel w zaprzęgu na jedne-
go konia’; dziadaki lm rzad ‘pozostałości po wymłóceniu zboża; drobna słoma, 
plewy’; dziarny ‘energiczny, z temperamentem; dziarski’; finek ‘mały pies’; gęsi 
pępek ‘gatunek grzyba jadalnego’; glik ‘pojętność, bystrość, spryt’; gora rzad 
‘ognisko na polu’; grędzić ‘zanurzać w wodzie (mowa o sieciach)’; halba ‘pół li-
tra; naczynie o takiej pojemności, także jego zawartość’; hapa rzad ‘kradzież owo-
ców z drzew’.

Na wymienienie zasługiwałoby jeszcze przynajmniej kilkaset wyrazów, znacznie 
się różniących od ogólnopolskich. Niektóre artykuły hasłowe zawierają cytaty 
z wartościowymi informacjami o kulturze duchowej i materialnej wsi, np. dyngus, 
gomółka, gzik, herody blp.

Pierwszy tom Słownika gwary i kultury Kujaw zasługuje na wysoką ocenę. 
Miejmy nadzieję, że również następne tomy będą reprezentowały wysoki poziom 
i tym samym zaprezentowane dzieło leksykograficzne znacznie wzbogaci polską 
i słowiańską leksykografię gwarową.
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Violetta Jaros, Studia nad językiem i stylem pism naukowych Joachima 
 Lelewela. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, ss. 784 

Obszerna książka Violetty Jaros składa się z dwóch części: Strategie komunika-
cyjne (s. 65–425) oraz Język (s. 427–740). Oprócz tego praca zawiera Zakończenie 
(s. 741–744), Wykaz źródeł (s. 745–747), Bibliografię (s. 749–779), Rozwiązanie 
skrótów (s. 781–782) i Summary (s. 783–784). 

Rozdział pierwszy poprzedza obszerne Wprowadzenie (s. 11–64), w którym Au-
torka zawarła informacje dotyczące życiorysu Joachima Lelewela, założenia meto-
dologiczne i sposób opracowywania materiału, omówiła deklarowane przez history-
ka zasady etyczne w badaniach naukowych, „stan badań nad językiem i stylem 
osobniczym”, „stan badań nad językiem pism naukowych Joachima Lelewela” 
i przedstawiła ogólną charakterystykę jego dorobku naukowego.

Szczególnie ważne są założenia metodologiczne przyjęte przez V. Jaros, która 
zaplanowane badania nad językiem i stylem J. Lelewela potraktowała bardzo am-
bitnie zarówno pod względem bogactwa materiałowego, jak i – co szczególnie na-
leży podkreślić – pod względem teoretyczno-metodologicznym. Autorka wnikliwie 
analizuje zawartość pojęciową m.in. następujących terminów: tekst, styl, stylistyka 
kognitywna, tekst naukowy, idiostyl, dyskurs („Największą «moc objaśniającą» ma 
dyskurs”, s. 33).

Świadomość metodologiczną Autorki dobrze odzwierciedla następujący cytat: 

Synkretyzm metodologiczny pozwala na pełniejszą charakterystykę materiału. To podsta-
wowe założenie metodologiczne niniejszej pracy. Ponadto uznaje się polifunkcyjność środ-
ków językowych, tzn. że określona forma językowa może być wykładnikiem różnych cech 
stylistycznych, uwarunkowanych intencjami komunikacyjnymi nadawcy, dlatego niektóre 
środki językowe są przywołane w pracy kilkakrotnie, co pozwala na dokładniejsze omó-
wienie podejmowanych zagadnień (s. 46).

W części pierwszej książki V. Jaros prezentuje i charakteryzuje terminologię 
16 działów tematycznych (np. terminologię historyczną, prawniczą, wojskową, ma-
tematyczną, językoznawczą, bartniczą), jak również ukazuje mechanizmy tworzenia 
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terminów. Szczególnie ważne są rozważania (ilustrowane bogatym materiałem) do-
tyczące w tekstach naukowych J. Lelewela relacji nadawczo-odbiorczych (uobec-
nianych użyciem zaimków: ja, ty, my, wy), strategii asekuracyjnych (m.in. w posta-
ci selekcji omawianych problemów oraz sygnalizowania stopnia pewności sądów) 
oraz spójności tekstu. Gdy chodzi o spójność tekstu, Autorka analizuje kohezję 
leksykalną (m.in. powtórzenia leksykalne, synonimię, hiperonimy, hiponimy), 
kohezję gramatyczno-morfologiczną i kohezję składniową (tutaj m.in. paralelizm 
składniowy, wypowiedzenia pytające i odesłania), parajęzykowe środki więzi 
(np. krój i wielkość czcionki). W strategiach komunikacyjnych tekstów wybitnego 
historyka istotna jest również sprawa strukturyzacji przestrzeni tekstowej (np. sto-
sowanie tytułów, podtytułów, śródtytułów itd., stosowanie przypisów, materiału ilu-
stracyjnego itd.).

Druga część książki to drobiazgowy opis (wraz z obfitą ilustracją materiałową) 
cech fleksyjnych języka osobniczego J. Lelewela – deklinacji (rzeczownikowej, 
przymiotnikowo-zaimkowej, liczebnikowej) oraz koniugacji, słowotwórstwa, skład-
ni i właściwości leksykalnych. 

W rozdziale dotyczącym składni na szczególną uwagę zasługują – moim zda-
niem – dwa podrozdziały: „Stylistyczno-składniowe właściwości języka naukowego 
pism Lelewela” oraz „Stylistyczne zastosowanie różnych typów wypowiedzeń”. 
Rozdział leksykalny poświęcony jest słownictwu potocznemu, regionalnemu i gwa-
rowemu, archaizmom, słownictwu obcemu, poetyzmom, tropom i figurom styli-
stycznym, leksyce religijnej (m.in. aluzjom biblijnym), leksyce wartościującej 
i emocjonalnej.

Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie, które zawiera najważ-
niejsze cząstkowe ustalenia badawcze. Zakończenie to bardzo dobrze przemyślana 
synteza wniosków badawczych. Szkoda tylko, że Autorka nie zamieściła tego tekstu 
również w postaci anglojęzycznego streszczenia.

Książka Violetty Jaros ma charakter pionierski. Dotychczas nikt w polskim ję-
zykoznawstwie nie opracował tak wszechstronnie – z punktu widzenia nowoczesnej 
metodologii lingwistycznej – języka tekstów naukowych przedstawiciela konkretnej 
dyscypliny naukowej. Lingwiści zajmujący się innymi językami słowiańskimi po-
winni się wzorować na tej pracy.   
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W labiryncie polszczyzny. Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi – doktorzy 
i doktoranci, pod redakcją Beaty Karoliny Jędryki i Eweliny Kwapień. 
Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2017, ss. 393

Z okazji 45-lecia pracy prof. Stanisława Dubisza na Uniwersytecie Warszaw-
skim Jego uczniowie, doktorzy i doktoranci (a doktorów wypromował prof. Dubisz 
w ciągu tych 45 lat aż 20, po roku 2000 także spośród studiujących w Polsce [głów-
nie Białorusinów i Ukraińców] stypendystów rządu RP; są wśród nich tak znani już 
badacze, jak Halina Karaś, Małgorzata Majewska, Kinga Geben, Izabela Winiarska-
-Górska, Ewelina Kwapień itd.), ofiarowali swojemu Mistrzowi piękny tom, który 
jeden z recenzentów wydawniczych, prof. Bogusław Nowowiejski, określił mianem 
„udanego przedsięwzięcia wydawniczego” (z fragmentu przedrukowanego na 
czwartej stronie okładki).

Prace odzwierciedlają oczywiście obszary badań uprawiane przez uczniów 
prof. S. Dubisza, a pierwotnie, rzecz jasna, przez Niego samego, gdyż to On decydo-
wał o tematyce ich prac doktorskich, a potem nierzadko wpływał na ich dalsze bada-
nia. Stąd redaktorkom tomu udało się zgrabnie uporządkować złożone do tomu arty-
kuły. Sytuują się one ostatecznie w kilku działach, związanych z głównymi kierunkami 
działalności naukowej Stanisława Dubisza: Język – historia – kultura, Język polski 
poza granicami kraju, Język polski w szkole i Z różnych obszarów badawczych: dia-
lektologia – wymowa – stylizacja. Język polski za granicą i w szkole obejmuje pod 
względem geograficznym bardzo rozległe terytorium od Brazylii, Kanady i Stanów 
Zjednoczonych na zachodzie po Litwę, Białoruś, Ukrainę i Rosję na wschodzie. Gdy 
chodzi o artykuły usytuowane w dziedzinie dialektologii i zagadnień stylizacyjnych, 
godzi się przypomnieć, że prof. S. Dubisz rozpoczynał swoją imponującą karierę na-
ukową jako dialektolog (badacz słownictwa gwar ostródzkich, warmińskich i mazur-
skich), a ogólnosłowiański (przynajmniej) rozgłos zyskał jako badacz stylizacji gwa-
rowej (w prozie powojennej) i archaizacji (w dwudziestowiecznej powieści 
historycznej o średniowieczu). Wreszcie związki języka, historii i kultury to główny 
kierunek badań prof. S. Dubisza jako – prymarnie – historyka języka polskiego.

Na koniec oddajmy jeszcze głos redaktorkom tomu (potwierdzającym tutaj niektó-
re wyrażone wyżej intuicje): „Ze względu na wszechstronny i bardzo różnorodny 
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zakres badań Profesora Stanisława Dubisza, Jego seminaria cieszyły się zawsze 
dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, którzy pod Jego opieką prowadzili 
własne badania naukowe. Tematyka prac uczniów Profesora […] odzwierciedla za-
tem również Jego własne pasje.

1 października 1972 roku Profesor Stanisław Dubisz rozpoczął pracę na  Wydziale 
Polonistyki. W tym roku mija więc 45 lat Jego pracy na Uniwersytecie Warszaw-
skim i z tej okazji postanowiliśmy opublikować zbiorowy tom autorstwa wypromo-
wanych przez Niego doktorów oraz doktorantów. Podobnie jak zainteresowania 
naukowe Profesora Stanisława Dubisza, tak i zgromadzone tutaj teksty są niezwy-
kle różnorodne – dlatego też jedynym odpowiednim tytułem, który tę wielowątko-
wość mógł objąć, jest tytuł W labiryncie polszczyzny” (s. 9).

Niniejsza zwięzła prezentacja nie wyklucza szczegółowej merytorycznej recen-
zji, na którą tom ze wszech miar zasługuje (niezależnie od raczej kokieteryjnej 
deklaracji: „Prosimy o wyrozumiałość podczas lektury przygotowanych przez nas 
artykułów. Nie mogliśmy przecież pokazać ich naszemu Nauczycielowi i Mistrzo-
wi, nie są zatem zapewne wolne od uchybień i niedociągnięć” [s. 11]).
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Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, pod redakcją Doroty Filar 
i Piotra Krzyżanowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skło-
dowskiej, Lublin 2017, ss. 997

Na siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Tokarskiego jego ucznio-
wie i współpracownicy poświęcili mu wyjątkowo obszerny (niemal tysiąc stron!) 
tom studiów zatytułowany Barwy słów. Stosownie do profilu naukowego Jubilata, 
który należy do najściślejszej czołówki polskich przedstawicieli lingwistyki kultu-
rowej (jest autorem wielu prac o składnikowej analizie znaczenia wyrazów, o teorii 
pola znaczeniowego, o metaforach i metonimiach, definiowaniu, stereotypach języ-
kowych, kognitywizmie, językowym obrazie świata itd., fundamentalnych mono-
grafii o strukturze pola znaczeniowego, o znaczeniu słowa i jego modyfikacjach 
w tekście, o słownictwie jako interpretacji świata, semantyce barw we współczesnej 
polszczyźnie, wreszcie tomu wykładów z semantyki leksykalnej zatytułowanego 
Światy za słowami), większość prac mieści się w ramach szeroko pojętej lingwisty-
ki kulturowej i semantyki leksykalnej. W mojej ocenie do tego kręgu należą arty-
kuły Elwiry Bolek, Heleny Borowiec, Magdaleny Danielewiczowej, Anny Dąbrow-
skiej, Adama Głaza, Jana Hajduka, Małgorzaty Karwatowskiej, Aleksandra 
Kiklewicza, Bożeny Kotuły, Anny Kozłowskiej, Piotra Krzyżanowskiego, Beaty 
Kuryłowicz, Jadwigi Linde-Usiekniewicz, Przemysława Łozowskiego, Jolanty 
Maćkiewicz, Ewy Masłowskiej, Nawoi Mikołajczak-Matyi, Stanisławy Niebrze-
gowskiej-Bartmińskiej, László Kálmána Nagy’ego, Anny Pajdzińskiej, Haliny Pel-
cowej, Doroty Piekarczyk, Katarzyny Sadowskiej-Dobrowolskiej, Piotra Stalmasz-
czyka, Doroty Stanulewicz, Ireny Vaňkovej, Jacka Warchali, Krystyny Waszakowej, 
Marii Wojtak, Anety Wysockiej, Magdaleny Zawisławskiej czy Doroty Zdunkie-
wicz-Jedynak.

Są jednak i prace – zwykle przynajmniej częściowo – spoza tego obszaru 
(a w każdym razie odkrywające, w moim przekonaniu, nowe tereny językowo-kul-
turowej eksploracji), jak na przykład Barbary Bonieckiej o języku dzieci w wieku 
przedszkolnym, Renaty Rusin Dybalskiej o medialnym obrazie Polski i Polaków 
w Czechach, Macieja Grochowskiego o jednostkach funkcyjnych w postaci względ-
nie, Marioli Jakubowicz o etymologii nazw barw w językach słowiańskich, Ewy 
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Jędrzejko o grzechach i grzesznikach we frazeologii, paremiologii i aforystyce (pol-
skiej i zapożyczonej), Wojciecha Kajtocha o opowiadaniach Arkadija Strugackiego 
(autor sam określa swoją pracę mianem analizy historycznoliterackiej), Henryka 
Kardeli o teorii języka Daniela Dora, Tomasza Korpysza o poetyckim bestiarium 
Joanny Pollakówny, Józefa Kościa o Porządku sądów i spraw miejskich jako tekś-
cie prawnym, Anny Krzyżanowskiej o wariantywności frazeologicznej na materiale 
językowym polskim i francuskim, Alicji Pihan-Kijasowej o periodyzacji dziejów 
polszczyzny północnokresowej, Jadwigi Puzyniny o mowie nienawiści z perspekty-
wy etyki słowa, Adama Siwca o nacechowanych użyciach nazw własnych w me-
mach interetowych, Bogusława Skowronka o mediolingwistyce, Ewy Sławkowej 
o stylu reportaży Swietłany Aleksijewicz, Kamilli Termińskiej o podstawowych 
pojęciach hebrajszczyzny biblijnej, Anny Trębskiej-Kerntopf o aforyzmach posłu-
gujących się paradoksem, Jerzego Trzebińskiego o układaniu życia w historie (czy-
li o narratyzacjach), Leszka Tymiakina o repetycji i kreacji jako sposobach uczenia 
się, Haliny Wiśniewskiej o wyrazach złoto, złoty w barokowych wierszach czy Zo-
fii Zaron o pojęciu OSOBY.

