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WSPOMNIENIA
Renata Marciniak-Firadza
£ód

Prof. zw. dr hab. S³awomir Gala
(9 VI 1944  11 XII 2013)

Fot. Robert Kamiñski

17 grudnia odprowadzilimy na wieczny spoczynek na cmentarzu komunalnym Do³y w £odzi Profesora S³awomira Galê wybitnego polskiego jêzykoznawcê, onomastê i dialektologa, naukowca cenionego w kraju i za granic¹, osobê
oddan¹ nauce, uczelni i katedrze, któr¹ kierowa³.
S³awomir Gala1, urodzi³ siê 9 czerwca 1944 r. w Piotrkowie Trybunalskim.
Tam ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stefana Batorego, z którym zwi¹zani byli m.in. Stanis³aw Konarski, Onufry Kopczyñski, Stanis³aw Ma³achowski.
W 1967 r. uzyska³ tytu³ magistra filologii polskiej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu £ódzkiego. Piêæ lat póniej podj¹³ pracê w Uniwersytecie na
stanowisku starszego asystenta w Katedrze Jêzyka Polskiego. Swoje ¿ycie naukowe zwi¹za³ z ³ódzk¹ uczelni¹, zdobywaj¹c w niej kolejne stopnie i tytu³y
naukowe (1976: doktor nauk humanistycznych w zakresie jêzykoznawstwa;
1985: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie jêzykoznawstwa;
1 A w³aciwie, zgodnie z metryk¹ urodzenia, Adam S³awomir Gala. Tradycj¹ w rodzinie Pana
Profesora by³o nadawanie pierwszemu synowi imienia Adam. Pan Profesor w ¿yciu prywatnym
i naukowym u¿ywa³ imienia S³awomir.
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1995: profesor nauk humanistycznych) oraz stanowiska (19761985: adiunkt
w Katedrze Historii Jêzyka Polskiego i Filologii S³owiañskiej; 19861989: docent
w Katedrze Historii Jêzyka Polskiego i Filologii S³owiañskiej; 19891995: profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Jêzyka Polskiego i Filologii S³owiañskiej;
19951997: profesor tytularny w Katedrze Historii Jêzyka Polskiego i Filologii
S³owiañskiej; od 1997: profesor zwyczajny w Katedrze Dialektologii Polskiej).
Profesor Gala czu³ siê wiernym uczniem prof. prof. Stefana Hrabca, Witolda
miecha, a przede wszystkim Karola Dejny, co niejednokrotnie z dum¹ podkrela³.
Profesor S³awomir Gala pozostawi³ po sobie bogaty dorobek naukowy, na
który z³o¿y³o siê 8 ksi¹¿ek (autorstwo i wspó³autorstwo), 9 redakcji naukowych
oraz ok. 200 rozpraw i artyku³ów, og³oszonych w wydawnictwach krajowych
i zagranicznych. Wiêkszoæ z nich dotyczy antroponimii (por. Polskie nazwy
osobowe z podstawowym -l-, -³- w czêci sufiksalnej, £ód 1985 (wyd. II, £ód
1992); S³ownik nazwisk i przezwisk ludnoci ziemi piotrkowskiej, Piotrków Trybunalski£ód 1987; Nazwiska historyczne piotrkowian (wspó³autor E. Piotrowicz), Prace Wydzia³u I... £TN, £ód 2001) oraz dialektologii. Owocem prac
nad tematyk¹ pogranicza jêzykowego (interdialektalnego) na obszarze Polski
rodkowej oraz badañ nad morfologi¹ wyrazow¹ (s³owotwórstwem gwarowym)
s¹: dwutomowa monografia Ma³opolsko-l¹sko-wielkopolskie pogranicze jêzykowe, £ód 1994; tzw. wielki Atlas gwar polskich, t. 2: Mazowsze (wspó³aut.
K. Dejna, A. Zdaniukiewicz, F. Czy¿ewski), PAN, Komitet Jêzykoznawstwa,
Warszawa 2000 oraz Atlas gwar polskich, t. 3: l¹sk (wspó³aut. K. Dejna), PAN,
Komitet Jêzykoznawstwa, Warszawa 2001, a tak¿e Kwestionariusz do badañ
s³owotwórstwa i s³ownictwa w gwarach pogranicza wielkopolsko-ma³opolskomazowiecko-l¹skiego, £ód 2008; Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do
S³ownictwa ludowego... Karola Dejny (wpó³aut. Gra¿yna Frank-Rakowska,
Beata Gala-Milczarek), £TN, £ód 2010. Jest Profesor Gala redaktorem prac
z zakresu dialektologii i dydaktyki (Z dydaktyki jêzyka ojczystego w szkole, £ód
1996; Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne za³o¿enia dialektologii, Prace Wydzia³u I... £TN, £ód 1998; Rola nauczycieli ³ódzkich w tworzeniu dziedzictwa
kulturowego £odzi, £TN, £ód 1998/1999; Dialektologia jako dziedzina jêzykoznawstwa i przedmiot dydaktyki, £TN, £ód 2002 (Ksiêga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie).
Wa¿nym elementem w biografii naukowej Profesora Gali, bêd¹cym wyrazem estymy dla Jego kompetencji, by³a praca w komitetach redakcyjnych kilku
czasopism o zasiêgu ogólnopolskim: od 2005 r. by³ redaktorem naczelnym periodyku Rozprawy Komisji Jêzykowej £TN, by³ tak¿e cz³onkiem redakcji Prac
Jêzykoznawczych Wydawnictwa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego,
cz³onkiem redakcji Kszta³cenia Polonistycznego Cudzoziemców Wydawnictwa U£ oraz cz³onkiem redakcji naczelnej wydawnictw £TN.
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Wyrazem aktywnoci Pana Profesora Gali, a zarazem uznania Jego zas³ug
by³o uczestnictwo w towarzystwach i organizacjach naukowych. By³ bowiem
Profesor Gala przewodnicz¹cym Wydzia³u I  Jêzykoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii £TN, przewodnicz¹cym Komisji Jêzykoznawczej Oddzia³u
£ódzkiego Polskiej Akademii Nauk oraz cz³onkiem Sekcji Jêzykoznawstwa
KBN (20022004), cz³onkiem Komisji Dialektologicznej Miêdzynarodowego
Komitetu Slawistycznego, cz³onkiem Komisji Dialektologicznej i Komisji Onomastycznej przy Komitecie Jêzykoznawstwa PAN, cz³onkiem Komisji ds. Kontaktów z Owiat¹, powo³anej przez Radê ds. Szkolnictwa Wy¿szego i Nauki przy
Prezydencie Miasta £odzi oraz cz³onkiem Zespo³u Ekspertów ds. Obsady Stanowisk Lektorów i Wyk³adowców Jêzyka i Literatury Polskiej w Orodkach Zagranicznych przy MEN (19911998).
Sylwetkê Profesora jako uczonego dope³nia praca dydaktyczna. O Jej randze wiadczy promotorstwo w 12 przewodach doktorskich i tylu wypromowanych doktorów, liczne recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.
Wielokrotnie Profesor Gala by³ równie¿ powo³ywany na recenzenta w przewodach o tytu³ profesora. Pracê dydaktyczn¹ traktowa³ Profesor z wielkim zaanga¿owaniem i podchodzi³ do niej z wielk¹ trosk¹, by³ cenionym, choæ wymagaj¹cym dydaktykiem.
Mimo niezwykle wytê¿onej pracy naukowej i dydaktycznej, nie uchyla³ siê
od pracy organizacyjnej na rzecz ³ódzkiego rodowiska akademickiego, pracy
wymagaj¹cej pieczo³owitoci i powiêcenia. W latach: 19861989 by³ prodziekanem Wydzia³u Filologicznego U£, 19932009: kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologicznym U£, 19931997: kierownikiem Zak³adu
Dydaktyki Jêzyka Polskiego i Literatury Polskiej, od 1 lutego 1997 r. kierownikiem Katedry Dialektologii Polskiej (od 1 padziernika 2012  Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii). Jako kierownik Katedry prowadzi³ wspó³pracê na
podstawie umów z Zak³adem Ukrainistyki UMCS (Lublin), z Katedr¹ Filologii
Polskiej Uniwersytetu w Grodnie (Bia³oru) oraz Uniwersytetem Tarasa Szewczenki w Kijowie, a tak¿e wspó³pracê personaln¹ z Narodow¹ Akademi¹ Nauk
Ukrainy (Kijów), Uniwersytetem Wiedeñskim (Austria), S³oweñsk¹ Akademi¹
Nauki i Sztuki w Ljubljanie (S³owenia), Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (S³owacja), Uniwersytetem £omonosowa w Moskwie, uniwersytetami w Kazaniu, Wo³gogradzie, Federalnym Uniwersytetem Syberyjskim w Krasnojarsku.
Jako cz³onek Senatu U£ pracowa³ w komisjach senackich: w Komisji ds. Badañ
Naukowych, Komisji Statutowej. Profesor Gala jest twórc¹ kierunku logopedia
z audiologi¹ na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu £ódzkiego.
Za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne otrzyma³ wiele nagród i odznaczeñ.
Najwa¿niejsze z nich to: Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego
i Techniki, indywidualna stopnia trzeciego (1977); Nagroda Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, indywidualna stopnia trzeciego (1986); Nagroda Rektora
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Uniwersytetu £ódzkiego, indywidualna stopnia pierwszego (1995); Nagroda
Rektora Uniwersytetu £ódzkiego, indywidualna stopnia pierwszego (2009); Nagroda Naukowa Zarz¹du £ódzkiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie jêzykoznawstwa (2011). Z licznych odznaczeñ nale¿y wymieniæ Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal w S³u¿bie Spo³eczeñstwu i Nauce,
Medal Andrzej Frycz Modrzewski 15031572, Z³ot¹ Odznakê Uniwersytetu
£ódzkiego, Medal Universitatis Lodziensis Merentibus.
W rodowisku naukowym postrzegany by³ Profesor jako osoba o wielkiej
pracowitoci, niezwyk³ej aktywnoci, twórczej inicjatywie, ¿yczliwoci, dobroci, pogody ducha, zdolnociach organizacyjnych i ³atwoci nawi¹zywania kontaktów naukowych, jako cz³owiek wielkiego formatu.
Gronu swoich uczniów i wspó³pracowników stawia³ wysokie wymagania co
do wiedzy i rzetelnoci badawczej, a tak¿e odpowiedzialnoci dydaktycznej.
Nasze dokonania ocenia³ surowo, ale ¿yczliwie i sprawiedliwie. Moglimy
uczyæ siê od Niego ogromnej pasji do pracy, systematycznoci, rzetelnoci, kreatywnoci. Kultura osobista i wszechstronne zainteresowania Pana Profesora
sprawia³y, ¿e przyjemnie by³o z Nim prowadziæ dyskusje i rozmowy. By³ cz³owiekiem skromnym, emanuj¹cym pogod¹ ducha, lubi¹cym ¿artowaæ. Czêsto powtarza³ nam ze swoistym humorem, ¿e w pracy naukowej nie liczy siê iloæ a...
jako to bêdzie.
Jeszcze we wtorek, 10 grudnia, snu³ dalekosiê¿ne plany dotycz¹ce badañ
naukowych w Katedrze, rozwoju kadry, plany dotycz¹ce rozwoju kierunku, który stworzy³.
Zmar³ nagle 11 grudnia. mieræ zasta³a Go w domowym gabinecie przy
ulubionym biurku w trakcie pracy naukowej. Odszed³ przedwczenie, pozostawiaj¹c w stadium projektu wiele planów i zamierzeñ, które my, wspó³pracownicy i uczniowie, traktujemy jako testament naszego Mistrza.
Chocia¿ Profesora Gali nie ma ju¿ wród nas, to jednak nie wszystek umar³.
¯yæ bêdzie w pamiêci i sercach swoich kolegów i uczniów. Pozostanie z nami
w swoich pracach, które wpisa³y siê na trwa³e do dorobku polskiej lingwistyki.
Pozostanie Pan Profesor w naszej wdziêcznej pamiêci jako nauczyciel i wychowawca, który swoj¹ pracê na rzecz nauki traktowa³ jako pos³annictwo, misjê.
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Mazurski p³atek  znaczenie i pochodzenie wyrazu
Masurian p³atek  the meaning and etymology of the word
The article presents the etymology of the word p³atek used in Masuria in the sense
of a piece of cloth worn around the head or neck  a scarf or a bandana and other words
like: p³at, p³aciæ, p³ótno.
S³owa kluczowe: leksyka gwarowa, regionalizmy, dialekt, Mazury, p³at, p³aciæ, p³atek, p³ataæ, p³ótno
Key words:
slang, slang lexicon, regionalisms, dialect, Masuria, p³at, p³aciæ, p³atek, p³ataæ, p³ótno