Tom zaleca się dwiema cechami bardzo trudnymi do jednoznacznego osiągnię-
cia: imponującą różnorodnością i rozmaitością szczegółowych tematów i proble-
mów, a jednocześnie wewnętrzną spójnością, która pozwala na objęcie niemal 
wszystkich (wyjątki są naprawdę bardzo nieliczne) pomieszczonych w nim prac 
podtytułem Studia lingwistyczno-kulturowe. Wierzę, iż publikacja znajdzie licznych 
czytelników – oczywiście w pierwszym rzędzie językoznawców. Myślę, że niektó-
rzy z nich, ci bardziej ortodoksyjni, z pewnym zdziwieniem uświadomią sobie roz-
ległość tematyczną i problemową swojej dyscypliny. No cóż, takie jest współczesne 
językoznawstwo…
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Krzysztof Waśkowski, Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzyko-
we. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 
Nowy Targ 2017, ss. 259

Literatura naukowa z obszaru historycznej leksykologii wzbogaciła się o ważną 
pozycję, wypełniającą istotną lukę w dorobku polskiego językoznawstwa – mono-
grafię Krzysztofa Waśkowskiego Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzy-
kowe. Sam autor tak formułuje jej przedmiot i cele:

Tytuł książki Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe – zdradza zarówno wy-
bór analizowanej płaszczyzny leksykalnej, jak i przyjętą perspektywę obserwacji materiału. 
Praca wpisuje się w nurt badań leksykologii historycznej, zaś jej zasadniczym celem jest 
historycznojęzykowy opis nazw zwierząt i pochodzących od nich derywatów. To pole wy-
razowe jak dotąd nie doczekało się monograficznego opracowania, a dostępne wyniki ba-
dań dotyczą zazwyczaj wybranych problemów, często też skupiają się tylko na rejestracji 
określonych faktów bez podejmowania prób ich interpretacji (s. 8).

Przytoczymy jeszcze konstatację z Zakończenia:
„Celem pracy był diachroniczny opis nazw zwierząt w polszczyźnie ze szcze-

gólnym uwzględnieniem aspektu stabilności oraz zmienności leksykalnej” (s. 216).
W mojej ocenie praca odznacza się licznymi cechami stanowiącymi o jej warto-

ści. Jak już stwierdziliśmy wyżej, wypełnia istotną lukę w literaturze naukowej 
z obszaru historycznej leksykologii polskiej. Jest oparta na solidnej podstawie źró-
dłowo-materiałowej, nieograniczonej do słowników (od Słownika staropolskiego do 
Uniwersalnego słownika języka polskiego), lecz uwzględniającej także dane z Na-
rodowego Korpusu Języka Polskiego, a przede wszystkim ze źródeł tekstowych: 
translacji biblijnych (Biblii królowej Zofii i przekładu Jakuba Wujka) oraz dawnych 
podręczników z zakresu zoologii, „powstałych na przełomie XVIII i XIX wieku, 
w okresie początków świadomego tworzenia terminologii zoologicznej” (s. 215), 
z dziełami Krzysztofa Kluka i Stanisława Jundziłła. Jest polimetodologiczna (autor 
deklaruje wyzyskanie elementów analizy etymologicznej, teorii nominacji języko-
wej, paradygmatu kognitywizmu i lingwistyki kulturowej z ich koncepcją języko-
wego obrazu świata, zmodyfikowanej na użytek badania leksyki historycznej 
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metodologii słowotwórstwa gniazdowego), co uważam za jej plus. Historia języka, 
a zwłaszcza historia słownictwa (leksykologia historyczna) wymaga spojrzenia 
z różnych perspektyw, aby uzyskać możliwie obiektywny i całościowy opis. Autor 
tak właśnie postępuje – stara się spojrzeć na ewolucję nazw zwierząt w polszczyź-
nie z różnych punktów widzenia, a na szczególne podkreślenie zasługuje tu kultu-
rowy punkt widzenia.

Samoistną wartość informacyjną (bardzo przydatną historykowi języka polskie-
go) przedstawia rozdział Zwierzęta w refleksji naukowej (s. 21–44), a w szczegól-
ności jego część traktująca o rozwoju wiedzy zoologicznej od Arystotelesa i Pliniu-
sza, a w Polsce od S. Falimirza do K. Kluka i S. Jundziłła. Autor dobrze wyzyskał 
literaturę przedmiotu. Jej spis (s. 221–235) jest ilościowo imponujący, nie dostrze-
gam też w nim istotnych luk (dziwi tylko nieobecność wśród słowników etymolo-
gicznych słownika Andrzeja Bańkowskiego, który, choć nieukończony, mógłby 
moim zdaniem być w niejednym szczególe autorowi przydatny).

Może czasem odwołuje się autor do wyjaśnień dla językoznawcy dość oczywi-
stych, ale przez to praca jest łatwiej dostępna także dla niespecjalistów – a myślę, 
że zainteresuje nie tylko językoznawców (w szczególności historyków języka), lecz 
również historyków kultury i biologów (zoologów).

Usterek merytorycznych nie zauważyłem. W przytoczeniach ze Słownika staro-
polskiego i Słownika polszczyzny XVI wieku są drobne nieścisłości, pewnie trudne 
do uniknięcia w tak obszernym opracowaniu (dobrze, iż autor zdecydował się po-
dać te przytoczenia w transkrypcji, pomijając występujące w tekstach oryginalnych 
historyczne znaki diakrytyczne).

W konkluzji pragnę stwierdzić, co następuje: uważam monografię Krzysztofa 
Waśkowskiego Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe za pozycję 
bardzo wartościową, która zajmie poczesne miejsce w dorobku polskiej leksykolo-
gii historycznej i zyska licznych czytelników.
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„Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica” 2017, 51 (2), pod redak-
cją Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz i Ewy Woźniak, ss. 176

Tom dedykowany jest Profesorowi Markowi Cybulskiemu z okazji 70-lecia 
urodzin. Ten wybitny historyk języka (jeden z największych w polskim środowi-
sku lingwistycznym) od dawna owocnie łączy gruntowne, solidne kompetencje 
historycznojęzykowe z nowszym na gruncie historii języka polskiego podejściem 
metodologicznym, jakim jest paradygmat komunikologiczny. Profesor Cybulski 
w latach 1991–2012 był redaktorem naczelnym „Acta Universitatis Lodziensis, 
Folia Linguistica”, co dodatkowo uzasadnia dedykowanie mu prezentowanego tu-
taj tomu. Składają się nań artykuły łódzkiego środowiska językoznawczego, za-
równo historyków języka, (Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Rafał 
Zarębski, Danuta Kowalska, Ewa Woźniak, Magdalena Pietrzak czy Anna Lenar-
towicz-Zagrodzka), jak i dialektologów (Irena Jaros, Katarzyna Sicińska, Renata 
Marciniak-Firadza), jak wreszcie specjalistów w zakresie współczesnej polszczy-
zny i jej złożonych uwarunkowań społeczno-politycznych (Barbara Kudra, Edyta 
Paluszyńska, Beata Grocholska). Trzeba tu wspomnieć o tym, że Marek Cybulski, 
choć kompetentny i zasłużony historyk języka, interesował się też (mało: czynnie 
uprawiał te dziedziny lingwistyczne) dialektologią, co w wypadku bliskich jej 
związków z historią języka nie jest niczym dziwnym, i polszczyzną współczesną, 
nawet w ujęciu normatywnym (by przypomnieć książkę Czy to po polsku, wydaną 
w Łodzi w roku 2013), co już nie jest takie oczywiste – chyba że się rozumie 
współczesność dynamicznie i diachronicznie, jako ostatnią fazę rozwojową (jesz-
cze nie do końca możliwą do obiektywnego oglądu diachronicznego) historii języ-
ka. Można więc stwierdzić, że prezentowany tutaj tom nawiązuje merytorycznie 
(tematycznie i problemowo) do różnych nurtów badawczych w twórczości nauko-
wej Jubilata.

Bogata w planie merytorycznym zawartość tomu (nazwisko Cybulski na tle 
apelatywnym i proprialnym, biblizmy w języku polskim, indywidualizmy nazew-
nicze Szymona Budnego, Psałterz Mikołaja Reja, felietony Aleksandra Święto-
chowskiego, zagadnienia metaleksykograficzne słowników przekładowych, perio-
dyzacja dziejów języka polskiego, wybrane zagadnienia słowotwórcze i leksykalne 
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gwar polskich, wreszcie wybrane problemy komunikacji publicznej na gruncie 
polskiego języka literackiego) powoduje, że można zasadnie sformułować sąd 
o tym, że wnosi on liczący się wkład do dorobku językoznawstwa polskiego i tym 
samym stanowi godne donum dla wybitnego lingwisty, jakim jest Profesor Marek 
Cybulski.
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Ewa Horyń, Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI-XVIII wieku na 
tle polszczyzny ogólnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicz-
nego, Kraków 2018, ss. 242

Cel swojej rozprawy sformułowała autorka następująco:

Głównym celem niniejszej monografii jest zebranie i analiza polskiej leksyki z zakresu 
górnictwa solnego w XVI–XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentro-
wane są głównie na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie naj-
ważniejsze sfery – eksploatację soli oraz handel nią. Dobór zebranego materiału nie jest 
przypadkowy. Został on zgrupowany wokół dwunastu kategorii znaczeniowych istotnych 
dla odtworzenia leksyki związanej z tą gałęzią przemysłu (s. 7).

Deklaracja metodologiczna, choć zwięzła: 

Studia nad wskazanym korpusem leksykalnym wpisują się w nurt badań związanych z po-
lem znaczeniowym. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy w celu uporządkowania ze-
branego słownictwa jest teoria pól oraz składnikowa analiza znaczeń (s. 8), 

jest moim zdaniem w zupełności wystarczająca – tym bardziej że po niej następuje 
przypomnienie recepcji teoria pola na gruncie polskim (Danuta Buttler, Walery Pi-
sarek, Krystyna Pisarkowa, Ryszard Tokarski, Stanisław Karolak, Władysław Mio-
dunka, Ewa Młynarczyk i inni, s. 8–10), zakończone drugą deklaracją, uściślającą 
tę pierwszą:

W niniejszej pracy przyjmuję onomazjologiczne kryterium porządkowania zebranego 
słownictwa. Przez pole znaczeniowe rozumiem uporządkowany wewnętrznie zbiór jedno-
stek leksykalnych powiązanych wspólnym elementem znaczeniowym – archisemem, dal-
sze zaś ich różnicowanie następuje na podstawie semów dyferencjalnych. Podstawą groma-
dzenia materiału badawczego była więc obecność archisemu – ‘to, co ma związek 
z wydobyciem soli’. Poszczególne jednostki leksykalne (wyrazy i połączenia wyrazowe) 
wchodzące w skład opisywanego słownictwa zostały pogrupowane w dwanaście pól wyra-
zowych według cech semantycznych zwanych semami dyferencjalnymi (s. 10).
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Te dwanaście pól to: nazwy soli, nazwy brył solnych, nazwy przedsiębiorstw 
solnych, nazwy miejsc, nazwy osób, nazwy robót górniczych, nazwy pojemników, 
nazwy narzędzi i urządzeń górniczych oraz elementów wyposażenia kopalni, na-
zwy miar, nazwy związane z organizacją pracy w kopalni, nazwy opłat i nazwy 
inne.

Po prezentacji wszystkich jednostek z danego pola następuje jego analiza 
w trzech częściach. 

Jako pierwszą przedstawiam analizę leksykalno-semantyczną, w której staram się ustalić 
płaszczyznę hiperonimiczno-hiponimiczną badanych nazw, a także zobrazować relacje, ja-
kie zachodzą pomiędzy poszczególnymi składnikami pól leksykalno-tematycznych. Anali-
za etymologiczno-strukturalna służy do przybliżenia mechanizmów powstawania po-
szczególnych nazw oraz pokazania ich budowy językowej. Analiza leksykograficzna ma 
zaś na celu opis badanego słownictwa pod kątem jego obecności w słownikach polszczy-
zny ogólnej. Opis ten zamyka tabela z notacjami słownikowymi. Symbol ‘+’ oznacza wy-
stępowanie hasła w danym słowniku, znak ‘–’ jego brak (s. 12–13). 

Trzeba tu dodać, że autorka uwzględniła następujące słowniki ogólne języka 
polskiego: Słownik staropolski, Słownik polszczyzny XVI wieku, Słownik języka pol-
skiego S.B. Lindego, tzw. Słownik warszawski i Słownik języka polskiego pod re-
dakcją W. Doroszewskiego, co trzeba uznać za wybór trafny i wystarczający.

Dla historyka języka samoistną wartość informacyjną mają podstawowe wiado-
mości historyczne o górnictwie solnym, zawarte w rozdziale I (s. 15–18). Dla więk-
szości językoznawców, zwłaszcza najmłodszego pokolenia, przydatna i interesująca 
będzie także zawartość rozdziału II, relacjonującego stan badań nad polską leksyką 
specjalistyczną (zarówno terminologią, jak i leksyką profesjolektalną (s. 19–23), 
a następnie prezentującego charakterystykę leksyki górniczej (s. 23–25). Szczegól-
ny podziw dla ogromu pracy (kwerenda!) Ewy Horyń musi wzbudzić lektura roz-
działu III, poświęconego opisowi źródeł. Są wśród nich zarówno teksty wydane 
drukiem, jak i nieopublikowane materiały rękopiśmienne, gromadzone przez Mu-
zeum Żup Krakowskich Wieliczka. Autorka za literaturą przedmiotu wyróżnia 
wśród nich źródła opisowe (opisy, inwentarze, rewizje, lustracje itd.) i normatywy 
(ordynacje, instrukcje, mandaty, zarządzenia itd.). Podziw budzi zwłaszcza liczba 
wyzyskanych źródeł rękopiśmiennych bądź opublikowanych w serii Studia i Mate-
riały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. Autorka skromnie (choć byłoby tu miejsce 
na ze wszech miar uzasadnioną dumę) konstatuje:

Materiały źródłowe, które zostały włączone do niniejszej monografii, są wystarczające 
do opisu pełnego obrazu profesjonalnej leksyki zawodowej z zakresu górnictwa solnego 
XVI–XVIII w. Ich łączna liczba obejmuje pięćdziesiąt dokumentów zróżnicowanych za-
równo pod względem objętości, jak i treści. Co ważne, teksty te wzajemnie się uzupeł-
niają. Część z nich bowiem przedstawia sprawy związane z funkcjonowaniem admini-
stracji żupnej kopalni, część zawiera kwestie dotyczące kontroli przedsiębiorstwa 
solnego, w innych zaś odnajdujemy treści ważne dla poznania dziejów techniki górni-
czej, wykonywanych prac górniczych, a także organizacji spławu w okresie istnienia żup 
krakowskich (s. 30).
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Można zatem stwierdzić, że rozprawa Ewy Horyń oparta jest na solidnych pod-
stawach źródłowo-materiałowych.

Te podstawy, adekwatne do zgromadzonego materiału językowego instrumenta-
rium badawcze (o którym była już mowa wyżej) oraz bardzo pożądane zalety 
warsztatu naukowego autorki (jak wysoki stopień akrybii filologicznej czy ostroż-
ność w wyciąganiu wniosków i formułowaniu tez) stanowią o tym, że autorka 
osiąg nęła zamierzony cel badawczy. Powstała praca obszerna (242 strony), wyczer-
pująca i bardzo wartościowa w planie merytorycznym. 

Szczegółowe wyniki naukowe rozproszone są wśród opisu i analizy poszczegól-
nych pól leksykalno-semantycznych (s. 31–196). Każdy historyk języka, a w szcze-
gólności badacz dziejów słownictwa specjalistycznego, znajdzie wśród nich takie, 
które go specjalnie zainteresują. Ogół historyków języka najbardziej chyba zainte-
resuje rozdział XVII Profesjolekt górnictwa solnego a polszczyzna ogólna. Wynika 
z niego, że – zresztą zgodnie z oczekiwaniami – najbogatszym źródłem badanego 
słownictwa, rejestrującym najwięcej (231) omówionych w pracy jednostek leksy-
kalnych, jest Słownik warszawski. 182 jednostki leksykalne notuje Słownik języka 
polskiego S.B. Lindego, 148 – Słownik polszczyzny XVI wieku, 173 – Słownik języ-
ka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, a tylko 129 – Słownik staropolski. Żaden 
z uwzględnionych przez autorkę słowników nie odnotował 229 wyrazów, które za-
chowały się (znane są dziś) jedynie w specjalnych źródłach dotyczących leksyki 
solnej. Jest to oczywiście najbardziej, najwęziej wyspecjalizowana część leksyki 
górnictwa solnego. Autorka konkluduje: 

Opisana leksyka solna to leksyka ograniczona do komunikacji związanej z profesją, rzadko 
przedostająca się do polszczyzny ogólnej, bo wypełniająca siatkę pojęć, związaną z realia-
mi górniczymi, nieznanymi szerzej (s. 206). 

Powołując się na opinię Ewy Pajewskiej, słusznie dowodzi, że taka prawidło-
wość 

potwierdza istnienie wielu terminologii, które są znane wyłącznie przedstawicielom danej 
dziedziny wiedzy lub praktyki i w ogóle nie wchodzą do obiegu ogólnego na skutek odda-
lenia od głównych nurtów gospodarki i życia społecznego (s. 207).

Najogólniejszy wynik (a zarazem postulat) naukowy, znowu z zasadnym powo-
łaniem się na opinię Ewy Pajewskiej, sformułowała autorka następująco:

do badań dawnego słownictwa profesjonalnego zdecydowanie należy wykorzystać wiary-
godne źródła, ponieważ one dość rzadko wchodzą lub w ogóle nie są włączane w skład 
korpusu źródeł wykorzystywanych przez słowniki ogólne. Obserwację tę potwierdza Pa-
jewska, pisząc, że z braku «odpowiednich kryteriów uwzględniania terminologii w słowni-
kach języka ogólnego, jej zasób w tych słownikach jest arbitralną decyzją autora, uzależ-
nioną od jego pozajęzykowej znajomości danej dziedziny, co często skutkuje przypadkowym 
uwzględnieniem terminów z określonych dziedzin w słownikach języka ogólnego» (Pajew-
ska 2003: 61), tym samym opis leksyki specjalnej, bazujący jedynie na źródłach leksyko-
graficznych, staje się niekompletny (s. 207).



Recenzje i omówienia 203SO 76/1

Jeszcze raz trzeba podkreślić ogrom pracy autorki, wynikający z ekscerpcji źró-
deł nieznanych przeciętnemu historykowi języka polskiego. Trzeba też podkreślić 
fakt, że monografia Ewy Horyń wypełnia istotną lukę w dorobku badań nad pol-
skim słownictwem specjalistycznym.

Książka (nie zauważyłem istotnych usterek, poza drobiazgami w rodzaju [na 
s. 220] uznania Doby średniopolskiej za pierwszą część fundamentalnej Historii 
języka polskiego Zenona Klemensiewicza) zainteresuje zapewne nie tylko języko-
znawców. Jestem też przekonany, że doczeka się gruntownej fachowej recenzji.
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Iwona Nobis, Rozwój fleksji nazw miejscowych w języku polskim. Polska 
Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2016, ss. 511

Praca Iwony Nobis jest pierwszą systematyczną, całościową monografią z zakre-
su tzw. gramatyki onomastycznej (notabene już ten fakt wystarczająco uwydatnia 
jej rangę). Dotychczas mieliśmy z tego zakresu jedynie deklaracje o odrębności 
gramatycznej nazw własnych oraz pojedyncze, oderwane spostrzeżenia, ilustrujące 
tezę o zmianach w odmianie nazw własnych, na przykład o tym, że nazwiska typu 
Fredro, Tarło, dziś odmieniające się inaczej niż appelativa na -o (Fredry, Tarły, 
Fredrze, Tarle itd.), w dawnej polszczyźnie odmieniały się tak samo, jak tego do-
wodzi, w odniesieniu do nazwiska Tarło, znana renesansowa anegdota, przytoczona 
w Dworzaninie polskim Łukasza Górnickiego, obrazująca esprit Mikołaja Reja, któ-
ry na pytanie: „Panie, a wszak u Tarła?” (jak wyjaśnia autor Dworzanina: „mając 
raz dworzanie jeść u pana Mikołaja Tarła, chorążego sędomirskiego, pytał jeden 
drugiego przed królem stojąc: Panie, a wszak u Tarła?”), odpowiedział: „Wie ją 
dyjabeł, jać-em jej tam w ogon nie patrzał” (czyli, jak konstatuje Górnicki: „on 
zaraz, by z bicza ze dwu jedno uczynił słowo” tzn. u Tarła → utarła).

Sama autorka tak precyzyjnie sformułowała cel swojej pracy:
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę pełnego opisu fleksji polskich nazw miejscowych 
w ujęciu synchronicznym i diachronicznym w oparciu o zebrany historyczny materiał na-
zewniczy oraz współczesne wykazy. Z uwagi na wytyczone cele raz dominowały badania 
diachroniczne (np. zróżnicowanie form dopełniacza w historii języka polskiego), raz syn-
chroniczne (np. formy wariantywne we współczesnej fleksji równobrzmiących ojkonimów), 
co okazało się szczególnie ważne dla ukazania pełnego obrazu procesów fleksyjnych. Przy-
jęto założenie, że prezentacja materiału będzie stanowiła integralną część przeprowadza-
nych analiz. Zamieszczenie jednak pełnego materiału nazewniczego okazało się niemożli-
we z uwagi na jego rozmiar. Zdecydowano w tej sytuacji zilustrować poszczególne procesy 
fleksyjne na przykładzie wybranych ojkonimów. Szczegółowe dane liczbowe zaobserwo-
wanych w ojkonimach zjawisk przedstawione będą w odpowiednich tabelach (s. 16).

Jak słusznie twierdzi autorka:
Pomimo wartościowych opracowań cząstkowych, wciąż brakuje pełnego obrazu fleksji 
polskich nazw miejscowych. Mało jest opracowań stricte onomastycznych poświęconych 
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tej problematyce. Dotychczasowe, okazjonalne badania fleksji ojkonimiów są niewystar-
czające, a rozproszone jej opracowania stanowią zwykle pewien wycinek badań w opraco-
waniach dotyczących wybranych kategorii nazw miejscowych czy w monografiach po-
święconych toponimii danego regionu. […]. Warto podkreślić, że autorzy prac analizowali 
najczęściej formy mianownika, bowiem głównie w tym przypadku nazwy miejscowe poda-
wane są w dokumentach. […]. Opisując formy fleksyjne ojkonimów, badacze wskazywali 
wielokrotnie na związek wahań fleksyjnych z podobnymi obocznościami w apelatywach, 
jak również na różnice w stosunku do fleksji ogólnopolskiej (np. występowanie -i zamiast 
systemowego dla neutrum lm. -a: Bagienki, Jeziorki). W dużej mierze są to jednak badania 
fragmentaryczne (s. 72–73).

Tymczasem, jak już wspomniałem wyżej, recenzowana praca jest pełną, wyczer-
pującą monografią fleksji nazw miejscowych zarówno na płaszczyźnie diachronicz-
nej, jak i współczesnej synchronicznej. Moim zdaniem, autorka mogłaby podzielić 
swoje opracowanie na dwa (materiału by wystarczyło aż nadto) – jedno dotyczące 
diachronii, a drugie synchronii. W sytuacji, gdy jednak zdecydowała się na łączne 
opracowanie całości – powstała praca bardzo obszerna, licząca 410 stron „gęstego” 
tekstu, a z obudową naukową (spis źródeł, bibliografia, indeks) – aż 511. Oprócz 
pionierskiego charakteru (co do tak szeroko pomyślnego zakresu monograficznego) 
o jej wartości stanowią następujące aspekty:

1) Wyjątkowo solidna podstawa źródłowo-materiałowa: „Bazę materiałową sta-
nowi około 36 500 nazw miejscowych udokumentowanych źródłowo (od XI w. 
począwszy) i zlokalizowanych około 52 377 jednostek osadniczych” (s. 9). Warto 
tutaj jeszcze podkreślić dwie sprawy: po pierwsze, sam wykaz źródeł (między in-
nymi opublikowanych ksiąg sądowych i lustracji dóbr oraz całych dawnych jedno-
stek administracyjnych) obejmuje 15 stron, a po drugie, autorka zasadnie uwypukla 
źródłowo-materiałową rolę (w odniesieniu do płaszczyzny diachronicznej) zainicjo-
wanego przez Kazimierza Rymuta wielotomowego słownika Nazwy miejscowe Pol-
ski. Historia – pochodzenie – zmiany (od 1996 roku).

2) Adekwatne do zgromadzonego materiału synkretyczne instrumentarium ba-
dawcze (podstawy teoretyczno-metodologiczne), obejmujące z jednej strony narzę-
dzia badawcze onomastyki, a z drugiej – narzędzie opisu fleksyjnego i aparat poję-
ciowo-terminologiczny fleksji jako subdyscypliny lingwistycznej morfologii 
(głównie w ramach paradygmatu badawczego strukturalizmu (s. 16–19).

3) Samoistna wartość naukowa i dydaktyczna części wstępnej (obejmującej 
Wstęp i rozdział I. System fleksyjny języka polskiego – wprowadzenie do opisu flek-
sji nazw miejscowych). Autorka zawarła w niej krytyczny przegląd dorobku polskiej 
onomastyki oraz poddała wnikliwej dyskusji kluczowe problemy onomastyki 
(m.in. kwestię tzw. gramatyki onomastycznej, zagadnienie statusu nazw miejsco-
wych w systemie języka i w konsekwencji statusu onomastyki jako dyscypliny na-
ukowej itd.). Takiego zwięzłego, a równocześnie wyczerpującego przeglądu brak 
było dotąd w polskiej literaturze naukowej (czasem trochę szkoda, że autorka, zde-
cydowanie wyrastająca na autorytet w tym zakresie, relacjonując stanowiska róż-
nych uczonych w danej kwestii, eksplicytnie nie ujawnia własnego), stąd właśnie 
jego samoistna wartość naukowa i dydaktyczna (zwłaszcza na poziomie studiów 
doktoranckich). Takąż rolę (choć tutaj autorka jest już chyba trochę mniej 
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„unikatowa”) pełni historyczny zarys rozwoju polskiej fleksji rzeczownikowej (tu 
m.in. porządkujące uwagi o kategoriach rodzaju, przypadka i liczby).

4) Imponujące zaplecze erudycyjne pracy. Wykaz bibliograficzny, w którym nie 
dostrzegam żadnych istotnych luk czy braków, obejmuje 474 pozycje, z czego bar-
dzo znaczną część, gdyż 175 pozycji, stanowią książki, nieraz wielotomowe.

5) Wnikliwość analizy i interpretacji, ujawniająca się w dwu głównych rozdzia-
łach materiałowo-analitycznych pracy, drugim, poświęconym współczesnemu sta-
nowi synchronicznemu (Współczesna fleksja nazw miejscowych), i trzecim, usytu-
owanym w płaszczyźnie diachronicznej (Historyczne procesy i zjawiska fleksyjne 
w polskiej ojkonimii).

6) Umiejętne (tam, gdzie jest to zasadne) wyzyskanie zalet metodologicznych 
językoznawstwa statystycznego.

7) Walory warsztatu naukowego autorki, charakteryzującego się wielu cennymi 
i pożądanymi, a rzadkimi dziś zaletami, jak choćby ostrożność w wyciąganiu 
wnios ków i formułowaniu tez (mimo bardzo solidnych podstaw źródłowo-materia-
łowych).

8) Wreszcie (jako rezultat wszystkich wyliczonych wyżej zalet) wyniki naukowe 
monografii, bardzo zgrabnie zebrane przez autorkę w Zakończeniu (s. 406–410). 
Najważniejszy wynik sformułowała następująco:

Obserwacja zmian diachronicznych w różnych okresach historycznych pozwoliła stwier-
dzić, że w historii polszczyzny paradygmatyczny zbiór form fleksyjnych nazw miejsco-
wych ulegał przeobrażeniom na skutek zmian i wahań w użyciu końcówek fleksyjnych. 
Jedne końcówki nie ulegały zamianom, inne wychodziły z użycia, jeszcze inne zmieniały 
się dzięki wyrównaniom analogicznym; skłonność do analogii obserwujemy w odmianie 
nazw miejscowych także współcześnie. Wahania i zmiany w zakresie fleksji dotyczą głów-
nie końcówek fleksyjnych dopełniacza, zarówno ojkonimów singularnych, jak i pluralnych, 
co ma związek z ogólnymi procesami zachodzącymi w języku. Zaobserwowane zmiany 
wskazują XVI–XVIII w. jako okres największego rozchwiania systemu. Najbardziej zróż-
nicowane są końcówki dopełniacza pluralnych nazw miejscowych, które łączą się w tym 
przypadku przede wszystkim z końcówkami -ø i -ów, a także -i(-y). Do częstych wahań 
przy doborze końcówki dopełniacza dochodziło również w odmianie singularnych nazw 
rodzaju męskiego. Jeśli chodzi o repartycję końcówek -a i -u, większą ekspansję wykazy-
wała końcówka -a. Wahania odmiany obserwujemy również w ojkonimach rodzaju żeń-
skiego -i (-y)/-ej) i nijakiego (-a//-ego), głównie w XVI–XVIII w., z widoczną tendencją do 
preferowania odmiany złożonej (s. 409).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w tak obszernej i merytorycznie 
„gęstej” pracy w zasadzie nie ma nawet drobnych usterek. Jest to jeszcze jeden 
argument przemawiający za wyjątkową pozycją książki Iwony Nobis w polskiej 
literaturze językoznawczej.
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Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa, t. 3. Korespondencja Kazi-
mierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, cz. 1 i 2, 
opr. Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa. Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2018, ss. 1256: cz. 1 – ss. 617, cz. 2 – ss. 639

Nakładem Księgarni Akademickiej, krakowskiego wydawnictwa naukowego, 
w 2018 roku ukazał się kolejny tom serii wydawniczej „Biblioteka LingVariów”: 
Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa, t. 3. W tym cyklu wydawniczym 
publikowane są materiały źródłowe – korespondencja i mniej znane teksty wybit-
nych polskich uczonych, którzy swoimi osiągnięciami wpisali się na trwałe w hi-
storię polskiego językoznawstwa1. Trzeci tom cyklu, powstały z inspiracji prof. 
Elżbiety Smułkowej2, zawiera korespondencję Kazimierza Nitscha i jego uczennicy 
Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej zebraną w dwóch obszernych tomach: część 1: 
lata 1925–1945, część 2: lata 1946–1958. Jak we Wstępie deklarują autorzy edycji:

Przesłanką powstania tego cyklu było dość oczywiste przekonanie, że korespondencja 
uczonych jest ważnym źródłem do badań nad przeszłością tej czy innej dyscypliny oraz 
biografii ważnych dla niej postaci. Dodać trzeba: źródłem tyleż cennym, co wymagającym 

1 W cyklu, jak dotąd, ukazały się: Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa, t. 1. Listy Jana 
Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, opr. Mirosław Skarżyński i Magdalena 
Smoczyńska, Kraków 2007; Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa, t. 2. Jan Baudouin de 
 Courtenay: teksty mniej znane, wybór i opr. Mirosław Skarżyński, Kraków 2016; Materiały do dziejów 
polskiego językoznawstwa, t. 3. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 
1925–1958, cz. 1 i 2, opr. Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa, Kraków 2018; poza numeracją to-
mów: Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Niecisława Baudouina de Coutrenay, 
Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, opr. Anna Czela-
kowska i Mirosław Skarżyński, Kraków 2011; w opracowaniu Mirosława Skarżyńskiego w „Bibliotece 
LingVariów” opublikowano też: Henryk Ułaszyn, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia, 
z rękopisu opracował, przypisami opatrzył i wydał Mirosław Skarżyński, Kraków 2010.