Na prze³omie XIX i XX w. na Mazurach, bêd¹cych czêci¹ dawnych Prus
Wschodnich, rozwija³a siê literatura ludowa. Wiersze w jêzyku polskim pisali
ch³opi  w³aciciele gospodarstw rolnych  drobni rzemielnicy i wiejscy nauczyciele. Ich utwory, zapewne poprawiane pod wzglêdem fonetycznym i ortograficznym przez wydawców znaj¹cych polski jêzyk literacki, by³y drukowane
w prasie polskiej, listach, pamiêtnikach i kalendarzach. Wiersze pisane przez
poetów ludowych z Mazur wyda³ Zbigniew Chojnowski w ksi¹¿ce Pieni duchowne i poemata wiatowe. Antologia mazurska1. W wierszach zamieszczonych w Antologii mazurskiej zachowa³o siê du¿o wyrazów gwarowych, regionalizmów, archaizmów leksykalnych, morfologicznych, frazeologicznych i semantycznych, wyrazów przestarza³ych, jak te¿ zapo¿yczeñ niemieckich, które utrudniaj¹ wspó³czesnym czytelnikom zrozumienie treci utworów. Do grupy tych
wyrazów mo¿na zaliczyæ wyraz p³atek zapisany przez Jana Domasza w wierszu
O teraniejszych modach, drukowanym w Kalendarzu Królewsko-Prusko
Ewangelickim w 1925 r.:
Doktor mówi: Bêdzie zdrowa, / Pos³uchajta mego s³owa /
I schowajta jej zwierciad³o, / Niech obwinie sobie gard³o.
1

Pieni duchowne i poemata wiatowe. Antologia mazurska. Wypisa³, opracowa³ i wstêpem
opatrzy³ Zbigniew Chojnowski. Go³dap 2004.
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Kiedy wyjdzie na ulicê, / Wemie p³atek, ciep³¹ mycê /

I obwi¹¿e sobie szyjê, / To nie umrze, lecz wy¿yje2.
Jak wynika z kontekstu, rzeczownik p³atek na Mazurach by³ u¿ywany
w znaczeniu to co s³u¿y do obwi¹zania szyi  szalik lub chustka. Do ochrony
g³owy przed zimnem s³u¿y³ p³atek i myca. Wyraz myca zapo¿yczony z niem.
Mütze by³ u¿ywany czêciej w formie zdrobnia³ej mycek ma³a, okr¹g³a czapeczka bez daszka lub mycka w znaczeniach 1. dawne kobiece nakrycie g³owy,
czepek, np. w zestawieniach: twarda mycka, sztywna mycka, mycka nocna,
2. czapka mêska, rzadziej kobieca, jako: mycka z rydlem, z rydelkiem, mycka
dziana z we³ny, 3. czapeczka niemowlêca, 4. rodzaj chustki na g³owê (SGOWiM 4, 207). W wierszu Jana Domasza wyraz myca móg³ byæ u¿yty w znaczeniu czepek na g³owê lub czapka dziana z we³ny, a wyraz p³atek okrycie
na szyjê.
W celu ochrony g³owy przed wiatrem i zimnem kobiety na Mazurach u¿ywa³y najczêciej chustek. Oczywicie chustki by³y ró¿ne, zwykle podstawê do
utworzenia nazwy stanowi³ ich wygl¹d lub funkcja, jak¹ spe³nia³y. Kobiety nosi³y ma³e chustki zak³adane na g³owê oraz du¿e chusty zarzucane na plecy i ramiona. Jak pisze Danuta Barska-Antos w Studiach Warmiñsko-Mazurskich:
Ma³e chustki odznacza³y siê du¿¹ ró¿norodnoci¹. W zale¿noci od funkcji,
jak¹ spe³nia³y w kobiecym stroju ludowym: ozdoby czy ochrony przed zimnem,
deszczem, s³oñcem  chustki by³y we³niane, lniane lub jedwabne, bia³e, czarne
lub ró¿nokolorowe, w kratê, w pr¹¿ki, w kwiaty itp.3. Badania dialektologiczne
prowadzone w latach piêædziesi¹tych XX w. we wsiach na wschód od Gi¿ycka
i Pisza potwierdzaj¹ wystêpowanie na Mazurach wyrazu p³atek i wyrazu chustka na okrelenia tego samego desygnatu  ma³ej chustki. W czêci zachodniej
Mazur powszechna by³a nazwy chustka, a w czêci wschodniej dominowa³a
nazwa p³atek4.
Wiktor Steffen w S³owniku warmiñskim nie notuje wyrazów chustka i p³atek, zamieszcza tylko wyraz mycka w znaczeniu chustka na g³owê, z niem.
Mütze czapka i wskazuje na dwa desygnaty: twarda lub sztywna mycka
w znaczeniu czepek (Steffen, SWar. 86).
Wyraz p³atek nie jest tak¿e notowany, jako osobne has³o, w S³owniku gwar
polskich Jana Kar³owicza, ale wystêpuje jako zdrobnienie wyrazu p³at kawa³
tkaniny, najczêciej p³óciennej, p³ótno. Rzeczownik p³atek, jako zdrobnienie wyrazu p³at, w gwarach polskich u¿ywany by³ w znaczeniu kawa³ek p³ótna
2
3