2 Współautor edycji, prof. Mirosław Skarżyński, w prywatnych rozmowach z autorką niniejszej re-
cenzji wielokrotnie podkreślał, że gdyby nie inspiracja prof. Elżbiety Smułkowej i Jej wybitny wkład 
w opracowanie korespondencji między Kazimierzem Nitschem i Antoniną Obrębską-Jabłońską, publika-
cja zapewne by nie powstała. 
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szczególnie ostrożnego i krytycznego podejścia […], a to z powodu wysokiego stopnia 
subiektywności, doraźnych i często emocjonalnych reakcji autorów listów na bieżące wy-
darzenia, o których piszą (Wstęp, s. VII).

W tym kontekście należy też podkreślić rolę wydawnictwa Księgarnia Akade-
micka, które z dużym pietyzmem publikuje, szczególnie wartościowe dla historii 
dyscypliny, prace źródłowe. 

Autorzy edycji, prof. Elżbieta Smułkowa i prof. Mirosław Skarżyński, dotarli do 
dużego, choć i tak niekompletnego zbioru korespondencji między Kazimierzem 
Nitschem i jego uczennicą, później współpracowniczką, Antoniną Obrębską-Jabłoń-
ską z lat 1925–1958. Są jednak w nim luki; nie zachowały się na przykład listy 
K. Nitscha z lat 1925–1937, choć z tego okresu pozostały aż 263 listy A. Obręb-
skiej-Jabłońskiej. Zachowany zbiór liczy 1075 listów i kart pocztowych: 451 pisa-
nych przez K. Nitscha i 624 przez J. Obrębską-Jabłońską3. Obejmuje aż 34 lata 
życia uczonych: okres międzywojnia, lata okupacji niemieckiej i kilkanaście lat 
powojennych, a więc trzy diametralnie różne okresy w dziejach Polski, a także, co 
się z tym wiąże, w dziejach polskiego językoznawstwa. Publikowane listy zawiera-
ją treści odnoszące się i do spraw publicznych, i do naukowych, środowiskowych, 
i do spraw życia codziennego i prywatnego ich autorów. Dla lingwisty zaintereso-
wanego historią swojej dyscypliny ciekawym i ważnym wątkiem są zawarte w li-
stach informacje o językoznawczym środowisku krakowskim i warszawskim, o pa-
nujących w nim stosunkach, o ludziach je tworzących, a także o sprawach ściśle 
zawodowych i naukowych, na przykład odbywających się w czasie okupacji taj-
nych posiedzeniach Komisji Językoznawczej PAU, prośbach o przeprowadzanie 
w tym okresie w Warszawie ankiet dialektologicznych, o pracy w „Języku Pol-
skim”, o działaniach komisji ortograficznej z 1936 roku (Kazimierz Nitsch był 
członkiem komisji), czy też, co podkreślają autorzy edycji, o polskich echach 

dyskusji nad marryzmem w „Prawdzie”, zakończonej znanym wystąpieniem Stalina, które-
go publikacja dosłownie o kilka tygodni wyprzedziła narzucenie przez rodzimych admini-
stratorów nauki „nowej nauki o języku” naszej lingwistyce, która – inaczej niż nauki histo-
ryczne i literaturoznawstwo – dotąd była wolna od ideologii (Wstęp, s. X). 

Publikacja wpisuje się też w nurt prac źródłowych dokumentujących dzieje pol-
skiej inteligencji XX wieku, znajdzie więc z pewnością odbiorców także wśród 
historyków zajmujących się tym zagadnieniem.

Publikowana korespondencja została przez autorów edycji przygotowana i opra-
cowana niezwykle rzetelnie i kompetentnie. Nic zresztą dziwnego. Nazwiska auto-
rów edycji, Profesorów Elżbiety Smułkowej i Mirosława Skarżyńskiego, gwarantu-
ją najwyższą jakość. Dołożyli oni wszelkich starań, by sprostać niełatwym 
wymogom wydawnictw źródłowych. Publikowane listy, przywołujące wiele na-
zwisk i zdarzeń, opatrzone są bogatym aparatem naukowym. Tworzy je 1700 przy-
pisów objaśniających mniej znane postaci, które udało się zidentyfikować (uczeni 
polscy i zagraniczni, członkowie rodzin K. Nitscha i A. Obrębskiej-Jabłońskiej, 

3 Przechowywane są w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie oraz w Archiwum Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
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osoby ze świata polityki i kultury), oraz wydarzenia, które w listach zostały tylko 
zasygnalizowane, a dla opisywanego czasu były znaczące. Poruszanie się czytelnika 
po edycji ułatwia dołączony indeks osobowy, w którym znalazło się, w układzie 
alfabetycznym, ponad 1500 nazw osobowych (nazwisk, przezwisk, pseudonimów) 
z odesłaniem do strony, na której dana nazwa występuje. Bardzo pouczająca jest też 
włączona do Wstępu tabela pokazująca ilościowe zestawienie zachowanej kore-
spondencji z podziałem na lata, a w ich obrębie na autora listów. 

Cennym dopełnieniem edycji jest erudycyjny biogram Antoniny Obrębskiej-Ja-
błońskiej autorstwa Elżbiety Smułkowej, zatytułowany Antonina Obrębska-Jabłoń-
ska (1901–1994) w świetle korespondencji z Kazimierzem Nitschem. Bogato ilustro-
wany fotografiami rodzinnymi biogram jest rozwinięciem o nowe wiadomości 
wyekscerpowane z listów wcześniej opublikowanego przez Elżbietę Smułkową ży-
ciorysu A. Obrębskiej-Jabłońskiej4. Natomiast zupełnie słusznie autorzy zrezygno-
wali z włączenia do edycji biogramu Kazimierza Nitscha, uczonego, którego droga 
życiowa i naukowa była już wcześniej przedmiotem szczegółowych opracowań.

Celem zilustrowania wartości poznawczej i wagi listów dla historii językoznaw-
stwa i ludzi je tworzących przytoczmy kilka ich fragmentów.

List Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej datowany: Warszawa, 22 X 1939, a więc 
pisany niespełna dwa miesiące po wybuchu II wojny światowej, gdy jeszcze tliła 
się nadzieja na jakąś namiastkę normalności:

Oboje jesteśmy bezrobotni i niezaopatrzeni na zimę – poza paru najbliższymi miesiącami. 
Matka nie dostaje jeszcze emerytury, więc i ta perspektywa jest bardzo blada. Zajączkow-
ski zaniedbał wydobycia z Ministerstwa i innych źródeł na Szkołę Języków Wschodu, więc 
i Witolda zawiodła ta paromiesięczna porcja, którą wypłacano na uniwersytecie profeso-
rom. O zaczęciu zajęć na uniwersytecie nic mi nie wiadomo, raczej się na to nie zanosi. 
Stoi tam wojsko (t. 1, s. 376).

List Kazimierza Nitscha datowany: Kraków, 19 II 1940, zaświadczający, że pro-
fesor próbował, mimo trwającej wojny, podejmować pracę naukową:

W czasie ostatniego kwartału nazbierałem w głowie trochę artykułów: dla Akademii 
o ogólnym kierunku zmian fonetycznych dzisiejszej polszczyzny (dość ciekawe podsumo-
wanie dawnych szkiców), dla pism np. o N sg. ten Józiu (w pewnym związku z 1 pracą 
Pani), z metryki Marii Malczewskiego…, ale do napisania trzeba zajrzeć do różnych ksią-
żek, gdy biblioteki zamknięte; a że i drukarnia nie idzie, odpadają moje zwykłe przyczyny 
chodzenia do miasta (t. 1, s. 381).

Do spraw naukowych Kazimierz Nitsch nawiązuje też np. w liście datowanym: 
Kraków, 23 V 1944 (t. 1, s. 516):

Gdyby Pani mogła w Guzowie zbadać 1 szczegół, ładny, jak chłopi zwą ‘atut’? Idzie 
o kozérę, w Poznańskiem powszechną, a w zachodniej Galicji zupełnie nieznaną. Ja podej-
rzewam jej ruskość. Brückner twierdzi, że to „po prostu” od kozy?! W całej wschodniej 

4 W: Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016 (Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersy-
tetu Warszawskiego po 1945, L-R, red. nauk. W. Baraniewski, W. Tygielski, A.K. Wróblewski, Warszawa 
2016, s. 368–383.
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Polsce panuje trąf (< niem. < łac. < gr.), w Krakowskiem też nowe świętne (< świetne 
‘wyświecone’); od trąf też najlepiej zacząć pytanie lub od aduta (d w zach. Galicji nawet 
u inteligencji); a z kozerą nie od razu wyjeżdżać (t. 1, s. 516).

W okresie tużpowojennym, gdy rozgorzała dyskusja o marryzmie, Antonina Ob-
rębska-Jabłońska w liście datowanym:  Moskwa, 28 I 1946, tak pisze do Kazimie-
rza Nitscha:

W świetle marryzmu rozumieć można niechęć dotychczasowych sowieckich uczonych do 
badań tzw. formalno-porównawczych, w zakresie fonetyki czy morfologii, czy historii ję-
zyka. Wszystko to są działy źle widziane i opatrzone etykietą co najmniej wstecznictwa. 
Semantyka i geneza języka cieszą się uznaniem. Przy tym niektóre twierdzenia są tym 
goręcej propagowane, im bardziej brzmią paradoksalnie (t. 2, s. 7).

Korespondują też o sprawach całkowicie prywatnych, osobistych, zdrowotnych. 
Na przykład Antonina Obrębska-Jabłońska w liście do Kazimierza Nitscha pisanym 
w Guzowie 25 VII 1942 informuje: 

Karta Pana Profesora dotarła do Guzowa za nami, którzy tu od 6 dni odpoczywamy. Przez 
pierwsze 3 dni spałam, nawet nie wstając z łóżka. Podobno przyjeżdżając, wyglądałam 
koszmarnie. Następne 2 dni chorowaliśmy w skutek zmiany diety. Przejść z czarnej kawy 
z sacharyną i chlebem kartkowym na profuzję mleka, twarogu i masła to był dla naszych 
wyjałowionych organizmów za wielki skok (t. 1, s. 463).

To mała próbka treści, które przynoszą opublikowane listy dwojga językoznaw-
ców z pierwszej połowy XX wieku. Są one nieocenionym źródłem do pełniejszego 
poznania historii językoznawstwa i ludzi, którzy je tworzyli. Źródłem tym cenniej-
szym, że przecież historia dyscypliny (obejmująca zagadnienia merytoryczne, orga-
nizacyjne i uwzględniająca ludzi, którzy ją tworzyli) jest tym fundamentem, na 
którym poszczególne pokolenia uczonych budują kolejne piętra. Bez znajomości 
historii dyscypliny trudno zrozumieć jej istotę i jej linię rozwojową. 
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Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Uniwersytetu Szczecińskiego w nadmor-
skim Pobierowie już po raz czwarty był siedzibą obrad cyklicznej ogólnopolskiej 
konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych „Dyskursy trzeciego tysiąc-
lecia”. Jej inicjatorką i główną organizatorką jest dr hab. Ewa Pajewska, prof. US, 
kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Polonistyki 
i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego (obecnie Instytut Polonistyki, Kul-
turoznawstwa i Dziennikarstwa1). W skład komitetu organizacyjnego wchodzili pra-
cownicy Zakładu: dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, dr hab. Piotr 
Wojdak oraz dr Beata Afeltowicz.

W sympozjum wzięło udział 20 naukowców, którzy reprezentowali 8 polskich 
ośrodków naukowych (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krako-
wie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Samodzielna Pracownia Ling-
wistyki Tekstu i Dyskursu w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Szczeciński) oraz jeden zagraniczny – Uniwersy-
tet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy [Słowacja]).

W imieniu władz dziekańskich Wydziału Filologicznego US uroczystego otwar-
cia konferencji dokonała dr hab. J. Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, dyrektor In-
stytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Uczestników konferencji przywitała 
także przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. E. Pajewska, prof. US, 
która w krótkim słowie wstępnym przedstawiła historię spotkań z cyklu „Dyskursy 
trzeciego tysiąclecia”. Pierwsza konferencja miała miejsce w 2011 roku również 
w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym US w Pobierowie. 

1 Od 1.10.2019 r. jest to Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Konferencję rozpoczęły obrady plenarne, którym przewodniczył dr hab. Andrzej 
Moroz (UMK). Część referatową zainicjował prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP 
PAN) wystąpieniem pt. Od kudryków do profesora Mariana – o niektórych ciekawost-
kach (nie tylko) leksykalnych polskiego dyskursu okołonaukowego w drugiej dekadzie 
XXI wieku. Materiału do analiz leksykologicznych dostarczyły dwa blogi oraz forum 
internetowe, prowadzone przez polskich naukowców. Badacz wskazał tendencje na-
zewnicze, które aktualnie występują w komunikacji internetowej. Celem referatu było 
przedstawienie wyników badań leksykalnych źródeł internetowych, wyników analizy 
struktury nowych jednostek leksykalnych, które pojawiają się w Internecie oraz ich 
charakterystyka komunikacyjna.

Drugim prelegentem był Dr. h.c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. (Univerzita 
Mateja Bela), który wygłosił tekst pt. Persuazívnosť a manipulačnosť v televíznych 
reláciách. Persuazívne a manipulačné techniky prezentovania reality a konštruova-
nie reality. Przedstawiono w nim mechanizmy prezentowania rzeczy wistości 
w  programach telewizyjnych emitowanych obecnie na Słowacji. Dokonano także 
charakterystyki manipulacyjno-komunikacyjnej koncepcji programów telewizyj-
nych, głównie dotyczących rodzin słowackich i ich aktualnych problemów życio-
wych. 

Następnie głos zabrał prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (Univerzita Mateja 
Bela), który przedstawił referat pt. K sémantike a pragmatike pojmu „alternatívne 
médium”. Badacz wyszedł od prelimiarium terminologicznego związanego z „me-
dium alternatywnym”, opisał relewantne cechy takiego medium, wskazał także na 
ogromny przyrost opisywanych mediów w Internecie (w porównaniu z rokiem 2016 
był to przyrost o 1/3). Pod uwagę wzięto przestrzeń internetową Europy Środkowo-
-Wschodniej z ostatnich pięciu lat.

Ostatnią referentką w czasie obrad plenarnych była dr hab. Iwona Kosek, 
prof. UWM, która wygłosiła referat pt. Frazeologiczne pary aspektowe w słowni-
kach i tekstach współczesnej polszczyzny – problemy opisu i użycia. Wypowiedź 
dotyczyła zagadnień gramatycznych w parach aspektowych wybranych frazeologi-
zmów. Badaczka wskazała i omówiła trzy problemy: 1. jednostki „symetryczne” 
i „niesymetryczne”, 2. istnienie więcej niż jednego odpowiednika aspektowego oraz 
3. tworzenie wtórnych odpowiedników. Nowe konteksty użycia frazeologizmów, 
zaprezentowane w referacie, wystąpiły przede wszystkim w prasie oraz na forach 
internetowych (odnotowane przez Narodowy Korpus Języka Polskiego).

Następnie obrady przebiegały w dwóch sekcjach. W pierwszej – której przewod-
niczył prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN) – tematyka była szeroka, referaty 
bowiem dotyczyły różnych rodzajów dyskursu. W sekcji A pierwsza referentka 
dr Bożena Żmigrodzka (Samodzielna Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu 
w Krakowie) zaznajomiła słuchaczy z Wypowiedzią pacjenta/klienta w dyskursie 
terapeutycznym. Pragmatyczne aspekty autonarracji terapeutycznej na przykładzie 
piciorysu, który badaczka zdefiniowała jako autobiograficzny tekst tworzony 
w trakcie grupowej terapii choroby alkoholowej. Miting grupy AA jest dla piciory-
su prymarną sytuacją komunikacyjną. W referacie zarysowano także typowe cechy 
gatunkowe piciorysu oraz zestawiono go z innymi gatunkami włączonymi w obszar 
jednego nadrzędnego gatunku, tj. świadectwa przemiany.
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Drugą referentką była dr Iwona Steczko (UP), która wygłosiła tekst na temat 
Przemian dyskursu funeralnego oraz ukazała te przekształcenia z perspektywy 
diachronicznej. 

Celem wystąpienia mgra Sebastiana Osińskiego (doktoranta US) pt. Reelekcja 
Donalda Tuska – językowokomunikacyjna charakterystyka wypowiedzi w polskich 
mediach było ukazanie różnic w formułowaniu przez różne polskie media przeka-
zów informacyjnych na temat jednego konkretnego faktu, tj. reelekcji Donalda Tu-
ska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, która miała miejsce pod-
czas szczytu w Brukseli 9 marca 2017 roku. Pod uwagę wzięto teksty pochodzące 
z różnych źródeł medialnych, tj. z prasy (dzienniki i tygodniki opiniotwórcze), te-
lewizji (publicznej i komercyjnej) oraz z Internetu. Badania udowodniły, że w prze-
kazach medialnych funkcja ekspresywna dominuje nad funkcją informacyjną, 
a newsy zostały zastąpione przez komentarze dziennikarzy.

Kolejną referentką była Mgr. Veronika Gondeková (doktorantka Univerzita Ma-
teja Bela w Bańskiej Bystrzycy), która wygłosiła tekst pt. Manipulatívnosť a persu-
azívnosť v televíznych reláciách. Zadaniem badawczym była analiza wybranych 
typów relacji telewizyjnych, które rozpatrywano jako produkty medialne. Analizie 
poddano następujące elementy: język, treść, semantykę oraz obraz, a także sam 
proces komunikacji w wybranych typach relacji telewizyjnych. 

Z referatem Mgr. Veroniki Gondekovej było skorelowane wystąpienie Mgr. Na-
tálii Kolenčikovej (doktorantki Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy) pt. 
Pozícia sociálnych sietí v procese predvolebnej kampane na Slovensku. Autorka 
poddała analizie 700 komunikatów ze sfery sieci społecznościowej Facebook i pod-
jęła próbę stworzenia modelu kampanii wyborczej (medialnej) na Słowacji 
w 2016 roku oraz opisania dyskursu przedwyborczego realizowanego w gatunkach 
internetowych. Do swojego wywodu dołączyła rozważania na temat fenomenu post-
prawdy, ponieważ jest to jedna z obecnie stosowanych technik perswazyjnych cha-
rakterystycznych dla publicznej sfery komunikacyjnej.

Ostatni w sekcji A głos zabrał dr Rafał Sidorowicz (US), który mówił na temat 
Język wpisów o ekonomii w blogach tematycznych. Wystąpienie było poświęcone 
tekstom ekonomicznym publikowanym w polskiej blogosferze. Scharakteryzowano 
język wpisów dokonywanych przez zawodowych ekonomistów i skonfrontowano 
go z językiem używanym na blogach anonimowych i prowadzonych przez amato-
rów. Omówiono także status tzw. blogów eksperckich oraz charakterystyczne cechy 
języka służącego popularyzowaniu wiedzy o finansach i ekonomii.

W drugiej sekcji zaprezentowano łącznie sześć referatów, w których poruszano 
zagadnienia onomastyczne, gramatyczne (fonetyczne, składniowe), glottodydak-
tyczne i frazeologiczne. Przewodniczącym tej sekcji był prof. PaedDr. Vladimír 
Patráš, CSc.

Pierwszą referentką była dr Beata Afeltowicz, która w referacie pt. Adaptacje 
onomastyczne w serii „Pomorskich monografii toponomastycznych” zajęła się rozu-
mieniem terminu „adaptacja” w badaniach onomastycznych gdańskiego ośrodka 
naukowego. W 15 tomach serii PMT poruszane zagadnienie było w niemal nie-
zmienionym kształcie rozumiane za Hubertem Górnowiczem jako proces poloniza-
cji lub germanizacji nazw własnych na pograniczu językowym. 
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Następnie głos zabrali doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. Mgr Lidia Lewicka (US) w wypowiedzi na temat Języ-
kowy obraz książki w gwarze uczniowskiej przedstawiła etymologię leksemu „książka” 
oraz dokonała jego analizy leksykograficznej. W gwarze uczniowskiej wyszukała, 
a następnie poddała analizie semantycznej 71 jednostek leksykalnych, nazywających 
książkę, dziennik klasowy oraz dzienniczek ucznia. Autorka doszła do wniosku, że 
książka we współczesnej gwarze uczniowskiej jest wartościowana najczęściej ujemnie.

Mgr Łucja Kucicka (UMK) przedstawiła interesujący Problem statusu nieswo-
bodnych grup syntaktycznych typu „lepiej nie pytaj”, które stoją na pograniczu 
leksyki i składni. Doktorantka dokonała charakterystyki cech konstytutywnych 
omawianej grupy, jej struktury oraz struktury jej wariantów, dokonała opisu mecha-
nizmów składniowych z jej udziałem. Skupiła się także na charakterystyce seman-
tycznej i pragmatycznej analizowanej grupy syntaktycznej. 

Po krótkiej przerwie głos zabrała mgr Monika Kasjanowicz (US), wygłaszając 
glottodydaktyczny referat pt. Czy matematykę można przedstawić na obrazku, czyli 
o terminach matematycznych w wybranych słownikach obrazkowych języka nie-
mieckiego jako obcego, w którym dokonała przeglądu wybranych słowników po-
czątkowych do nauki języka niemieckiego. Opisała także powstanie i rozwój leksy-
kografii obrazkowej oraz dokonała analizy sposobów prezentacji przedmiotu 
matematyki i leksemów matematycznych w słownikach obrazkowych. 

Zagadnienie Innowacji frazeologicznych w wybranych wypowiedziach i wywia-
dach Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego przedstawił mgr Damian Syjczak 
(doktorant US). Źródłem materiału językowego była publikacja Z dystansu – Alek-
sander Kwaśniewski. Wywiady i przemówienia z lat 2007–2016, podstawą rozważań 
zaś klasyfikacje innowacji frazeologicznych autorstwa Stanisława Bąby.

Obrady w sekcji B zamknął dr hab. Piotr Wojdak (US), który wygłosił referat 
dotyczący zagadnień gramatycznych, konkretnie fonetycznych – Kiedy z dwiema 
kropkami, kiedy z jedną? O zmianach położenia języka w artykulacji wariantów 
pozycyjnych samogłosek i ich oznaczaniu. Badacz wziął sobie na cel prześledzenie 
sposobów oznaczania graficznego zjawiska podwyższenia i uprzednienia artykulacji 
polskich wokoidów.

Drugi dzień konferencji przebiegał w formie obrad plenarnych, którym prze-
wodniczył dr hab. Piotr Wojdak (US). Pierwszym mówcą był dr hab. Krzysztof 
Nerlicki, prof. US, który wygłosił tekst pt. Glosy pragmatyczne we frazeografii 
dwujęzycznej na przykładzie słowników niemiecko-polskich i polsko-niemieckich. 
Analizie poddano słowniki dwujęzyczne i występujące w nich glosy jako elementy 
leksykonów zawierające dodatkowe informacje o znaczeniu i użyciu związku fraze-
ologicznego. Autor wiele uwagi poświęcił definicji glos oraz ich klasyfikacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem glos pragmatycznych. 

Następnie głos zabrał dr hab. Andrzej Moroz (UMK), który przedstawił tekst 
(napisany wspólnie z dr hab. Małgorzatą Gębką-Wolak – UMK) pt. Jednostka teks-
tu prawnego – rozumienie pojęcia. Badacz przedstawił cechy leksyki specjalistycz-
nej i na tym tle scharakteryzował jednostkę tekstu prawnego (przez tekst prawny 
rozumiejąc spisane i opublikowane akty normatywne), przede wszystkim skupił się 
na jej definicji i podaniu cech konstytutywnych.
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Ostatnie wystąpiły organizatorki konferencji. Dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skow-
rońska, prof. US zaprezentowała słuchaczom referat pt. „Łabędzi śpiew” we współ-
czesnych słownikach i tekstach, w którym przedstawiła analizę leksykograficzną 
tytułowego frazeologizmu, stwierdzając jednocześnie, że jego początki sięgają sta-
rożytności. Na podstawie 22 kontekstów zaprezentowała i omówiła użycia kano-
niczne oraz wariancję wyrażenia łabędzi śpiew. Część referatową obrad plenarnych 
zamknęło wystąpienie dr hab. Ewy Pajewskiej, prof. US pt. Postprawda. Postfak-
tyczna epoka w dyskursie medialnym i politycznym. Badaczka zajęła się pochodze-
niem i znaczeniem leksemu postprawda i udowodniła, że jest on obecnie przede 
wszystkim narzędziem walki politycznej, a proces komunikowania z użyciem post-
prawdy ma charakter komercyjny i emocjonalny. 

Po ostatnim wykładzie odbyła się dyskusja, w której odniesiono się do wszyst-
kich wygłoszonych w czasie obrad plenarnych referatów. Zwrócono uwagę na ko-
nieczność prowadzenia badań nad różnymi typami dyskursów w zmieniającym się 
świecie, w zmieniających się mediach oraz sposobach komunikacji. Także już 
w czasie dyskusji organizatorzy podjęli decyzję o potrzebie przygotowania kolejne-
go sympozjum z cyklu „Dyskursy trzeciego tysiąclecia”. Ma się ono odbywać co 
dwa lata, a uczestnicy wstępnie zadeklarowali udział w konsekutywnych spotka-
niach. Następnie krótkiego podsumowania i uroczystego zamknięcia konferencji 
dokonała dr hab. Ewa Pajewska, prof. US. 
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V INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA 
„DZIEDZICTWO ANTYCZNE I BIBLIJNE DZIŚ  

(JĘZYK – KULTURA – MEDIA)”  
Z CYKLU „DIALOG Z TRADYCJĄ”,  

KRAKÓW, 3–5 GRUDNIA 2018 ROKU

W dniach 3–5 grudnia 2018 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krako-
wie odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziedzictwo antyczne 
i biblijne dziś (język – kultura – media)”. Konferencję honorowym patronatem 
objął JM prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogiczne-
go. Opieką naukową spotkanie otoczyli członkowie Komitetu Naukowego – 
prof. dr hab. Wojciech Chlebda z Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Roman 
Mazurkiewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr hab. Renata Przybylska 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna z Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II, prof. dr hab. Bogusław Skowronek z Uniwersyte-
tu Pedagogicznego, prof. dr hab. Stanisław Stabryła z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, prof. dr hab. Bogdan Walczak z Akademii im. Jana z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim. Konferencję zorganizowały Katedra Lingwistyki Kulturowej 
i Komunikacji Społecznej i Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Była to już V edycja cyklu konferencyjnego o nazwie „Dialog z Tradycją”, któ-
ry w 2010 roku zainicjowali prof. dr hab. Stanisław Koziara i prof. UP dr hab. Ewa 
Młynarczyk – językoznawcy z Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Spo-
łecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Pierwsze dwa 
spotkania, zatytułowane „Dialog z tradycją (język – kultura – media)”, odbyły się 
kolejno w grudniu 2010 roku i w październiku 2013 roku. W słowie zapraszającym 
organizatorzy pisali:
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Dynamika przemian cywilizacyjnych, objawiająca się powstaniem społeczeństwa informa-
tycznego, nowych technik przekazu, ujawnienie się mechanizmów globalizacyjnych oraz 
ekspansja kultury masowej składają się na zespół współczesnych procesów, które znajdują 
także wyraźne odbicie w szeroko pojętym obszarze dyskursu publicznego. Jest to zarazem 
kompleks zjawisk, który zachęca do podjęcia interdyscyplinarnej dyskusji nad kondycją 
i zagrożeniami, jakie stają się dzisiaj udziałem ojczystego języka i jego użytkowników, 
stawiając jednocześnie wyzwanie przed badaczami odpowiedzialnymi za diagnozę i stan 
współczesnej polszczyzny.

Zaproponowana tematyka dwóch debat naukowych spotkała się z szerokim od-
zewem wśród badaczy polskich i zagranicznych, a to utwierdziło organizatorów 
w przekonaniu o jej słuszności i celowości. Problematyka dalszych obrad w ramach 
„Dialogu z Tradycją” przybierała w kolejnych latach postać bardziej sprecyzowa-
nych zagadnień. W kwietniu 2015 roku odbyło się spotkanie poświęcone językowe-
mu dziedzictwu kultury materialnej utrwalonemu w leksyce, frazeologii i paremio-
logii języków słowiańskich. Podczas tego spotkania szczególną uwagę skupiono na 
zasobach leksykalnych, frazeologicznych i paremiologicznych tematycznie związa-
nych z dziedzinami, które uległy głębokim przeobrażeniom cywilizacyjnym, w któ-
rych wyniku znaczna część jednostek stała się recesywna, często niezrozumiała we 
współczesnych realiach. Oglądowi poddano m.in. takie obszary tematyczne, jak 
rzemiosło, czyli wytwórczość i usługi; handel; przemysł wydobywczy; rolnictwo; 
warunki bytowe naszych przodków, aktywność zawodową człowieka, status spo-
łeczny i materialny, obyczajowość.

W grudniu 2016 roku przedmiotem refleksji naukowej kolejnego spotkania z cy-
klu „Dialog z Tradycją” uczyniono szeroko rozumianą dawną i współczesną kultu-
rę funeralną. Refleksją objęto zarówno zagadnienia lingwistyczne, literackie, arty-
styczne oraz religijne, a także wszystkie te aspekty, w których wskazana 
problematyka znalazła swoje odzwierciedlenie i formy wyrazu. Debata ta stanowiła 
namysł zarówno nad utrwalonymi w przeszłości i tradycji, jak i nowszymi, i aktu-
alnymi świadectwami przeżywania i konceptualizowania doświadczeń egzystencjal-
nych skupionych wokół kultury funeralnej.

Wszystkim tym spotkaniom (o ogólnej i bardziej sprecyzowanej tematyce) towa-
rzyszyły pytania dotyczące: miejsca tradycji we współczesnych dyskursach publicz-
nych; istnienia zagrożeń prowadzących do utraty językowej ciągłości, wzorców reto-
rycznych i świadomości historyczno-kulturowej; stopnia łączenia nowoczesności 
z tym, co tradycyjne i wspólne. Spotkania te przyniosły szereg ważnych odpowiedzi 
i nierzadko nowatorskich ustaleń, których odzwierciedleniem i dokumentacją stała się 
seria wydawnicza „Dialog z Tradycją” licząca już siedem tomów (zob. aneks).

Tematem debaty, która odbyła się w grudniu 2018 roku, były współczesne formy 
odwołań do dziedzictwa antycznego i biblijnego zarówno w języku, jak i w szeroko 
pojmowanej kulturze. W czasie obrad wygłoszono około 40 referatów, a w Uniwer-
sytecie Pedagogicznym gościli naukowcy niemal z wszystkich najważniejszych pol-
skich ośrodków naukowych. Konferencja spotkała się również z zainteresowaniem 
badaczy z Włoch i z Czech. 

W pierwszym dniu (3 grudnia, poniedziałek) w godzinach porannych odbyło się 
uroczyste otwarcie konferencji, podczas którego prelegentów i gości przywitali przed-
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stawiciele władz Uniwersytetu Pedagogicznego – Prorektor prof. dr hab. Bogusław  
Skowronek, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Piotr Borek oraz Dy-
rektor Instytutu Filologii Polskiej prof. UP dr hab. Ewa Młynarczyk. W przemówie-
niach powitalnych podkreślano wagę tematyki zarówno całego cyklu konferencji, 
jak i jej piątego etapu, którego myślą przewodnią stać się miały rozważania na te-
mat wpływu antyku i Biblii na współczesną kulturę. Na końcu głos zabrał prof. dr 
hab. Stanisław Koziara – główny inicjator przedsięwzięcia, który zarysował jego 
historię, ideę oraz cel.