Ibidem, s. 86.
D. Barska-Antos: S³ownictwo Warmii i Mazur. Odzie¿. Studia Warmiñsko-Mazurskie 12.
Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1980, s. 11.
4 Ibidem, s. 12.
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lub chusteczka, chustka do nosa (SGPKar³. 4, s. 135). To drugie znaczenie gwarowego wyrazy p³atek mo¿na zestawiæ z tym u¿ywanym na Mazurach
chustka na g³owê. Wyrazy p³at i p³atek wystêpuj¹ w kartotece S³ownika gwar
polskich5, a Ma³y s³ownik gwar polskich notuje wyraz p³at w dwu ró¿nych
znaczeniach: 1. kawa³ek p³ótna, szmata, cierka oraz z terenu Mazowsza znaczenie chustka na g³owê i 2. zap³ata, wynagrodzenie (MSGp). Te dwa znaczenia wyrazu p³at dominuj¹ równie¿ w s³ownikach historycznych jêzyka polskiego.
W S³owniku wspó³czesnego jêzyka polskiego wystêpuj¹ oba has³a: p³at
i p³atek. Wyraz p³atek u¿ywany jest w znaczeniach barwna, pojedyncza czêæ
korony kwiatowej otaczaj¹cej s³upki i prêciki; ma³y p³at np. ligniny, papieru
toaletowego, ¿ó³tego sera; zwykle w liczbie mnogiej: p³atki niegu lub p³atki
owsiane, kukurydziane oraz np. p³atek ucha, p³atki nosa (SWJP 759). Wyraz p³at
w znaczeniach: kawa³ czego cienkiego, p³askiego, zwykle tkaniny, papieru itp.
lub p³aski, cienki kawa³, warstwa czego odkrojonego, oderwanego itp. od ca³oci, czêæ narz¹du oddzielona od drugiej czêci szczelin¹, wciêciem itp., jak
te¿ para skrzyde³ samolotu znajduj¹cych siê po obu stronach kad³uba i du¿y
p³atek niegu (SWJP 759). Jak wynika z przytoczonych definicji, wyrazy p³at
i p³atek nale¿¹ do wyrazów wieloznacznych i maj¹ we wspó³czesnym jêzyku
polskim inne znaczenia ni¿ te u¿ywane w gwarach, por. p³at 1. kawa³ tkaniny,
najczêciej p³óciennej, p³ótno, 2. zap³ata, wynagrodzenie, czy p³atek chustka, okrycie g³owy i szyi utrwalone w wierszu Jana Domasza.
W maj¹cym ju¿ charakter historyczny S³owniku jêzyka polskiego pod redakcj¹ Witolda Doroszewskiego wyraz p³atek tak¿e nie wystêpuje w znaczeniu
chustka na g³owê, okrycie g³owy i szyi. Jest notowany w innych znaczeniach6,
z których jedynie wyraz p³atek, jako zdrobnienie od p³at (SJP Dor. 6, s. 495496)
mo¿na zestawiaæ z mazurskim p³atek. Wyraz p³at, bêd¹cy podstaw¹ wyrazu
p³atek, ma w S³owniku jêzyka polskiego pod redakcj¹ W. Doroszewskiego
5

Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki S³ownika gwar polskich, t. II: P¯. Pod red.
J. Reichana, Kraków 1999, s. 45.
6 Por. p³atek: 1. listek korony kwiatowej otaczaj¹cej, os³aniaj¹cej s³upki i prêciki, wolny lub
zroniêty z innymi, zwykle barwny; 2. zwykle w liczbie mnogiej kryszta³ki lodu w kszta³cie
szeciopromiennych gwiazdek; 3. zwykle w liczbie mnogiej kryszta³ki lodu w kszta³cie szeciopromiennych gwiazdek; 4. zdrobnienie od p³at, w znaczeniu okrelonym przez kontekst 1. Tradycyjnym ubiorem b³azna by³ dziwaczny kostium, uszyty z ró¿nobarwnych p³atów, z czapk¹ z wielkimi uszami i dzwonkami; 2: G³owê [ ] konia i kark przykrywa³ kutan, to jest kapa z bia³ego
sukna prostego, na którym by³y poprzyszywane innego sukna rozmaitego koloru p³atki, wystrzygane w kwiaty, p³atki i ró¿ne figury. Wyraz p³atek wystêpuje we frazeologizmie, por. Co idzie,
pójdzie jak z p³atka czyli co uk³ada siê pomylnie, szczêliwie, wystêpuje w znaczeniu przenonym, jako: p³atek, czego?, np. nieba, pola, lasu, z³ota, miêsa itd. oraz w zestawieniach s³owotwórczych: p³atki mydlane, p³atki owsiane, jak te¿ w znaczeniu anatomicznym: p³atek ucha i zoologicznym: p³atki skrzelowe (SJP Dor. 6, s. 495496).
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a¿ piêæ znaczeñ7, z których tylko pierwsze kawa³ materia³u, najczêciej p³ótna;
p³achta, szmata (SJP Dor. 6, s. 493494) mo¿na ³¹czyæ z mazurskim p³atek
chustka na g³owê, okrycie g³owy i szyi.
Historyczne s³owniki jêzyka polskiego, tzw. warszawski (SW) i wileñski
(SWil.) potwierdzaj¹ znaczenia wyrazu p³atek przytoczone w S³owniku jêzyka
polskiego pod redakcj¹ W. Doroszewskiego8. Ze znaczeniem wyrazu p³atek
chustka na g³owê, okrycie g³owy i szyi mo¿na ³¹czyæ tylko notowany w S³owniku tzw. warszawskim wyraz p³atek o znaczeniu szmatka, ga³ganek; okrawek,
okrojek, cinek, ³atka i kawa³ek p³ótna lub gazy przyk³adany na cia³o; poduszeczka ze skubanki do tego¿ u¿ytku (SW, 4, s. 252) oraz notowane w S³owniku, tzw. wileñskim znaczenie wyrazu p³atek ma³y kawa³ek jakiej materii, sukna, p³ótna; listek, warstewka czego ma³a (SWil. 1028).
Notowany na Mazurach wyraz p³atek chustka, okrycie g³owy i szyi pod
wzglêdem strukturalnym mo¿na analizowaæ jako zdrobnienie utworzone sufiksem -ek od wyrazu p³at. Wyraz p³at w S³owniku tzw. warszawskim ma a¿ dziewiêæ znaczeñ, z których p³atek ma³y p³at, listek, blaszka oraz kawa³ p³ótna,
sukna, szmata, chusta; p³achta, ³ata, ³ach, ga³gan, lichota, por. frazeologizm;
Blady jak p³at, jak p³ótno, jak chusta oraz szal wiejski na Podlasiu, te¿ chusteczka mo¿na ³¹czyæ semantycznie z mazurskim p³atek. Specyficznym rodzajem
p³ata jest ró¿nobarwny kawa³ sukna z frêdzlami do ozdoby chom¹ta krakowskiego, p³at albo p³aca obrus w³osienny w olejarni, p³at na konia kawa³ filcu
podk³adany pod siod³o oraz zaczerpniête z jêzyka wiolarskiego: p³at derka
flanelowa s³u¿¹ca do obwijania burtnicy (SW 4, s. 251). Inne znaczenia wyrazu
p³at przytoczone w tym s³owniku nie s¹ zwi¹zane z desygnatem p³at kawa³
p³ótna, sukna9.
W S³owniku tzw. wileñskim wyraz p³at notowany jest a¿ w siedmiu znaczeniach, z których kawa³ p³ótna, sukna, p³achta,³achman,³ata, p³asta;
we³niany ró¿nobarwny kawa³ sukna z frendzlami do ozdoby chom¹ta (w Kra7 Wyraz p³at to 1. kawa³ materia³u, najczêciej p³ótna; p³achta, szmata, 2. kawa³, czêæ
jakiego obszaru (ziemi, gruntu); szmat, 3. p³aski kawa³, cienka warstwa, odp³atane, odciête,
oderwane itp. od ca³oci, 4. anat. czêæ jakiego narz¹du, 5. lot. ka¿de ze skrzyde³ samolotu po
obu stronach kad³uba oraz daw. dochód, zysk, lichwa, procent (SJP Dor. 6, s. 493494).
8 S¹ to znaczenia wyrazu p³atek zwi¹zane z anatomi¹: p³atek ucha, botanik¹: listek korony
kwiatowej; zdobnictwem: blaszka, listek, cienka warstewka, np. p³atek z³ota malarskiego, por.
te¿ p³atek zlepek, k³aczek, ob³oczek tworz¹cy siê w rozczynie; plamka, ³atka bia³a na rodku
czo³a u koni, ró¿yczka; w liczbie mnogiej p³atki kluski, ³azanki tatarczane z makiem; p³atki
przed oczyma  zjawisko chorobne polegaj¹ce na widzeniu p³atków ciemnych, lataj¹cych jakby
przed oczyma; p³ata pies z bia³ymi ³atami (SW 4, s. 252), czy p³atek skóra miêsista, wisz¹ca
pod ¿uchw¹ i na szyi ptaków; w liczbie mnogiej p³atki zlepki (SWil. 1028).
9 S¹ to znaczenia wyrazu p³at, por. czêæ narz¹du odgraniczona wyranie, miênie i skóra
pozostawione po odjêciu cz³onka, s³u¿¹ce do pokrycia pozosta³ej st¹d rany oraz p³aty w liczbie
mnogiej karty do gry (SW 4, s. 251).
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kowskiem) (SWil. 1027) semantycznie mo¿na ³¹czyæ z wyrazem p³atek chustka, okrycie przed zimnem g³owy i szyi10.
Na podstawie przedstawionych powy¿ej znaczeñ leksykalnych wyrazu p³atek zdrobnienie p³at mo¿na wnioskowaæ, ¿e mazurskie p³atek chustka, okrycie
g³owy i szyi mog³o powstaæ poprzez przeniesienia znaczenia ca³oci: kawa³
p³ótna, sukna na utworzon¹ z tej ca³oci mniejsz¹ jej czêæ oznaczaj¹c¹ kawa³ek p³ótna, sukna u¿ywany do obwi¹zywania g³owy i szyi, por. w S³owniku tzw.
wileñskim znaczenie wyrazu p³atek ma³y kawa³ek jakiej materii, sukna, p³ótna
[ ] (SWil. 1028).
W S³owniku jêzyka polskiego Samuela Bogumi³a Lindego wyraz p³at ma
dwa znaczenia. Jedno z nich, por. p³at, gen. p³atu, zdrobniale p³atek, p³atuszek;
czes. plat blacha, misa, serbskie plat pwat, sukno, p³ótno, pwatnik sukiennik, ros. ïëàòú p³achta, chusta; kawa³ sukna, p³ótna, ³ata; p³at skórzany, p³at
we³niany: Cz³owiek zgni³oci¹ bêdzie strawion w dole, Jako gdy stocz¹ p³at
we³niany mole (Linde 4, s. 145) jest zbie¿ne z przytoczonymi powy¿ej znaczeniami tego wyrazu. Wyrazy p³atek, p³atka, p³atuszek, zdrobnia³e od p³at, S. B. Linde
³¹czy z czes. platek, ros. ïëàòoêú [platok] chustka; okrajek, ³atka, por. By
nie cudze p³atki, Nie mia³by krawiec krawatki (Linde 4, 145)11.
Drugie, podstawowe znaczenie wyrazu p³at p³aca, zap³ata, wynagrodzenie
³¹czy siê z czasownikiem p³aciæ i omawianymi wy¿ej rzeczownikami p³at kawa³ tkaniny, najczêciej p³óciennej, p³ótno, p³atek zdrobnienie od p³at, bowiem jak pisze Aleksander Brückner w IX i X wieku p³aty i p³atki cienkiej
tkaniny lnianej by³y u S³owian monet¹ obiegow¹; st¹d p³aciæ w naszym znaczeniu; zap³ata jest wiêc i pieni¹dzem i ³at¹ (Br 420). S. B. Linde to znaczenie
wyrazu p³at gen. p³atu w rodzaju mêskim i w rodzaju ¿eñskim p³ata, gen. p³aty
³¹czy z ros. ïëàòà [plata] p³aca, zap³ata, op³at np. intraty, dochody, czynsz,
podatek, pobor, por. By³ podskarbim na p³aty królewskiemi, Ka¿dy
przyniós³ p³at, który Moj¿esz w³o¿y³ na lud, jak te¿ p³at, lichwa, po¿ytek
z lichwy Wzio³e od niego pieni¹dze, i dajesz mu lekki p³at od tego (Linde 4,
s. 144145), por. te¿ w rodzaju ¿eñskim p³ata, gen. p³aty p³aca, p³at, zap³ata
(Linde 4, s. 145).
To znaczenie wyrazu p³at w S³owniku jêzyka polskiego pod redakcj¹
W. Doroszewskiego by³o ju¿ opatrzone kwalifikatorem dawne, por. p³at dochód, zysk, lichwa, procent (SJP Dor. 6, s. 494).
10 Inne znaczenia wyrazu p³at to: deseczka, szmat rozp³atanego drzewa,czêæ na które siê
dzieli organ jaki (SWil. 1027).
11 S. B. Linde wymienia ró¿ne rodzaje p³atków: p³atki barwiczkowe, których niewiasty u¿ywaj¹ ku rumienieniu lica. P³atek z³ota malarskiego, nieg p³atkami pada. (Linde 4, 145) oraz
przytacza frazeologizm: jak z p³atka: Jak z p³atka wywin¹³, wszystko u niego. Dobry porz¹dek
robi, ¿e nie trzeba szukaæ, ni biegaæ; lecz ka¿da rzecz jak z p³atka wywiniona, pogotowiu bêdzie
w znaczeniu g³adko, smarownie, na jednej nodze (Linde 4, 146).
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Wyraz p³at w znaczeniu p³aca, p³acenie, op³ata, wyliczanie za co pieniêdzy oraz p³at p³aca, op³ata, pobór, podatek, danina, czynsz by³ notowany
równie¿ w S³owniku tzw. warszawskim (SW 4, s. 251). Zestawiono z nim derywaty p³ata albo p³atek przezwisko mieszczanina  obszarpaniec, w³óczêga,
pró¿niak, ni to pan ni to ch³op; s³uga dworski, pisarz pok¹tny (SW 4, s. 252),
p³atka, p³ata sk³adka, stawka za przegran¹ oraz z kwalifikatorem przestarza³e p³atka po³o¿enie ryzykowne, ryzyko, opa³y, niebezpieczeñstwo oraz sprawozdanie, raport, relacja (SW 4, s. 252)12.
W S³owniku tzw. wileñskim notowany jest tak¿e wyraz p³at, p³ata, w liczbie
mnogiej p³aty p³aca, p³acenie, op³ata, wyliczanie za co pieniêdzy (SWil 1027),
jak te¿ wyrazy: p³aæca albo p³ajca p³atnik, p³ac¹cy, wydaj¹cy op³atê, wynagradzaj¹cy zas³ugi czyje (SWil. 1025), p³atka w grze kartowej zamiast stawka
(SWil. 1028), p³atnik p³ajca, ten co op³at¹ siê zajmuje, wyp³aca (SWil. 1028),
wyraz p³atno z kwalifikatorem przestarza³e w wyra¿eniach: byæ p³atno ku
czemu byæ u¿ytecznym na co, s³u¿yæ ku czemu (SWil. 1028).
Linde notuje równie¿ czasowniki p³ataæ, p³atn¹æ sp³ataæ, rozp³ataæ, ros.
ïëàñòàòü wzd³u¿ rozcinaæ, rozszczepiaæ, szczepaæ, czes. placeti, plácy, zaplacugi, ros. ïëàòèü, ïëà÷ó, por. Klamry drzewo ciskaj¹, klin p³ata na po³y
(Linde 4, 145) i p³atka, p³atki zdrobniale od p³ata, p³at Graj¹c w karty, chcê
postawiæ p³atkê, aliæ i szel¹ga ju¿ nie mia³em (Linde 4, 146) oraz p³atnik,
p³atnika p³ajca, który wyp³aca, platno pop³aca, p³aci co (Linde 4, 146).
Oba podstawowe znaczenia wyrazu p³at chustka, kawa³ p³ótna, sukna
i p³aca, p³acenie, op³ata zachowa³y siê w jêzyku ukraiñskim, por. u B. Hrinèenki z Huculszczyzny: platók, platká 1) s³ój, warstwa; 2. platók, zdrobniale platóèok (Hrin 3, s. 192) i w jêzyku literackim homonim: platók, platká o znaczeniu
chustka oraz platók, platká maj¹cy znaczenia: 1. dial. warstwa (za Hrin),
2. tylko l. mn. p³atki np. niegu, 3. pojedynczy listek kwiatka, 4. ³atka
(SUM 6, s. 569), jak te¿ w jêzyku czeskim plátek, plátku, zdrobnienie od plát
u¿ywany w pierwszym znaczeniu: cienka, najczêciej metalowa p³ytka; blaszka; [...] np. kolia ze z³otych p³atków, zdrobniale pláteèek oraz wyraz *plátìòák
p³ócienny p³aszcz, p³ócienne ubranie lub but oraz plat w znaczeniu p³aca,
zap³ata (SCz 4, s. 126).
Wies³aw Bory w S³owniku etymologicznym podaje, ¿e wyraz p³at, którego
zdrobnieniem jest wyraz p³atek by³ notowany w jêzyku ogólnopolskim od
XV w., jako kawa³ek materia³u, zw³aszcza p³ótna; p³aski kawa³ek, cienka
warstwa czego, natomiast w dialektach u¿ywany w znaczeniu kawa³ tkaniny, zw³aszcza p³óciennej, p³achta, szmata, por. kasz. p³at ³ata (BorySE,
12 Por. frazeologizmy: Jak z p³atka wywin¹³ jak z pude³ka, wie¿o, czysto, porz¹dnie, elegancko, jak z ig³y, Jakby go z p³atka wywin¹³ g³adko, jak po male, szybko jak piórko osmali³,
piorunem, na poczekaniu, szczêliwie, po myli, pomylnie (SW 4, s. 252).
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s. 443). Z wyrazem p³at ³¹cz¹ siê wymieniane w s³ownikach historycznych
derywaty: p³atek, p³aciæ, p³atowy, p³atowaæ, op³acaæ oraz p³acie ³aty, przyszwy, p³acie¿ zap³ata, p³aci pewnie, chyba, p³ajca (< p³aæca) p³atnik
(Br 420).
Wyraz p³at nale¿y do grupy wyrazów odziedziczonych z epoki pras³owiañskiej. Mo¿na go rekonstruowaæ w formie *platú u¿ywanej w znaczeniu kawa³
tkaniny, p³ótna. Znaczenie to uleg³o rozszerzeniu w jêzyku staro-cerkiewnos³owiañskim, w którym wyraz platú oprócz znaczenia tkanina, p³ótno posiada³
te¿ znaczenie knot niæ pal¹ca siê w wiecy lub kawa³ek tkaniny w lampie
olejnej lub naftowej (BorySE, s. 443).
Rdzeñ ps³. *plat- mo¿na ³¹czyæ z lit. platùs szeroki, rozszerzony, por. te¿
lit. platnùs szybko rozprzestrzeniaj¹cy siê, lit. platà szerokoæ, ³ot. plats szeroki, przestronny, grec. ðëáôýæ szeroki, p³aski, przestronny (Fr 606607) por.
u¿ywany w funkcji przys³ówka w XVII i pierwszej po³owie XVIII w. wyraz
p³atem jako jeden kawa³ek, szmat materia³u; p³asko, na p³ask, szeroko (SJP
XVII/XVIII). Wyrazy zwi¹zane z rdzeniem *plat- wystêpuj¹ w staropruskich
nazwach miejscowych, por. Plat-medyen, Plote-medye (cz³on drugi, stpr. median
las) (Gerullis 125) i stpr. nazwach osobowych, por. Hanns Platelavke (Trautmann 77) z drugim cz³onem od stpr. lauks pole. Do grupy nazw z morfemem
leksykalnym *plat- nale¿y zaliczyæ nazwê miejscowoci P³at³awki niem. Platlack, Platlach w powiecie kêtrzyñskim na Mazurach (Rospond 651) oraz nazwê
wsi P³atyny w powiecie ostródzkim, por. 1360 ist des guttes Platten (Biolik
1992, 107) po³o¿on¹ nad jeziorem o tej samej nazwie, por.: 1360 See zcu Platten
[Playtten], des sehes Plattyns (Biolik 1994, s. 132).
W gwarach Polski pó³nocno-wschodniej znaczenie wyrazu p³atek od p³at
kawa³ materia³u, zw³aszcza p³ótna zawê¿ono do desygnatu ma³y kawa³ materia³u, zw³aszcza p³ótna, nadaj¹c mu nowe znaczenie chustka na g³owê i szyjê
u¿ywana do ochrony przed wiatrem i mrozem. U¿ywany na Mazurach wyraz
p³atek chustka na g³owê, jako zdrobnienie od p³at, ma swój odpowiednik semantyczny w przestarza³ym wyrazie ros. plat chusta, ps³. *platú kawa³ tkaniny, p³ótna nale¿y ³¹czyæ z ps³. *platati rozcinaæ na kawa³ki, p³aty oraz zapewne ps³. *poltüno tkanina lniana, p³ótno od pie. *pol-to < *plô-to, a to od pie.
rdzenia *pel(@)- okrywaæ, os³aniaæ; skóra, b³ona; okrycie, chusta (BorySE,
s. 447) oraz z wyrazem p³aski, por. stpol. XIV w. p³oski równy, g³adki, bez
wynios³oci(BorySE 443).
Przedstawione wy¿ej rzeczowniki p³at, p³atek, p³ótno, czasowniki p³aciæ,
p³ataæ i przymiotnik p³aski mo¿na wywodziæ od pie. rdzenia *pel(@)- okrywaæ,
os³aniaæ; skóra, b³ona; okrycie, chusta (BorySE, s. 443, 446447) oraz rozpatrywaæ w triadzie: *pelH- / *polH- / *plH-, a opisywany wyraz plat < *platú
uznaæ za derywat od stopnia zanikowego rdzenia *plH- rozszerzony