Konferencję zainaugurowały dwa odczyty, dobrze korespondujące z zasadni-
czym przesłaniem całego cyklu, wskazujące bowiem na fundamentalną trwałość 
„dialogu” współczesnej kultury z tradycją antyczną i biblijną. Pierwszym wystąpie-
niem otwierającym spotkanie był odczyt wybitnego znawcy kultury i literatury kla-
sycznej prof. dra hab. Stanisława Stabryły z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który 
mówił o kulturze klasycznej w świecie współczesnym. Wskazywał on na zmiany 
w edukacji, będące efektem m.in. reform szkolnictwa, które powodują coraz głęb-
sze odejście od uczenia klasycznego, a tym samym regres w poznawaniu świata, 
nie tylko literackiego. Badacz przywołał liczne pojęcia z prawa, literatury, polityki, 
etymologią sięgające starożytnej Grecji bądź starożytnego Rzymu. Podkreślił on, iż 
wzorce antyczne powinny do dziś stanowić ważne miejsce w powszechnej świado-
mości, a także zaznaczył, że mimo postępującej regresji wiedzy na temat antyku 
przejęte z tej kultury wzorce są nadal znaczącym źródłem inspiracji dla wielu arty-
stów. Drugi z prelegentów, prof. dr hab. Bogusław Skowronek z Uniwersytetu 
 Pedagogicznego w Krakowie omówił w swoim wystąpieniu dziedzictwo antyczne 
i biblijne w kinematografii. Badacz zaprezentował typologię porządkującą filmy 
nawiązujące do tradycji antycznej i biblijnej. Wskazywał ponadto na pokusę ukazy-
wania wątków zaczerpniętych z mitologii, Biblii czy historii starożytnej w uprosz-
czonej, widowiskowej wersji (tzw. „kino peplum”) oraz na trudności wiążące 
się z próbami pogłębionej interpretacji wątków antycznych i biblijnych w sztuce 
 filmowej.

Wielość problemów oraz ich ujęcie z różnych perspektyw badawczych sprawiły, 
że konferencja stała się płaszczyzną do interdyscyplinarnej refleksji nad dziedzic-
twem antycznym i biblijnym we współczesnym języku, literaturze oraz kulturze. 
Zaprezentowano wiele punktów widzenia: m.in. językoznawczy, literaturoznawczy, 
kulturoznawczy, retoryczny, przekładoznawczy, dydaktyczny.

W polszczyźnie i innych językach europejskich do dziś widoczne są wpływy 
tradycji grecko-rzymskiej i judeochrześcijańskiej. To właśnie obecność tych dwóch 
kulturowych filarów stanowi poświadczenie ciągłości i jedności wielu narodów 
Europy. Nieodzownym świadectwem niegdysiejszych i obecnie utrzymujących się 
wpływów antycznych i biblijnych we współczesnej polszczyźnie są frazeologi-
zmy o mitologicznej i biblijnej proweniencji, które wykorzystywane są w różnego 
typu przekazach. Prof. UWr dr hab. Włodzimierz Wysoczański z Uniwersytetu 
Wrocławskiego podjął próbę uchwycenia ogólnych prawidłowości rządzących wy-
korzystaniem frazeologii o proweniencji biblijnej we współczesnych polskich ty-
tułach prasowych. Dr hab. Ewa Horyń z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie poczyniła ogląd systemowy i dyskursywny biblizmu sól ziemi. Dr Emil 
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Popławski z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dokonał prezentacji przysłów 
kalendarzowych odnoszących się do Dnia Zesłania Ducha Świętego notowanych 
w polszczyźnie ogólnej i w gwarach. Źródłem prezentowanego materiału była 
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich pod redakcją Juliana 
Krzyżanowskiego oraz powstający w IJP PAN w Krakowie Słownik gwar polskich 
i jego kartoteka. Dr hab. Renata Bura z Uniwersytetu Jagiellońskiego z kolei przed-
stawiła efekty rozpoznania materiału językowego o statusie mitologicznym zawar-
tego w górnołużyckich źródłach leksykograficznych z wieków XIX i XX (źródłem 
leksemów i frazeologizmów o mitologicznej proweniencji był górnołużycki korpus 
tekstowy HOTKO). Wpływy Antyku i Biblii uwidaczniają się nie tylko w zasobie 
frazeologicznym i paremiologicznym języka polskiego, ale także w polskiej leksy-
ce. Prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu zaprezentowała i omówiła znajdujące się w Słowniku mitów i tradycji 
Władysława Kopalińskiego eponimy o biblijnej i antycznej proweniencji. Nato-
miast przedmiotem referatu dr hab. Ewy Rudnickiej z Uniwersytetu Warszawskiego 
stały się polskie apelatywy motywowane toponimami związanymi z mitologią, ale 
mające także swoje realistyczne umiejscowienie geograficzne. Dr Monika Szymań-
ska z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zajęła się porównaniem semantycznych 
właściwości przymiotników biblijny i mityczny, sięgając po konstrukcje językowe 
z tymi jednostkami pozyskane z Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Badaczka 
wzięła pod uwagę m.in. łączliwość oraz relacje semantyczne i stosunki między 
omawianymi przymiotnikami a ich (rzeczownikowymi) podstawami słowotwórczy-
mi; wykazała również, jak właściwości semantyczne omawianych przymiotników 
rzutują na relacje derywacyjne między nimi a pochodnymi od nich (formalnie i se-
mantycznie) przysłówkami. Jeszcze inną płaszczyzną uwidaczniających się w ję-
zyku biblizmów i mitologizmów jest współczesna polska chrematonimia, której 
poświęcono dwa referaty. Prof. dr hab. Anna Piotrowicz oraz prof. dr hab. Małgo-
rzata Witaszek-Samborska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za-
prezentowały bogaty materiał onomastyczny nazw zawierających komponent mito-
logiczny lub biblijny (bazę stanowiły nazwy wielkopolskich firm z różnych branż). 
Z kolei dr Magdalena Puda-Blokesz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
podjęła próbę opisu miejsca i funkcji mitologizmów w modelach nominacyjnych 
reprezentowanych przez nazwy przedsiębiorstw z sektora pogrzebowego.

Biblia oraz antyczna literatura, sztuka, kultura stanowią niewyczerpany rezer-
wuar tematów, obrazów i gatunków tekstów. Nieprzerwanie, choć z różną inten-
sywnością, czerpią z niego literatury narodowe w kolejnych stuleciach, dokonując 
przy tym właściwych sobie przekształceń i przewartościowań. Na takie właśnie 
długie trwanie pewnych idei wskazywał prof. dr hab. Krzysztof Obremski (Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) w referacie Relatywizm wierności i zdra-
dy. Badacz ciekawie omówił niejednoznaczności w etycznej ocenie „pocałunku 
Judasza”. Zróżnicowane etyczne interpretacje aktu zdrady przedstawione zostały 
na przykładzie Willy’ego Brandta oraz Róży Thun. Z kolei prof. dr hab. Roman 
Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) wygłosił erudycyjny wy-
kład na temat symbolicznych interpretacji w kaznodziejstwie staropolskim znacze-
nia „złota, kadzidła i mirry” – darów, które Dzieciątku ofiarowali trzej biblijni Mę-
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drcy. I choć referat zasadniczo omawiał historyczny materiał, nie zabrakło w nim  
współczes nych przykładów, ujawniających inwencyjny potencjał tkwiący w „mir-
rze, złocie i kadzidle”. 

Szersza perspektywa historyczna pojawiała się w wielu wystąpieniach konferen-
cyjnych, a dwa spośród referatów skierowały uwagę słuchaczy ku szczegółowym 
zagadnieniom z zakresu piśmiennictwa XVI i XIX wieku. Dr hab. Izabela Winiar-
ska-Górska z Uniwersytetu Warszawskiego podjęła się analizy genologicznych cech 
i funkcji gatunków perytekstowych, takich jak wstępy oraz dedykacje. Zagadnienie 
rozpatrzyła na przykładzie kilku wybranych szesnastowiecznych polskich przekła-
dów Biblii. Z kolei prof. KUL dr hab. Henryk Duda (Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II) przypomniał postać dziewiętnastowiecznego uczonego Alojzego 
Osińskiego (1770–1842), profesora Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu, pierwsze-
go i zasłużonego badacza języka ks. Piotra Skargi oraz autora m.in. Słownika mito-
logicznego. Dr Bożena Żmigrodzka przedstawiła pochodzenie Modlitwy za wier-
nych zmarłych oraz wnikliwie omówiła przekształcenia polskiej wersji tekstu, które 
można zaobserwować we współczesnych modlitewnikach. Z kolei dr hab. Małgo-
rzata Nowak-Barcińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) wygłosiła 
referat poświęcony wydanej w Krakowie w 2017 roku Nowinie wspaniałej wier-
szem rozgłaszanej autorstwa Antoniego Boguryma Polskiego. Analizę językowo-
-stylistyczną tego tekstu badaczka umieściła na tle polskiej literackiej tradycji prze-
kładów Pisma Świętego. Nie zabrakło też analiz tekstów publicystycznych –  
mgr Agnieszka Olecka z Uniwersytetu Wrocławskiego omówiła przykłady bibli-
zmów zaczerpnięte z gazety religijnej „Słowo Życia”, wydawanej po polsku na 
Białorusi. Z kolei prof. UwB dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymsto-
ku) poddała szczegółowej analizie konceptualizacje tradycji biblijnej i mitologicz-
nej obecne w pamiętnikarskiej prozie Jana Leończuka. Memy – jedna z najmłod-
szych i najnowocześniejszych form „dialogu” z tradycją biblijną, ściśle związana 
z technologią komunikowania w Internecie, stała się tematem wystąpienia dra Paw-
ła Plichty z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Biblijne tworzywo memów).

Wśród konferencyjnych tematów nie zabrakło problematyki retorycznej. Pięć re-
feratów bezpośrednio odwoływało się do bogatej retorycznej tradycji, jednakowoż 
przedstawiono różne elementy retorycznego dziedzictwa i zaprezentowano je w od-
miennej perspektywie. Tak zatem językoznawca i zasłużony badacz języka religijnego 
prof. dr hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) wygłosił 
referat na temat Dziedzictwa retorycznego we współczesnych zasobach biblizmów ję-
zyka polskiego. W wystąpieniu przywołano liczne frazy o proweniencji biblijnej, któ-
re posiadają wyraźnie figuratywną naturę (np. hiperboli czy chiazmu). Z kolei dr Piotr 
Goniszewski z Uniwersytetu Szczecińskiego omówił metodę socjoretoryczną autor-
stwa V.K. Robbinsa, która stanowi jedną z nowszych i obiecujących propozycji 
 hermeneutycznych w badaniach nad literaturą biblijną i antyczną. W dwóch wystąpie-
niach doszła do głosu problematyka ściśle genologiczna. Prof. UKSW dr hab. Beata 
Gaj (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) poddała reflek-
sji genethliakon – antyczny gatunek literacki, związany ze świętowaniem narodzin. 
Prelegentka omówiła jego genologiczne przekształcenia i interpretacje. Z kolei  
dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła 
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nowoczesne studia retoryczne nad gatunkami (ang. Rhetorical Genre Studies) na tle 
klasycznej teorii genologicznej. Wskazanie różnic między tymi dwoma ujęciami po-
zwoliło zakreślić pola przynależności gatunkowych w obydwu teoriach. Dr Magdale-
na Ryszka-Kurczab (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) wskazywała na specy-
ficznie uproszczony sposób interpretacji sylogizmu retorycznego, powszechnie 
obecny we współczesnych podręcznikach retoryki.

Podczas konferencji poświęconej współczesnym odsłonom dziedzictwa antyku 
i Biblii nie mogło zabraknąć problematyki przekładu. Prof. dr hab. Tadeusz Szczer-
bowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) wygłosił odczyt poświęcony No-
woczesnej teorii przekładu, w którym przypominał, że każde tłumaczenie z ko-
nieczności jest sztuką kompromisu, a nowoczesne przekładoznawstwo musi 
uwzględniać co najmniej kilka perspektyw: językoznawczą, przekładoznawczą, an-
tropologiczną. Translatologiczna problematyka, związana ze specyfiką oryginalnych 
języków Pisma Świętego, została podjęta w referatach dwóch biblistów z Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ks. prof. UPJPII dr hab. Stanisław 
Wronka skupił uwagę na Osobliwościach języków hebrajskiego i greckiego w pol-
skich przekładach Biblii, a dr Marcin Majewski omówił badania nad hebrajskim 
systemem czasownikowym i ich recepcję na gruncie polskich przekładów Pisma 
Świętego. Prof. UAM dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) dedykował swoje erudycyjne wystąpienie Najstarszym 
słowiańskim tłumaczeniom „Iliady” Homera i „Eneidy” Wergiliusza oraz ich roli 
w formowaniu słowiańskich języków literackich, a prof. UAM dr hab. Tomasz Li-
sowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) przeanalizował sposób 
przekładu greckiego leksemu πάρδαλις (Ap 13:2), określającego zwierzę, do które-
go przyrównana została apokaliptyczna bestia w renesansowych tłumaczeniach Pi-
sma Świętego (o różnej przynależności doktrynalnej) i zestawił je ze współczesny-
mi sposobami przekładu tego słowa.

Gość z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. dr hab. Josef Bartoň przedstawił 
w swoim referacie nowoczesne i nietradycyjne formy czeskiego tekstu biblijnego 
(m.in. dwa kompletne i bardzo odmienne wydania Nowego Testamentu, kilka no-
wotestamentowych pasaży przeniesionych do stylizowanej mowy miejskiej połu-
dniowomorawskiego Brna). Omówione „nietradycyjne” przekłady tekstów biblij-
nych pozwoliły uchwycić specyfikę czeskiego środowiska w porównaniu z bliskim 
językowo i kulturalnie środowiskiem polskim i słowackim.

Uwagi na temat edukacyjnego i dydaktycznego potencjału dziedzictwa biblijne-
go i antycznego pojawiały się w wielu wystąpieniach konferencyjnych. Zarówno 
dr Agnieszka Jasińska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jak i dr Jacopo 
Saturno z Università degli Studi di Bergamo podkreślali w swoich referatach dy-
daktyczne zalety zapożyczeń językowych. Dr J. Saturno omówił przydatność teks-
tów biblijnych dla metody interkomprehensyjnego nauczania pokrewnych języków 
obcych. Metoda ta pozwala na zrozumienie tekstu w nieznanym języku dzięki lek-
sykalnym i gramatyczny podobieństwom z językami znanymi. Dr A. Jasińska rów-
nież zwracała uwagę na fakt, że ślady łaciny i greki, które odnajdujemy w podsys-
temie gramatycznym i leksykalnym języka polskiego, stanowią dla uczących się 
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ważną pomoc w nabywaniu języka i skutecznie przyczyniają się do zmniejszenia 
dystansu kulturowego. 

Dwa ostatnie referaty, wieńczące trzydniową konferencję, poświęcone zostały 
wyzwaniom współczesnego kaznodziejstwa i edukacyjnej roli biblijnego i antycz-
nego dziedzictwa. Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie) wygłosił referat na temat roli Biblii w przepowiadaniu ka-
znodziejskim. Omówił w nim współczesne metody interpretacji Pisma Świętego, 
cechy katolickiej egzegezy oraz zasady rządzące aktualizacjami słowa Bożego 
w przepowiadaniu Kościoła. Z kolei prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego zaprezentowała odczyt na temat Dziedzictwa antyku i Biblii 
w zaspokajaniu potrzeb współczesnej edukacji. Prelegentka podkreślała w nim edu-
kacyjną rolę wątków literatury antycznej oraz historii starożytnej, dostarczających 
wzorców wytrwałości w przezwyciężaniu trudności, a przez to pomocnych w kształ-
towaniu charakteru młodych ludzi. Wskazywała ponadto na doniosłą rolę szkoły 
w podtrzymywaniu wiedzy o kulturze klasycznej. 