16

Maria Biolik

suf. pie. *-eH2 (> â) oraz sufiksem s³ow. *-to- z koñcówk¹ -s, a wiêc *plH-eH2-t-o-s.
W tym uk³adzie zwi¹zek z wyrazem p³ótno <*poltüno z rdzeniem rozszerzonym
suf. pie. *-to- i s³ow. *-ün-o, a wiêc *polH-t-(-üno) oraz z wyrazem p³aski
(< *polH-t-sko) staje siê widoczny13.
Jak pisze H. Kurkowska: Wyrazy s¹ dokumentami kultury i cywilizacji.
Wpatruj¹c siê w ich przeobra¿enia znaczeniowe, wnikliwy badacz dojrzy samo
¿ycie te w³anie przeobra¿enia warunkuj¹ce14. Analizuj¹c w tym kontekcie
zmiany znaczeniowe zachodz¹ce w omawianych wyrazach, mo¿na uznaæ je za
wa¿ne ród³o historyczne, bêd¹ce dowodem na to, ¿e S³owianie w handlu wymiennym u¿ywali, jako monety obiegowej, p³atów p³ótna lub innej tkaniny.
P³aty, jako handlowy rodek nabywczy zast¹piono póniej srebrnymi monetami,
które p³atano, czyli dzielono na mniejsze czêci, por. czasownik p³ataæ wzd³u¿
rozcinaæ, rozszczepaæ, szczepaæ (Linde 4, s. 145). Wyrazy polskie zap³ata, p³aciæ dobrze odzwierciedlaj¹ [ ] pocz¹tki handlu. Najpierw by³a to wymiana.
Czêsto co wymieniano na p³aty sukna. Od tych p³atów pochodzi s³owo p³aciæ,
które znaczy³o dawniej dawaæ za co p³aty sukna15, por. czasownik p³aciæ
wyp³acaæ, zap³acaæ, pop³acaæ, czes. platiti (Linde 4, s. 138).
Wnioski
Na Mazurach u¿ywano wyrazu p³atek w znaczeniu to, co s³u¿y do obwi¹zania szyi  szalik lub chustka. To znaczenie wyrazu p³atek ma charakter przestarza³y. Pod wzglêdem strukturalnym wyraz p³atek p³aski kawa³ek p³ótna lub
innej tkaniny, p³achta, szmata  chustka jest derywatem zdrobnia³ym od wyrazu
p³at. Oba wyrazy p³atek i p³at s¹ wspó³czenie wieloznaczne. Podstawowe znaczenie historyczne wyrazu p³at kawa³ p³ótna, sukna lub innej tkaniny ulega³o
ewolucji. Dawniej wyraz p³at by³ u¿ywany w znaczeniu p³aca, zap³ata por. ps³.
*platü sztuka p³ótna (tkaniny) jako jednostka monetarna (Bañkowski II 618),
por. czasownik p³aciæ (<*platiti, *plat-j¹). Zapisany w wierszu Jana Domasza
O teraniejszych modach wyraz p³atek w znaczeniu przestarza³ym, nieznanym
wspó³czesnym u¿ytkownikom polszczyzny wiadczy o archaicznym charakterze
leksyki16 u¿ywanej przez polskich Mazurów w dawnych Prusach Wschodnich.

13
14
15
16

Rekonstrukcja na podstawie danych przytoczonych w recenzji artyku³u.
H. Kurkowska: O zmianach znaczeñ wyrazów. Poradnik Jêzykowy 1949, z. 3, s. 12.
Ibidem.
Zdzis³aw Stieber stwierdzi³, ¿e archaizmy utrzymuj¹ siê g³ównie na peryferiach obszarów
jêzykowych, a taki peryferyczny charakter mia³a gwara mazurska u¿ywana przez polskich ch³opów
w dawnych Prusach Wschodnich, por. Z. Stieber: O archaizmach i innowacjach peryferycznych.
[W:] Studia indoeuropejskie. Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1974, s. 239241.
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Summary
The vocabulary item p³atek appeared in the poem by Masurian folk author Jan Domasz
O teraniejszych modach. It can be assumed from the context that it was used as a noun that can be
defined as a piece of cloth worn around the head or neck  a scarf or a bandana. The other word
that was used to describe a piece of clothing protecting the head was myca. The item p³atek was
a diminutive of p³at. Both mentioned words have many meanings in the Polish language as well as
in other Slavic languages. The primary meaning of the word was a piece of cloth that led to the
creation of the word p³atek and the word p³aciæ (to pay) as cloth was used by the Slavic people as
the currency.
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Two-word analogical names (derivative)
Old Polish two-word names were described by Witold Taszycki (see abb RiSP I 32138)
and his student Maria Malec (see abb Mal I). Having the popular names and the names
registered in historical sources as examples, language users have been creating analogical
names, which are often inappropriate. Those inappropriate names have been noted down
and discussed in the following article.
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Podstaw¹ doboru imion w tym artykule jest SIW (objanienie skrótów zob.
na koñcu tekstu). Za W. Taszyckim (RiSP I 32138) wyró¿niamy imiona:
1) jednocz³onowe, 2) dwucz³onowe, 3) skrócone, tj. zdrobnia³e i spieszczone,
czyli hipokorystyczne i 4) imies³owowe (kolejnoæ grup podawana wed³ug autora tego artyku³u)1. Tu zaj¹³em siê tylko imionami dwucz³onowymi, utworzonymi
analogicznie do notowanych przez W. Taszyckiego (RiSP I) i Mal I imion.
Niektóre z nich  miem twierdziæ  to: 1) zlepki g³osek, ukszta³towane na wzór
udokumentowanych ród³owo imion, np. Dziami³a, Dzimis³aw, Dzionis³awa, Regus³aw (3 ostatnie przyk³ady w II cz³onie); 2) inne z wahaniami co do formantu
rodkowego: -i-/-y-, np. Bogimi³ (o niedok³adnoci zapisów mówi te¿ W. Taszycki RiSP I 56; -e-/-o-, np. Dalomi³, Dalomir; 3) po prostu b³êdnie zapisane,
np. Badzimierz, Bis³aw, Bochdan, Bogimi³; Dzierzymi³  b³êdnie zapisany Dzier¿ymi³. Podobnie: Dzierzymir 1 w woj. poznañskim, Dzierzys³aw; Dzierzys³awa
1 Nawiasem dodam, ¿e w zgromadzonym tu materiale brak imion imies³owowych, bo dzi
funkcjonuj¹ one jako podstawy nazw miejscowoci czy derywowanych od nich nazwisk; jednak
SIW podaje 4 kobiety o imieniu Zdana: po 1 w woj. katowickim, krakowskim, lubelskim i w³oc³awskim; 2 mê¿czyzn Radowan: po 1 w woj. katowickim i legnickim,; 3 Radovan (prawdopodobnie Czesi lub S³owacy): po 1 w woj. gdañskim, suwalskim i wroc³awskim; 3 Radwan: po 1 w woj.
gdañskim, rzeszowskim i toruñskim; 1 kobietê Radwana w woj. ³ódzkim.
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i Dzie¿ys³awa; Jarmira; Lesz³aw zam. Les³aw; mo¿e te¿ Lidmi³a; Radimi³, Radimir, Radis³aw zam. ze spójk¹ -o- Radomi³, Radomir, Rados³aw; nierzys³aw;
4) w zapisie niemieckim, np. Kasimir; 5) zawarcie w im. pewnych idei, jak
Chlebos³aw; adideacje do nowych treci, np. Damas³aw < dama, Dar(a)mi³a;
6) imiona mog¹ nosiæ Czesi lub S³owacy, np. Kvetos³ava, Ladislav, Predrag,
Svatopluk, Svetozar, Swetomir lub S³owianie po³udniowi, np. Krasimira, Rastislav czy wschodni, jak ukr. Litoslaw, SIW bowiem nie ujawnia narodowoci
nosicieli. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e wypisane ze SIW imiona maj¹ bardzo nisk¹
frekwencjê, czêsto mog³y powstaæ z winy urzêdnika lub rodzica zg³aszaj¹cego
narodziny dziecka.
Adami³a 1 w woj. wroc³awskim. Mo¿na zinterpretowaæ podwójnie: Ada
mi³a lub Adam z suf. -i³a. SSNO I Mal I nie notuj¹ i tak jest w nastêpnych
artyku³ach, czego ju¿ odnotowywaæ nie bêdê.
Adamira 2: po 1 w woj. opolskim i siedleckim od im. Adam z cz³onem -mir
i koñcówk¹ ¿eñsk¹ -a oraz z haplologi¹ i uproszczeniem -mm->m.
Agnies³awa 1 w woj. elbl¹skim przez odniesienie do im. Agnieszka lub im.
Agna 3: po 1 w woj. legnickim, s³upskim i tarnowskim od ³ac. agna owieczka
z cz³onem -slawa z analogicznym do imion typu Wolemira (RiSP I 56).
Aladar 1 w woj. wroc³awskim. Kojarzy siê podstawowymi im. Ala + ap. dar.
Aldes³aw 1 w woj. gorzowskim  nawi¹zanie do imion germañskich z cz³onem z I ald, jak Gerald, Harald, II cz³on s³aw, najczêstszy w imionach stpol.
Aldomierz 2: po 1 w woj. gdañskim i ³om¿yñskim, zob. wy¿ej Aldes³aw.
Aldomir 1 w woj. szczeciñskim, por. has³o Aldes³aw.
Alimiria 1 kobieta w woj. olsztyñskim  odniesienie do im. Alina, Alicja
lub mêskiego zdrobnionego Ali < Albin, Alfons, Alojzy, zastanawia wyg³osowe
-miria zamiast -mira, mo¿e nawi¹zanie do zlatynizowanych n.m. typu Casimiria
Kazimierz n. Wis³¹, Sandomiria Sandomierz, Wlodimiria W³odzimierz Wo³yñski.
Alis³aw 1 w woj. koniñskim, por. has³o Alimiria.
Almir 1 w woj. ³ódzkim; 15 Almira. Nag³osowe Al- niemotywowane.
Anigarda 1 w woj. koniñskim  odniesienie do im. Ania z II ermañskim
cz³onem garda, jak Hildegarda, Irmgarda i inne.
Annos³awa 1 w woj. jeleniogórskim  od im. Anna.
Ares³aw 1 w woj. ostro³êckim  od n. greckiego boga wojny Aresa.
Argymir 1 w woj. bydgoskim  adideacja do gr. argýrion srebro i wyrazów pochodnych, por. 1 Argirios w woj. katowickim, 8 Argiris, 2 Argiro: po 1
w woj. kronieñskim i wroc³awskim, 1 Argyrios w woj. szczeciñskim (to prawdopodobnie Grecy).
Artys³aw w woj. jeleniogórskim  odniesienie do ³ac. ars, art-is sztuka.
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B¹dzimierz 1 w woj. czêstochowskim  Mal I 64 Bêdzimir  zdefektowany
zapis. B¹dzis³aw 1 w woj. koszaliñskim  Mal I 65 Bêdzis³aw, por. 1 mê¿czyznê
o im. Bêdzis³aw w woj. bydgoskim.
Baldomero 1 w woj. gdañskim; 2 kobiety Baldomiera: po 1 w woj. bydgoskim i katowickim; 1 Baldomira w woj. che³mskim  prawdopodobnie odniesienie do niem. rdzenia bald/bold mia³y, odwa¿ny.
Bartos³aw 2: po 1 w woj. gdañskim i s³upskim; 1 Bartys³aw w woj. tarnobrzeskim  odniesione do im. Bartek, Bart³omiej.
Bas³awa 2: po 1 w woj. wa³brzyskim i wroc³awskim; nag³osowe Ba- enigmatyczne.
Belis³awa 1 w woj. warszawskim  odniesione do nazwiska Bela.
Benis³aw 2: po 1 w woj. ³ódzkim i szczeciñskim; 2 Benis³awa: po 1 w woj.
szczeciñskim i wa³brzyskim  od im. Benek/Bieniek < Benedykt.
Bis³aw 1 w woj. katowickim; 2 Bis³awa: po 1 w woj. lubelskim i ostro³êckim  od n. m. Bys³aw pod Tuchol¹ (NMP I 474).
B³achomir 2 w woj. piotrkowskim  czeskie Blahomir.
B³ogos³aw 4: 2 w woj. p³ockim, po 1 leszczyñskim i pilskim  od b³ogi lub
derywat wsteczny od b³ogos³awiæ.
Bochdan 6  poprawnie Bohdan lub Bogdan.
Bodzis³aw 3: po 1 w woj. ciechanowskim, katowickim i ³ódzkim; 2 Bodzis³awa: po 1 w woj. s³upskim i szczeciñskim  od bóæ; Mal I 66 podaje
1 przyk³ad Ostrobod z omawianym rdzeniem w II cz³onie.
Bogimi³ 3: po 1 w woj. bia³ostockim, koniñskim i wa³brzyskim; 4 Bogimi³a:
po 1 w woj. bydgoskim, katowickim, opolskim i w³oc³awskim; 5 Bogumi³y: po
1 w woj. katowickim, pilskim, siedleckim, tarnobrzeskim, zielonogórskim; poprawnie Bogumi³ 16265 i Bogumi³a 69572, Bogumi³ (Mal I 66).
Bogmi³a 3: 2 w woj. bydgoskim, 1 gorzowskim  wariant z elips¹ -u-;
1 Bogumi³³a w woj. gorzowskim  manieryczny zapis im. Bogumi³a.
Bogolub 1 w woj. warszawskim; Mal I 67 nie notuje, znane jednak
w innych jêz. s³owiañskich: b³g., cz., s³wñ., s.-ch., s³owiñskim, ³u¿yckich, zob.
Mal I 67.
Bogomier 1 w woj. gorzowskim; Mal I 67 podaje w jêz. b³g., cz., ³u¿yckich,
s.-ch., s³wñ., s³owiñskim; dodatkowo w cz³onie -mir obserwujemy rozwój grupy
-ir > -er, por. tak¿e 4 osoby nosz¹ce imiê Bogomir i 3 Bogomira 1 Bogumierz
w woj. katowickim; 9 Bogumir; 6 Bogumira.
Bojomir 8  neologizm, wyzyskuj¹cy w I cz³onie rzeczownik bój, w ca³oci
znacz¹cy niejako walka o pokój, por. g³ówny plac w Pekinie  Tien-An-Men
Pokój dla wiata.
Bolemierz 3: po 1 w woj. leszczyñskim, ³ódzkim i sieradzkim  Mal I68
Bolemir, por. Kazimierz.