Podczas V spotkania z cyklu „Dialog z Tradycją” wśród najczęściej poruszanych 
tematów znalazły się zatem: odwołania mitologiczne i biblijne we współczesnej 
leksyce polskiej; badania nad frazeologią o źródłach biblijnych i mitologicznych, 
obecną we współczesnych tekstach kultury; formy odwołań biblijnych i mitologicz-
nych w onomastyce; współczesne tendencje w praktyce i teorii przekładu tekstów 
antycznych oraz Biblii, a także obecność antycznych i biblijnych gatunków we 
współczesnej praktyce literackiej – ich dzisiejsza produktywność, nieproduktyw-
ność, przetworzenia genologiczne. Uwagę poświęcono ponadto nowym ujęciom 
zagadnień greckiej i rzymskiej teorii retorycznej (m.in. gatunkom retorycznym oraz 
argumentacji retorycznej), roli dziedzictwa biblijnego i antycznego w dydaktyce 
języków. Wystąpieniom zawsze towarzyszyła naukowa dyskusja, której pointą było 
potwierdzenie wagi wpływu Antyku i Biblii na polską kulturę oraz zatroskanie 
o współczesny byt tych jakże ważnych wzorców, które stanowią o tożsamości każ-
dego Europejczyka. 

Aneks: seria wydawnicza „Dialog z Tradycją”

T. 1. Dialog z tradycją, red. S. Koziara, E. Młynarczyk, B. Skowronek, Kraków 2018 – re-
edycja tomu wydanego jako „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 
Linguistica” 6 (2011).

T. 2. Dialog z tradycją, red. S. Koziara, E. Młynarczyk, B. Skowronek, Kraków 2018 – re-
edycja tomu wydanego jako „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 
Linguistica” 7 (2012).

T. 3. Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015.
T. 4. Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015.
T. 5. Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. E. Młynarczyk, E. Horyń, Kraków 2016.
T. 6. Dawna i współczesna kultura funeralna, red. I. Steczko, R. Dźwigoł, Kraków 2017.
T. 7. Dawna i współczesna kultura funeralna, red. I. Steczko, R. Dźwigoł, Kraków 2018.
Tomy można zamawiać w księgarni internetowej wydawnictwa Collegium Columbinum: 

www.columbinum.com.pl
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W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI  
PROFESOR TERESY ZOFII ORŁOŚ  

(20 II 1930 – 11 XI 2009)

Mija 10 lat od śmierci prof. Teresy Zofii Orłoś, wybitnej bohemistki, której do-
konania badawcze przyniosły Jej szerokie uznanie w polskiej i światowej slawisty-
ce. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż 
Kawalerski Polonia Restituta. Pozostawiła po sobie nie tylko cenny dorobek nauko-
wy, ale również licznych wychowanków. Uczniowie zapamiętają Ją z pewnością 
jako wykładowcę wymagającego, ale przy tym niezwykle życzliwego.

Urodziła się we Lwowie, gdzie spędziła pierwsze lata życia i gdzie podczas 
okupacji hitlerowskiej zginęli Jej najbliżsi: rodzice i siostra. Jej samej udało się 
uratować i wyjechać do Warszawy, a po wojnie do wujostwa w czeskiej Pradze, 
gdzie uczęszczała do gimnazjum ogólnokształcącego. Po zdaniu matury wiosną 
1950 roku wróciła na studia do Polski. Wybrała filologię czeską na otwartej właśnie 
w Uniwersytecie Jagiellońskim filologii słowiańskiej. Jako niezwykle pracowita 
i sumienna studentka, doskonale znająca język czeski, już w czasie studiów otrzy-
mała od prof. Tadeusza Lehra-Spławińskiego, ówczesnego kierownika Katedry Fi-
lologii Słowiańskiej, propozycję pracy (od czwartego roku studiów pracowała jako 
zastępca asystenta, a od piątego – jako asystent kontraktowy). Po ukończeniu stu-
diów pozostała w Krakowie i na trwałe związała się z Katedrą Filologii Słowiań-
skiej, kolejno jako adiunkt, a następnie docent (1977). W roku 1987 została profe-
sorem nadzwyczajnym, a w 1993 otrzymała mianowanie na stanowisko profesora 
zwyczajnego. W obecnym Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego pełniła również obowiązki administracyjne, była m.in. wicedyrektorem In-
stytutu (1988–1991). W roku 1994 została kierownikiem utworzonej wówczas Ka-
tedry Filologii Czeskiej i Łużyckiej i pełniła tę funkcję do 2001 roku. 

Początkowo działalność naukowo-badawcza prof. Teresy Zofii Orłoś koncentro-
wała się wokół historii czeskiego języka literackiego, w szczególności rozwoju 
słownictwa czeskiego w XIX wieku, wpływu języków słowiańskich na kształtowa-
nie się czeskiej leksyki oraz wokół wzajemnych czesko-polskich kontaktów 
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językowych. Zainteresowania te przyniosły dwa ważne opracowania: Zapożyczenia 
polskie w słowniku Jungmanna (1967), na podstawie którego w roku 1964 otrzymała 
stopień doktora nauk humanistycznych, oraz Zapożyczenia słowiańskie w czeskiej 
terminologii botanicznej i zoologicznej (1972). Druga publikacja stała się podstawą 
do nadania Jej w roku 1972 stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych 
w zakresie językoznawstwa (za tę książkę otrzymała w 1974 roku nagrodę Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki). Inne prace z tej dziedziny to m.in. Po-
lonizmy w czeskim języku literackim (1987) oraz Studia bohemistyczne (1992). Na 
uwagę zasługują zwłaszcza Studia bohemistyczne, zawierające m.in. analizę odkry-
tych przez Nią rękopisów staroczeskich z depozytu berlińskiego Biblioteki Jagiel-
lońskiej, przede wszystkim zaś szczegółowy opis fragmentu staroczeskiego Nowe-
go Testamentu oraz fotokopię tego zabytku wraz z transkrypcją. Profesor T.Z. Orłoś 
opisała w tej pracy również niezwykle cenny staroczeski rękopis Nowego Testa-
mentu (tzw. rękopis „morawski”), który odkryła w zbiorach Biblioteki Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. Kształtowaniu się czeskiego języka literackiego oraz 
wzajemnym czesko-polskim kontaktom językowym poświęciła szereg artykułów 
i prac, np. Czeskie odrodzenie narodowe i językowe (2000) czy Polsko-czeskie 
związki językowe (1980). Ta ostatnia publikacja ukazała się kilkanaście lat później 
w wersji uzupełnionej i znacznie poszerzonej pt. Tysiąc lat czesko-polskich związ-
ków językowych (1993).

Pani Profesor często mówiła, że ważne jest, żeby robić w życiu to, co się lubi. 
Patrząc na Jej życie, pracę i dokonania, łatwo dostrzec można, że miała szczęście 
robić właśnie to, co lubiła. A z pewnością do takich aktywności zaliczała swoją 
pracę, której nie traktowała tylko i wyłącznie jak obowiązek, ale również przyjem-
ność, której w pełni się oddawała. Świadczyć o tym może fakt, że nawet po przej-
ściu na emeryturę była niezwykle aktywna naukowo (na emeryturę przeszła w 2000 
roku, ale w Uniwersytecie Jagiellońskim pracowała do roku 2003, najpierw na 1/2, 
a następnie 1/3 etatu). Ten czas wypełniła Jej praca w grantach, których była autor-
ką i kierownikiem. Pierwszy projekt badawczy pt. „Pozorna ekwiwalencja języko-
wa czesko-polska” przyniósł opracowanie tego zagadnienia w postaci dwóch publi-
kacji książkowych przygotowanych pod redakcją Pani Profesor; w roku 2003 ukazał 
się Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych (zespół 
autorski: E. Lotko, T.Z. Orłoś, H. Wróbel, R. Bura, D. Dudek-Bielec, J. Hornik, 
J. Korbut), a rok później Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa (zespół 
autorski jak wyżej, bez udziału J. Hornik). Pierwszy słownik jest najobszerniejszym 
jak dotychczas opracowaniem: zawiera ponad 1840 par haseł – zdradliwych słów, 
do których zaliczono wyrazy o identycznym lub podobnym brzmieniu w obydwu 
językach, a różniące się w pełni lub częściowo pod względem znaczenia 
(por. czes. dopisek ‘liścik’ i pol. dopisek ‘uzupełnienie, adnotacja’). W drugiej czę-
ści znalazł się ponadto wykaz czesko-polskich pułapek frazeologicznych, w którym 
odnotowane zostały m.in. pary homonimów frazeologicznych (por. czes. [někdo] je 
malé pivo ‘jest niski’ i pol. [coś] jest małe piwo ‘drobiazg’) czy pary frazeologi-
zmów zawierające zdradliwy wyraz (por. czes. těžký frajer ‘modniś, elegancik’ 
i pol. ciężki frajer ‘ktoś bardzo naiwny, naiwniak’). Wykaz obejmuje ponad 380 
takich par, a także 70 czeskich jednostek frazeologicznych z niefrazeologicznymi 
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odpowiednikami polskimi (np. malá ryba ‘niewielkie, lecz satysfakcjonujące osiąg-
nięcie’ i pol. mała ryba ‘niewielka ryba’). Druga publikacja pomyślana została jako 
skrypt dla studentów (zarówno polskich bohemistów, jak i czeskich polonistów) 
i omawia zagadnienia dotyczące pozornej ekwiwalencji językowej (przede wszyst-
kim gramatycznej). Sporo miejsca poświęcono „złudnościom” pojawiającym się 
w odmianie rzeczowników rodzaju męskiego, a wynikających z różnej dystrybucji 
tych samych końcówek. Zjawisko to dotyczy dopełniacza lp. (czes. i pol. końcówki 
-u/-a), celownika lp. (czes. -u/-ovi i pol. -u/-owi) oraz mianownika lm. (czes. -i/-y/-
-é/-ové i pol. -i/-y/-e/-owie). Ponadto zwrócono uwagę m.in. na „zdradliwość” ro-
dzajową (por. czes. adresa i pol. adres), słowotwórczą (np. w zakresie użycia for-
mantów deminutywnych) czy dotyczącą kategorii aspektu (por. czes. projektovat 
i pol. projektować/zaprojektować). Oprócz omówienia danego problemu skrypt za-
wiera również pomocne tabele i wykazy.

W latach 2003–2006 prof. Teresa Zofia Orłoś kierowała zespołem grantowym 
przygotowującym Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny. Temat projektu wy-
nikał z wcześniejszych zainteresowań Pani Profesor frazeologią. Od lat 80. publi-
kowała artykuły dotyczące frazeologii czeskiej, w tym wiele w ujęciu porównaw-
czym czesko-polskim. Ich poszerzone i zaktualizowane wersje ukazały się w 2005 
roku w zbiorze Studia z frazeologii czeskiej i polskiej. Wcześniej, w roku 1996, 
wraz z Joanną Hornik wydała Czesko-polski słownik skrzydlatych słów, który spo-
tkał się z życzliwym przyjęciem ze strony recenzentów i czytelników. Praca nad 
czesko-polskim słownikiem frazeologicznym okazała się niezwykle żmudna i cza-
sochłonna. Ukazał się on w roku 2009 (zespół redakcyjny: E. Lotko, T.Z. Orłoś, 
H. Wróbel, D. Bielec, R. Bura, J. Korbut), w kilka tygodni po śmierci Pani Profe-
sor. Dla nas, Jej współpracowników, było to niezwykle przykre. Pani Profesor bo-
wiem była pomysłodawczynią tego projektu, kierowała nim, brała udział w przygo-
towaniu ostatecznej wersji słownika i do końca (także w czasie choroby) czuwała 
nad jego wydaniem. 

Godne podkreślenia jest również to, że Pani Profesor Teresa Zofia Orłoś dbała 
o regularne spotkania zespołu grantowego, integrowała swoich współpracowników 
i mobilizowała ich do pracy. Dzięki Niej mieliśmy możliwość wziąć udział i zdo-
być doświadczenie w tak pożądanej dziś pracy grantowej i zespołowej. Pani Profe-
sor jest przykładem naukowca, który przez całe swoje życie był niezwykle czynny, 
o czym świadczy Jej kariera uniwersytecka oraz liczne i cenne publikacje (ponad 
160 artykułów i 15 opracowań książkowych, w tym 5 we współautorstwie). 
Uwzględniając pracę w czasie studiów, z uniwersytetem związana była blisko 
50 lat, choć tak naprawdę znacznie dłużej, ponieważ jako kierownik zespołu gran-
towego obecna była w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskie-
go do końca życia. Pani Profesor z pewnością robiła to, co lubiła. 
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JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN  
PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO  

NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Znany slawista, autor wielu cenionych prac z zakresu dialektologii słowiańskiej, 
geografii lingwistycznej, współautor Słownika czesko-polskiego, prof. Janusz Siat-
kowski w marcu 2019 roku ukończył 90 lat. Z tej okazji Instytut Slawistyki Za-
chodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego z Instytutem Slawistyki Pol-
skiej Akademii Nauk, zorganizowały jubileusz, który odbył się 18 czerwca 2019 
roku w Warszawie.

W spotkaniu jubileuszowym wzięli udział językoznawcy z różnych instytutów 
naukowych (z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia), uczennice i uczniowie 
profesora Siatkowskiego oraz rodzina Jubilata.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez dziekana Wydziału Poloni-
styki Uniwersytetu Warszawskiego prof. Zbigniewa Grenia, przez dyrektora Insty-
tutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW dr hab. Patrycjusza Pająka oraz 
dr Milenę Hebal-Jezierską i dr hab. Dorotę K. Rembiszewską, prof. IS PAN – or-
ganizatorki uroczystości.

Następnie prof. Jadwiga Waniakowa z Krakowa przedstawiła życiorys naukowy 
Jubilata. Zaznaczyła, że o profesorze Januszu Siatkowskim nie sposób mówić tylko 
jako wybitnym naukowcu, osobie zaangażowanej w różne przedsięwzięcia organi-
zacyjne, ale trzeba uwzględnić w opisie sylwetki jego dystans do siebie, duże po-
czucie humoru, umiejętność współpracy z innymi.

Prof. J. Waniakowa wskazała na ogromny wkład prof. J. Siatkowskiego w opra-
cowywanie atlasów gwarowych: Atlasu językowego Europy (Atlas Linguarum Eu-
ropae), Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (Общеславянский лингвистический 
атлас) i Ogólnokarpackiego atlasu dialektologicznego (Общекарпатский диалек-
тологический атлас) oraz Jego udział jako eksploratora w Atlasie językowym ka-
szubszczyzny i dialektów sąsiednich. 

Geolingwistyka stanowi tylko część dorobku Jubilata. Duże znaczenie dla slawi-
styki mają jego prace bohemistyczne. Są to m.in. Słownik czesko-polski /Česko- 
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-polský slovník (Siatkowski, Basaj 1991), Bohemizmy w języku polskim. Słownik 
(Siatkowski, Basaj 2006), Wybór tekstów staroczeskich (Siatkowska, Siatkowski 
1967), Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera (Siat-
kowski 2017). Poza tym szczególnie cenne są prace z zakresu kontaktów języko-
wych, np. Czesko-polskie kontakty językowe (Siatkowski 1996), Studia nad wpływa-
mi obcymi w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (Siatkowski 2004), Słowiańskie 
nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach (Siatkowski 2005), Obce na-
zwy geograficzne w języku czeskim i polskim (Siatkowski 2006), Słowiańskie nazwy 
części ciała w historii i dialektach (Siatkowski 2012) i Studia nad słowiańsko-nie-
mieckimi kontaktami językowymi (Siatkowski 2015).

Prof. J. Waniakowa podkreśliła otwartość Jubilata na nową tematykę, poszuki-
wanie ciągle innych problemów badawczych. Rezultatem zainteresowań w ostat-
nich latach pograniczem polsko-wschodniosłowiańskim jest słownik Różnojęzyczne 
słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza 
(Maryniakowa, Rembiszewska, Siatkowski 2014) i książka Pogranicze polsko-
-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe (Rembiszewska, Siatkowski 2018) oraz 
liczne artykuły.