22

Edward Breza

Borus³awa 2: po 1 w woj. pilskim i poznañskim  Mal I 69 Borzys³aw,
odniesione  wskutek etymologii ludowej  do boru.
Borys³aw139, Borys³awa 50  Mal I 69 Borzys³aw.
Borzes³awa 1 w woj. warszawskim  Mal I 69 Borzys³aw, por. n.wsi Borzestowo od im. Borzest < Borzys³aw.
Chlebos³aw 1 w woj. poznañskim; 1 Chlebos³awa w tym¿e woj.  odniesione do podstawowego artyku³u ¿ywnociowego, jakim jest chleb.
Dagomir 11; 1 kobieta o im. Dagomira w woj. gdañskim; cz³on I z celtyckiego dago dobry KNI 75.
Dagos³aw 1 w woj. katowickim; 1 Dagus³awa w woj. jeleniogórskim. Zob.
Dagomir.
Dajmir 1 w woj. warszawskim  od rozkanika daj.
Dalomil 1 w woj. bydgoskim z wtórnym formantem -o-, zamiast -e- typ
Dalemir.
Dalomi³ 1 w woj. koniñskim. Jw.
Dalomir 1 w woj. piotrkowskim; 1 Dalomira w woj. ³ódzkim. Jw.
Damas³awa 1 w woj. poznañskim z adideacj¹ do dama w miejsce starop.
Domas³aw Mal I 82.
Damil 1 w woj. opolskim; 2 Damila: po 1 w woj. czêstochowskim i katowickim; 3 Dami³a: po 1 w woj. katowickim, krakowskim i szczeciñskim.
Z rdzeniem -da- < daæ, por. Mal I 78.
Damir 12; 3 Damira: po 1 w woj. gdañskim, poznañskim i warszawskim. Jw.
Damis³awa 1 w woj. pilskim. Mo¿e trójcz³onowe: da (zob. wy¿ej), mi/my(Mal I 95), s³aw.
Danies³awa 1 w woj. przemyskim; 12 Danis³aw ; 74 Daanis³awa  przez
odniesienie do im. Daniel.
Danus³aw 1 w woj. w³oc³awskim; 3 Danus³awa: po 1 w woj. katowickim,
poznañskim i szczeciñskim; 1 Danys³awa w woj. tarnowskim  przez odniesienie do im. Danuta. RiSP I 98 (indeks) podaje (ze znakiem zapytania n.os. Danny
ze ród³owego zapisu dannj r. 1204).
Darami³a 1 w woj. w³oc³awskim  zapewne nadaj¹cy imiê myla³ o mi³ych
darach, wprost powiedzia³ to w nastêpnym imieniu:
Darmi³a 2: po 1 w woj. poznañskim i warszawskim. Mal I 79 notuje imiona
z cz³onem -dar tylko w postpozycji, nigdy w prepozycji, zob. jednak has³o
Daros³aw.
Daromil 1 w woj. gdañskim; 2 Daromi³: po 1 w woj. ³ódzkim i wroc³awskim; 111 Daromi³a.
Daromir 7; 3 Daromira w woj. poznañskim.
Daros³aw 175; 13 Daros³awa. Imiê Daroslav notuje w czeszczynie Svob 74.
Darymierz 1 w woj. wa³brzyskim. Jaki twór analogiczny, mo¿e na wzór
Mieczys³aw, Przybygniew.
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Das³awa 1 w woj. bydgoskim. Por. Dami³, Damir podstawê -da- : daæ
u Mal 78.
D¹bros³aw 2: po 1 w woj. jeleniogórskim i zielonogórskim. Cz³on d¹brow imionach siê nie pojawia (wyj¹tkowo D¹brówka, ¿ona Mieszka I, która jednak wed³ug A. Brücknera jest Dobraw¹2), analogia do licznych D¹brów i D¹brówek oraz pochodnego od nich nazwiska.
Denis³aw 1 w woj. pilskim; 1 kobieta Denis³awa w woj. zamojskim
 nawi¹zanie do im. Denis; 1 Deonis³aw w woj. bydgoskim.
Desdis³awa 1 w woj. poznañskim. W tym, jak i w nastêpnym  poza cz³onem s³awa  pocz¹tkowa czêæ imienia des- (znany z greki przedrostek dis-,
realizowany niekiedy w polszczynie jako dez-) niejasna: ew. zrost de Zdzis³awa
tu chyba nie zachodzi.
Desis³awa 5: po 1 w woj. katowickim, kaliskim, lubelskim, ³ódzkim i warszawskim. Pocz¹tkowa czêæ Desi- niejasna.
Dionis³aw 1 w woj. rzeszowskim. Odniesienie do im. Dionizy.
D³ugomir 1 w woj. bydgoskim. Mal I 74 nie notuje, choæ cz³on d³ugow im. D³ugobor, D³ugomi³.
D³ugos³awa 1 w woj. wroc³awskim. Mal I 74 nie notuje, zob. wy¿ej.
Dobos³aw 1 w woj. ³ódzkim. Zapewne Dobies³aw odniesiony do ap. doba.
Dobras³aw 1 w woj. radomskim z adideacj¹ do podstawy dobra s³awa
 jest Dobros³aw Mal I 81.
Dobrochwa³a 1 w woj. lubelskim. Mal I 80 nie notuje, sztuczne od podstawy dobra chwa³a.
Dobromyl 1 w woj. katowickim  jest Dobromys³ u Mal I 81 i w SIW 1
w woj. toruñskim.
Dobros³owa 1 w woj. katowickim  notowana Dobros³awa Mal I 81.
Dobrus³awa 1 w woj. che³mskim  jest Dobros³awa Mal I 81.
Dobrowoja 2: po 1 w woj. nowos¹deckim i warszawskim  jest Dobrovoj
w cz., Mal I 81.
Dobrzys³awa 1 w woj. zielonogórskim  jest Dobrzegniew Mal I 81, analogia do typu Cieszys³aw, Mieczys³aw.
Dobys³awa 1 w woj. w³oc³awskim. Zniekszta³cone imiê Dobies³aw przez
odniesienie do podstawy (z)dobyæ s³awê. Por. dalej Zdobys³aw, Zdobys³awa.
Doles³aw 1 w woj. jeleniogórskim; Doles³awa 1 w woj. w³oc³awskim;
1 Dolis³awa w woj. lubelskim. Twór sztuczny, analogiczny do Boles³aw, mo¿liwy tak¿e z Boles³aw wskutek opozycji ekwipolentnej b : d.3
2 Dyskusjê i pogl¹dy autorów: czy D¹brówka, czy Dobrawa zob. W. Taszycki: Bibliografia
onomastyki polskiej [t. I]. Kraków 1960, poz. 623, 721, 725, 826, 883, 911.
3 Szerzej zob. E. Breza: Obocznoæ t : k (i podobne) i jej lady w nazwach Pomorza Gdañskiego. Jêzyk Polski 1977, LVII, s. 185192.
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Domis³aw 2: po 1w woj. kronieñskim i poznañskim; 11 Domis³awa;
6 Domos³aw: po 1 w woj. bydgoskim, czêstochowskim, koszaliñskim, krakowskim, ³ódzkim i wroc³awskim; 7 Domos³awa: 2 w woj. bia³ostockim, po 1 katowickim, ³ódzkim, ostro³êckim, siedleckim, i warszawskim. Jest Domas³aw Mal
I 82. Utworzone na wzór im. Tomis³aw SSNO V 455, odniesione przez SEMot
I 322 do pras³. *tomiti drêczyæ, mêczyæ, ale zwykle wyprowadzane od im.
Tomasz.
Domos³aw 6: po 1 w woj. bydgoskim, czêstochowskim, koszaliñskim, krakowskim i ³ódzkim  Jest Domas³aw Mal I 82, odniesione do dom.
Domys³aw 4: po 1 w woj. bydgoskim, katowickim, piotrkowskim i sieradzkim; 1 Domys³awa w woj. ³ódzkim. Albo jak Domis³aw (zob. wy¿ej), albo od
domylaæ siê, domys³.
Donies³aw 1 w woj. szczeciñskim; 3 Donis³aw: 2 w woj. katowickim,
1 kieleckim; 20 Donis³awa. Mo¿e przez skojarzenie z wyra¿eniem donieæ s³awê.
Doromi³a 2: po 1 w woj. ³ódzkim i poznañskim. Mo¿e od hipok. Dora <
Dorota.
Doros³aw 3: po 1 w woj. kieleckim, toruñskim i wroc³awskim. Jw.
Dos³awa 1 w woj. kieleckim. Z I cz³onem -do- partyku³a wzmacniaj¹ca
przeczenie Mal I 79.
Drachomir 1 w woj. piotrkowskim to na pewno cz. Drahomir, pol. Drogomir Mal I 83.
Dragomir 10; 4 Dragomira: po 1 w woj. kaliskim, krakowskim, opolskim
i radomskim. Mo¿e adaptacja czeskiego Drahomiø, Mal I 83 Drogomir.
Drahomira 4: po 1 w woj. bia³ostockim, s³upskim, warszawskim i wroc³awskim. Mal I 83 Drogomir.
Dragoljub 1 w woj. bia³ostockim. Imiê po³udniowos³ow. lub ³u¿yckie, zob.
Svob 75.
Drogis³aw 1 w woj. poznañskim. Zniekszta³cony Drogos³aw Mal I 83.
Dragos³aw 1 w woj. kieleckim Mal I 83 Drogos³aw.
Drahomila 1 w woj. katowickim. Por. Drogomi³ u Mal I 83.
Drahoslawa 1w woj. bielskim z czeskiego, por. Mal I 83.
Drogomiera 1 w woj. bydgoskim. Zniekszta³cona Drogomira Mal I 83.
Drogomierz 1 w woj. koniñskim, por. Drogomira z adideacj¹ do mierzyæ.
Drogowit 7  w cz. Drahovit Mal I 83.
Dromi³a 1 w woj. w³oc³awskim, mo¿e ci¹gniêcie z Drogomi³a, por. Drogomi³ Mal I 83.
Drzemys³aw 1 w woj. lubelskim  odniesienie do drzemaæ.
Dyanis³aw 1 w woj. katowickim  nawi¹zanie do bogini Diana.
Dys³awa 2: po 1 w woj. radomskim i s³upskim. Nag³os Dy- niemotywowany.
Dzes³aw 1 w woj. bydgoskim. Skaszubiony Dzies³aw Mal I 83.
Dziamila 1 w woj. opolskim. Twór sztuczny.
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Dzidos³aw 2 w woj. ³ódzkim; 3 Dzidos³awa: po 1 w woj. piotrkowskim,
siedleckim i zamojskim. Zukrainizowane czy sczechizowane imiê Dziados³aw
Mal I 83.
Dzienis³aw 1 w woj. kronieñskim; 1 Dzienis³awa w woj. w³oc³awskim.
Odniesienie do nazwiska Dzienisz < Dionizy.
Dzierzymi³ 1 w woj. poznañskim. B³êdnie zapisany Dzier¿ymi³, por. Mal I 85.
Dzierzymir 1 w woj. poznañskim. Por. wy¿ej.