Na zakończenie swojego wystąpienia prof. J. Waniakowa życzyła Jubilatowi 
długich lat w dobrym zdrowiu i aby nadal zachował młodzieńczą werwę i zapał do 
wszystkiego, czego tylko się podejmuje.

Po odczytaniu adresów nadesłanych z instytutów slawistycznych akademii 
nauk – bułgarskiej, czeskiej, rosyjskiej oraz życzeń od pojedynczych osób, głos 
zabrał Jubilat. W wypowiedzi skupił się na swoich nauczycielach, mistrzach, któ-
rzy wywarli wpływ na kształtowanie się jego postawy jako człowieka i naukowca. 
Przywołał nazwiska wybitnych językoznawców, takich jak prof. Witold Doro-
szewski, prof. Bohuslav Havránek, prof. Zdzisław Stieber. Z wielkim sentymen-
tem wspominał pobyty na stypendiach w Austrii i Niemczech, gdzie mógł korzy-
stać z bogatych zasobów bibliotecznych, w tym ze zbiorów prywatnych. Prof. 
Janusz Siatkowski zaznaczył, że niektóre przypadkowe zdarzenia, zmiany poli-
tyczne, choć może w danym momencie uznawane za niekorzystne, spowodowały 
różnorodność jego zainteresowań badawczych, możliwość poruszania się w różnej 
tematyce językoznawczej.

Po wystąpieniu Jubilata głos zabrały osoby zaproszone. Życzenia prof. Siatkow-
skiemu złożyli m.in.: prof. Jan Basara, prof. Andrzej Bogusławski oraz prof. Halina 
Karaś – redaktorka „Prac Filologicznych”, prof. Anna Zielińska – dyrektorka Instytu-
tu Slawistyki PAN, prof. Jan Sokołowski – redaktor „Rocznika Slawistycznego”.

Wzruszającym momentem było odczytanie przez Dorotę Rembiszewską listu od 
Krzysztofa Chilarskiego – prawnuka Emila Cvikýřa, który był informatorem pod-
czas badań dialektologicznych prof. J. Siatkowskiego w Kudowie i okolicach oraz 
wręczenie fotografii rodzinnej Emila Cvikýřa.

Wielce Szanowny Panie Profesorze, Drogi Jubilacie!
To dla mnie wyjątkowy zaszczyt móc przesłać Panu życzenia z okazji tak pięknego 

jubileuszu urodzin. Chciałbym życzyć Panu dobrego zdrowia, niegasnącej pogody ducha, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech się spełnią Pana marzenia i zrealizują się zamie-
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rzenia. Jak najmniej smutków i dużo radości. Nieustającej satysfakcji z dorobku naukowe-
go i życiowych osiągnięć.

Pana praca pt. Dialekt czeski okolic Kudowy jest dla mnie od wielu lat, z powodów 
zawodowych i osobistych, bardzo cennym dziełem. Pracując jako kustosz Muzeum Kultu-
ry Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju (skansen w Pstrążnej), bardzo często 
wykorzystuję zawarte w Pana pracy opisy dawnych zwyczajów rodzinnych i dorocznych, 
życia codziennego i przejawów kultury duchowej dawnych mieszkańców „zakątka czeskie-
go”. Nieoceniona dla mnie wartość sentymentalna pracy wiąże się z osobą mojego pra-
dziadka Emila Cvikýřa, który był informatorem Pana Profesora w Pstrążnej, a jego opo-
wiadania zostały zamieszczone w II części Dialektu czeskiego okolic Kudowy. Dzięki Panu 
mogłem poznać nie tylko dialekt czeski, którym posługiwali się moi przodkowie, ale rów-
nież wiele aspektów ich kultury. Dziękuję za ciepłą i bardzo życzliwą charakterystykę mo-
jego pradziadka1. Egzemplarz Pana pracy, z którego korzystam, jest wyjątkowo cenny, po-
nieważ, zanim podarował go Pan do Muzeum w Kudowie-Pstrążnej, należał do Pańskich 
Rodziców. Świadczy o tym odręczna dedykacja.

Jeszcze raz życzę Szanownemu Panu zdrowia po wielokroć, wszelkiej pomyślności 
i radosnego świętowania jubileuszu 90. urodzin.

Z wyrazami szacunku, sympatii i uznania
Krzysztof Chilarski

Część oficjalna zakończyła się prezentacją 74 tomu „Prac Filologicznych” (Pra-
ce Filologiczne 2019), dedykowanego prof. J. Siatkowskiemu, przedstawioną przez 
Dorotę Rembiszewską. Z „Pracami Filologicznymi” Jubilat jest związany od wielu 
lat – był członkiem Komitetu Redakcyjnego w latach 1991–2005 (tomy XXV–L) 
oraz członkiem Rady Redakcyjnej w latach 2006–2019 (tomy: LI – 2006; LIV – 
2008; LVI – 2009; LVIII – 2010; LX – 2011; LXII – 2011; LXXII – 2018, 2019).

W tomie 74 znalazło się wiele tekstów badaczy z różnych ośrodków slawistycz-
nych z kraju i zagranicy (z Krakowa, Wrocławia, Berlina, Bratysławy, Brna, Lwo-
wa, Mińska, Pragi, Sofii, Sapporo), którzy współpracują lub współpracowali z prof. 
Siatkowskim. Tematyka publikacji wiąże się z zainteresowaniami Jubilata, które 
zamykają się w kilku blokach problemowych: zagadnienia metodologiczne; sło-
wiańskie systemy językowe; leksyka słowiańska; etymologia słowiańska; kontakty 
językowe; Słowiańszczyzna w wielkomiejskich przestrzeniach. Zbiór artykułów do-
pełnia bibliografia prac (za lata 1999–2017) licząca ponad 200 pozycji oraz życio-
rys naukowy Profesora-Jubilata autorstwa Jadwigi Waniakowej (2019).

Podczas uroczystości goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną, przed-
stawiającą różne formy aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Jubi-
lata.

Na zakończenie spotkania jubileuszowego wszyscy goście wpisali się do egzem-
plarza „Prac Filologicznych” przekazanego prof. Siatkowskiemu.

1 „E. Cvikýř był wspaniałym, bardzo inteligentnym informatorem przy przeprowadzeniu mojej ankie-
ty kwestionariuszowej. Teksty nagranych opowiadań nie obrazują dowcipu E. Cvikýřa, z którego słynie 
w życiu codziennym, ponieważ informator bardzo denerwował się przed mikrofonem” (Siatkowski 
1962b: 124).
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ŚP. EWA ROGOWSKA-CYBULSKA 
(21 V 1962 – 27 I 2019) 

27 stycznia 2019 roku odeszła od nas po długiej i ciężkiej chorobie wszechstronna 
językoznawczyni, autorka wielu wybitnych prac naukowych, wspaniała Nauczycielka 
i Koleżanka, prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska.

Ewa Rogowska-Cybulska, córka Wandy (z domu Górskiej) i Władysława Rogow-
skich, urodziła się 21 maja 1962 roku w Gdańsku. Z Gdańskiem związana była przez 
całe życie. Tu ukończyła szkołę podstawową, liceum oraz filologię polską na Wydzia-
le Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 1986 roku obroniła pracę 
magisterską pt. Słowotwórstwo rzeczownika i słownictwo gwary wagowskiej (woj. 
łomżyńskie). Wybrane zagadnienia, napisaną na seminarium językoznawczym 
prof. dra hab. Bogusława Krei. Praca ta ujawniła silny związek emocjonalny Ewy 
Rogowskiej z ziemią łomżyńską, ziemią Jej przodków. Na tej ziemi została pochowa-
na. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Przytułach.

W 1986 roku Ewa Rogowska zaczęła pracę jako asystentka na Uniwersytecie 
Gdańskim, najpierw w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, a po 
reorganizacjach kolejno: w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego (1991–2011) 
i w Katedrze Języka Polskiego (od 2011), którymi od 2007 do 2017 roku kierowała.

W 1995 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Kaszubskie nazwy roślin upraw-
nych, napisaną, podobnie jak magisterium, pod opieką prof. B. Krei, w której doko-
nała analizy etymologicznej i słowotwórczej pokaźnej grupy 586 nazw kaszubskich 
roślin uprawnych. Rozprawa ta stała się podstawą opublikowanej w 1998 książki. 
Analizę kaszubskich fitonimów Ewa Rogowska kontynuowała na łamach „Pomera-
nii”, gdzie w latach 1998–2000 opublikowała serię artykułów Z kaszubskiego zielni-
ka, poświęconych nazwom 14 roślin dziko rosnących.
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W 2003 roku wyszła za mąż za kolegę z pracy, językoznawcę-kaszubologa, wów-
czas dra Marka Cybulskiego. W 2005 roku Ewa Rogowska-Cybulska habilitowała się 
na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG na podstawie całego dorobku i rozprawy 
pt. Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykła-
dzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim). Rozprawa ta była kolejnym wnikli-
wym studium nazw roślin i ich derywatów, znanych gwarze rodzinnej wsi Jej przod-
ków, a zebranych przez Nią podczas badań terenowych prowadzonych w latach 
1995–2000. Za książkę tę Autorka otrzymała indywidualną nagrodę rektora pierwsze-
go stopnia. W roku 2007 Ewa Rogowska-Cybulska została powołana na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego UG, w 2014 otrzymała tytuł naukowy profesora. 

Jej zainteresowania naukowe związane były przede wszystkim ze słowotwór-
stwem i polszczyzną regionalną – gwarą łomżyńską i kaszubszczyzną. Do badanych 
przez Nią obszarów należały: zagadnienia współczesnej polszczyzny, kultura języka, 
historia języka, onomastyka, leksyka roślinna, pejzaż informacyjny miasta, językowy 
obraz świata oraz etymologia ludowa toponimów. Wiele prac poświęciła słowotwór-
stwu nazw roślin w polszczyźnie ogólnej i gwarowej, kaszubszczyźnie literackiej 
i gwarowej, a także górnołużycczyźnie oraz gwarze łomżyńskiej. Bardzo ważnym 
zagadnieniem, którym się zajmowała, była rola słowotwórstwa w procesie podnosze-
nia statusu językowego kaszubszczyzny i w kształtowaniu kaszubskiej tradycji i toż-
samości. Innymi obszarami słowotwórstwa zgłębianymi przez Profesor E. Rogowską-
-Cybulską były m.in.: derywaty słowotwórcze w przekładzie, słowotwórstwo nazw 
własnych (przede wszystkim chrematonimów) oraz perswazyjne walory formacji sło-
wotwórczych, zwłaszcza w tekstach reklam. 

Wiele miejsca w Jej działalności naukowej zajmują zagadnienia kultury języka 
polskiego. Warto przytoczyć tytuły choćby kilku publikacji, których była Autorką, 
świadczących o Jej ogromnym zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów popraw-
ności językowej: Nazwy własne w polskiej ortografii (2006); Zasady pisowni polskiej 
w świetle pytań kierowanych do poradni językowych (2011); Problemy ortograficzne 
dotyczące nazw kolorów w świetle pytań kierowanych do poradni językowych (2015). 
Napisała także wiele artykułów popularnonaukowych i zredagowała książki: Umiej 
obiecadło swoje... Pelplińskie konkursy ortograficzne (2004–2008) (Pelplin 2009); 
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4, (2013; z M. Milewską-
-Stawiany); Poradnia językowa, słucham... Wybór odpowiedzi Telefonicznej Poradni 
Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (2016; z M. Milewską-Stawiany).

Ostatnie badania poświęciła przede wszystkim trzem tematom: napisom w szacie 
informacyjnej miasta (ich strukturze i funkcji), twórczości poetyckiej ks. Janusza 
St. Pasierba – analizowanej pod kątem jej wykorzystania na lekcjach języka polskie-
go nauczanego jako ojczystego i obcego (we współautorstwie z A. Lewińską), a tak-
że etymologiom ludowym toponimów powiatu łomżyńskiego.

Profesor Ewa Rogowska-Cybulska opublikowała cztery książki. Prócz wyżej 
wspomnianych dwóch, jest również Autorką monografii: Słowotwórstwo na usługach 
reklamy. Mechanizmy tekstowe (Gdańsk 2013) oraz Powtarzali za-łom-za-łom-za-łom 
i tak powstała Łomza… O etymologiach nienaukowych nazw miejscowości powiatu 
łomżyńskiego (Gdańsk 2019). Ta ostatnia publikacja ukazała się już po Jej śmierci. 
Była także Autorką ponad 300 artykułów w czasopismach naukowych, wielu recenzji 



Nekrologi 233SO 76/1

tekstów naukowych, jak również redaktorką i współredaktorką 12 książek zbioro-
wych, m.in.: księgi pamiątkowej dedykowanej Jej mistrzowi, prof. B. Krei, W świecie 
słów i znaczeń (2001; z J. Maćkiewicz); i jej kontynuacji w cyklu Wokół słów i zna-
czeń (tomy 1–8, poświęconemu przede wszystkim różnorodnym aspektom słowo-
twórstwa). Badaczka była też bardzo aktywną uczestniczką wielu konferencji nauko-
wych, na których wygłosiła ponad 100 referatów.

Profesor Ewa Rogowska-Cybulska była również doskonałym, wszechstronnym, 
bardzo cenionym przez studentów dydaktykiem. Prowadziła wiele zajęć na Uniwer-
sytecie Gdańskim: ćwiczeń, wykładów, seminariów licencjackich, magisterskich 
i doktorskich z językoznawstwa synchronicznego, diachronicznego oraz ogólnego. 
Wypromowała czworo doktorów, ponad stu magistrów i kilkudziesięcioro licencja-
tów, była recenzentką w trzech przewodach habilitacyjnych i dwóch doktorskich. Na-
pisała we współautorstwie podręczniki do języka polskiego (m.in. serii Dziwię się 
światu – Wyd. M. Rożak, 1999–2001) i przewodniki metodyczne do języka polskiego 
dla szkoły podstawowej. Brała udział w pracach Gdańskiego Komitetu Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego, a także w  odbywającym się corocznie (od 2004 roku) 
w Liceum Katolickim „Collegium Marianum” w Pelplinie Powiatowym Konkursie 
Ortograficznym „Wiosenne Dyktando”. Zredagowała kilka tekstów dyktand i co roku 
zasiadała w jury konkursowym. 

Ważną, szczególnie bliską Jej sercu, była działalność Telefonicznej Poradni Języ-
kowej UG, w której przez wiele lat odbywała dyżury i którą kierowała w latach 
2015–2017. Z Jej inicjatywy w 2009 roku zostało utworzone archiwum internetowe 
Telefonicznej Poradni Językowej UG. 

Należała do kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Językoznaw-
czego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Nauko-
wego im. Wagów oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Była wieloletnią 
przewodniczącą Oddziału Gdańskiego TMJP oraz członkinią Zarządu Głównego 
TMJP (2010–2016).

Za swoje osiągnięcia została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(2002) i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2008).

Śp. Ewa Rogowska-Cybulska była wybitnym, wszechstronnym językoznawcą, 
świetnym nauczycielem wielu pokoleń studentów i była – przede wszystkim – do-
brym człowiekiem. Była Mistrzynią nie tylko dla studentów, ale również dla koleża-
nek i kolegów z Instytutu Filologii Polskiej. Życzliwa i otwarta, zawsze służyła mą-
drą radą.

Kardynał Stefan Wyszyński napisał kiedyś: „Tyle wart jest nasz rok, ile zdołali-
śmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy”. Przez wszyst-
kie lata pracy w Instytucie Filologii Polskiej Ewa okazywała każdemu z nas serce, 
była dobrym duchem – bliskim, ciepłym i pomocnym. 

Pozostała po Niej wielka pustka…