Dzierzys³aw 2: po 1 w woj. ³ódzkim i szczeciñskim; 4 Dzierzys³awa: po
1 w woj. kieleckim, katowickim, piotrkowskim i poznañskim. Por. s.v. Dzierzymil.
Dzier¿ymier 1 w woj. poznañskim. Por. ni¿ej.
Dzier¿ymir 5: 4 w woj. poznañskim, 1 jeleniogórskim; 1 Dzier¿ymira
w woj. leszczyñskim. Notowane w ukraiñskim, serbsko-chor. i s³oweñskim Mal
I 85, nieznane w stpol.
Dzierzymierz 1 w woj. gdañskim; 1 Dzier¿ymierz w woj. poznañskim;
1 Dzie¿ys³awa w woj. kaliskim  notowane: Dzier¿ys³aw, Dzier¿ys³awa Mal I 85.
Dzimis³aw 1 w woj. ciechanowskim. Sztuczne.
Dzionis³awa 1 w woj. koszaliñskim. Sztuczne.
Dzis³aw 3: po 1 w woj. katowickim, poznañskim i suwalskim; 4 Dzis³awa:
po 1 w woj. katowickim, poznañskim i suwalskim. Od Zdzis³aw z pominiêciem
nag³osowego Z-.
Dziunis³awa 1 w woj. kronieñskim. Od Dziunia < Jadziunia.
Dzwonimierz 1 w woj. warszawskim  od dzwoniæ.
Felis³awa 1 w woj. ³ódzkim od im. Felicja. Wg WZ 514 siostra Felis³awa
by³a zakonnic¹ norbertank¹, towarzyszk¹ b³. Bronis³awy Odrow¹¿ówny
(ok. 12001259), imiê wiêc powiadczone na ziemiach polskich wczenie.
Elis³aw 1 w woj. ciechanowskim od imion typu Eligiusz, Eliza czy Eliasz.
Erys³aw 2: po 1 w woj. bydgoskim i warszawskim. Prawdopodobnie nawi¹zanie do Erynie greckie grone boginie zemsty MEKSA I 305.
Fenis³aw 1 w woj. lubelskim; 1 Fenis³awa w woj. kieleckim  prawdopodobnie do legendarnego ptaka Feniks (MEKSA I 330).
Fonis³awa 1 w woj. katowickim  odniesienie do wyrazów z gr. fono-.
Fredys³aw 11; 14 Fredys³awa  od im. Fryderyk, w zdrobnieniach Fredro,
Fredzio.
Fredzimierz 1 w woj. pilskim  jw.
Fredzis³aw 1 w woj. kaliskim; 1 Fredzis³awa w woj. kieleckim  jw.
Frezys³aw 1 w woj. legnickim  nawi¹zanie do rzeczownika frez.
Frydrys³awa 1 w woj. zamojskim; 1 Frydys³aw w woj. kieleckim; 1 Frydys³awa 1 w woj. ostro³êckim  imiê Fryderyk, niem. Friedrich.
G(i)enis³aw 2: po 1 w woj. lubelskim i skierniewickim; 5 Genis³aw:
2 w woj. bydgoskim, po 1 kaliskim, lubelskim i toruñskim; 4 Genis³awa: po
1 w woj. bydgoskim, koniñskim, p³ockim i warszawskim z I cz³onem G(i)enia.
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Gis³aw 1 w woj. katowickim  nag³os gi- z niczym siê nie kojarzy.
Godys³aw 10; Godys³awa 9  literalna postaæ im. Godzis³aw (Mal I 86).
Gondys³aw 1 w woj. opolskim  z I cz³onem gêdziæ graæ na instrumencie,
por. stpol. gêdba, czeskie, widoczne w nazwisku Gondek.
Gonis³aw 1 w woj. ³om¿yñskim  od czasownika goniæ: goniæ za s³aw¹.
Gorys³aw 1 w woj. gdañskim; 2 Gorys³awa: po 1 w woj. pilskim i warszawskim  literalny zapis im. (Mal I 81); te¿ 1 Gorzes³awa w woj. poznañskim,
odniesiona do czasownika gorzeæ; por. tak¿e 6 mê¿czyzn o im. Gorzys³aw:
3 w woj. ³ódzkim, 2 szczeciñskim, 1 wa³brzyskim; 1 Gorzys³awa w woj. bydgoskim.
Gromos³aw 7, nosi gen. Gromos³aw Czempiñski, by³y prezes UOP-u
 analogiczne do imion z I cz³onem imiennym (nominalnym) i interfiksem -o-,
notowane Gromis³aw (Mal I 87) z czasownikiem stpol. (o)gromiæ nape³niæ
trwog¹, por. z Godzinek o Niepokalanym: Poczêciu NMPanny: Ogromna czartu
jeste Wzbudzasz lêk w szatanie.
Gronis³awa 1 w woj. opolskim  od grono, ale wtedy ze spójk¹ -o-: *Gronos³awa.
Grzejs³aw 1 w woj. skierniewickim  od grzaæ, ale wtedy Gres³aw (zob.).
Grzes³aw 41; Grzes³awa 21  od grzaæ lub im. Grzech, Grze < Grzegorz.
Grzynis³awa 1 w woj. katowickim;  zniekszta³cone autentycznie notowane
imiê Grzymis³aw, Grzymis³awa (Mal I 87).
Guc³awa 1 w woj. lubelskim  analogia do Wac³aw, Rac³awice.
Guczys³aw 1 w woj. tarnobrzeskim, 1 Guczys³awa w woj. katowickim
 w I cz³onie niemotywowane.
Gus³aw 2: po 1 w woj. lubelskim i poznañskim  kojarzy siê z gwarowym
rzeczownikiem gus³a przes¹dy.
Haidar 5 mê¿czyzn: 2 w woj. ³ódzkim, po 1 bia³ostockim, gdañskim i
zamojskim. Z niem. Heide < Adelheid, polskie Adelajda, a mo¿e etymologiczny
Gajdar.
Halis³awa, SIW podaje 1 kobietê w woj. kieleckim z nawi¹zaniem do im.
Halina.
Heles³aw < Helena 1 w woj. koniñskim z adideacj¹ do Helena.
Helis³aw < Eliasz, SIW 1 mê¿czyznê w woj. bia³ostockim.
Jac³aw 30 mê¿czyzn, 5 Jac³awa: 2 w woj. czêstochowskim, po 1 krakowskim, ³ódzkim i s³upskim. Z Jaczes³aw, por. Mal I 88.
Jados³aw 1 w woj. piotrkowskim  od n. os. Jad 1 w woj. gdañskim; 1 Jada
w woj. szczeciñskim.
Jagos³awa 1 w woj. suwalskim  od im. Jaga.
Jagumi³a 2: po 1 w woj. czêstochowskim i katowickim  od im. Jaga.
Jagus³awa 45  od im. Jaga.
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Jajdar 1 w woj. olsztyñskim. Chyba od okazjonalnego wymówienia Jajdar
im. Gajdar.
Jakomir 1 w woj. poznañskim, mo¿e zrost zestawienia: jako mir.
Jakubys³aw 1 w woj. katowickim. 0d im. Jakub.
Jamil 5 kobiet: po 1 w woj. krakowskim, nowos¹deckim, poznañskim
i wa³brzyskim; 6 mê¿czyzn Jamila [zapewne pomy³ka: wy¿ej winni byæ mê¿czyni, tu kobiety]: 2 w woj. czêstochowskim, po 1 kieleckim, krakowskim,
siedleckim i tarnobrzeskim; 1 kobieta Jamilla w woj. lubelskim; mo¿e zestawienie: ja mi³/mi³a.
Janczes³aw 1 w woj. warszawskim : Mal I 88 Jaczes³aw, odniesione do im.
Jan b¹d te¿ od zestawienia Jan Czes³aw.
Janemys³aw 1 w woj. krakowskim  od im. Jan.
Janes³aw 2: po 1 w woj. katowickim i zamojskim. Jw.
Janimierz 1 w woj. katowickim. Wtórne -mierz zamiast -mir. Por. Janis³aw.
Janimira 1 w woj. szczeciñskim. Od im. Jan, por. Janis³aw.
Janis³aw 439; 29 Janis³awa; 1 Jannis³aw w woj. zamojskim; 1 Jans³aw
w woj. tarnobrzeskim. Ju¿ Mal I 88 wskazywa³a na wtórnoæ formy Janis³aw,
notowanej od r. 1308; te¿ z nag³osem Je-: 1 Jenis³aw w woj. ³ódzkim.
Janomi³a 1 w woj. krakowskim. Od im. Jan.
Janomir 1 w woj. poznañskim. Jw.
Jarmila 58; 1 Jarmi³ w woj. wroc³awskim; u Mal I 88 nienotowany; struktura analogiczna do Jaromir(a).
Jarmira 1 w woj. toruñskim  Mal I 88 Jaromir.
Jarope³k 4: 2 w woj. wroc³awskim, po 1 bydgoskim i kaliskim; 1 Jaropo³k
w woj. kieleckim. Imiê w starop. nienotowane (Mal 8889), choæ oba cz³ony
znane z imion.
Jarowit 4: 2 w woj. wroc³awskim, po 1 krakowskim i warszawskim. Jw.
Jaroslav 9  Mal I 89 Jaros³aw, gdzie te¿ cz. i scs-owskie, b³g. i in. Jaros³av.
Jas³aw 1 w woj. gdañskim.  Skrót im. Jaros³aw.
Jerenis³aw 1 w woj. gdañskim  od im. Jarema z wtórnym -n-.
Jeromir 1 w woj. s³upskim; 2 Jeromira: po 1 w woj. katowickim i ³ódzkim
z przejciem ja- > je-.
Jezdzimir 1 w woj. krakowskim  od czasownika jedziæ.
Jedros³aw 1 w woj. opolskim  od im. Jêdrek.
Jerzys³aw 1 w woj. koniñskim  od im. Jerzy.
Jomira 1 w woj. warszawskim, mo¿e zestawienie: gw. jo ja Mira Ja
Mir(k)a.
Jonis³aw 1 w woj. w³oc³awskim  od im. Jan, gw. Jon, por. Janis³aw.
Julis³aw 1 w woj. kieleckim; 1 Julis³awa w woj. poznañskim. Od im. Julius, Julia.
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Juris³aw 1 w woj. poznañskim. Od im. Jur Jerzy.
Kades³aw 1 w woj. kaliskim  od im. Kada < Kazimierz, np. u 2 mê¿czyzn
w SIW: po 1 w woj. ³ódzkim i warszawskim.
Kami³a 3 im. ¿eñskie Kamila z wtórnym -³-: po 1 w woj. elbl¹skim, krakowskim i w³oskim.
Karos³aw 3: 2 w woj. katowickim, 1 gdañskim. Od rzeczownika kara.
Kasimir 3: po 1 w woj. katowickim, poznañskim i warszawskim zniemczone wobec etymologicznego Kazimir, dzisiejszego (Mal I 90), wspó³czesnego
Kazimierz, wskutek odczytania interwokalicznego -s- jako -z-.
Kazimier 10; 35761 Kazimierz; 5 Kazimierza; 121 Kazmiera; 281 Kazmierz; 39 Kamiera; 5 Kamierz wobec Kazimir Mal I 90.
Kiros³aw 1 mê¿czyzna w woj. radomskim. Od im. Kira.
Krasimir 7; 4 Krasimira: po 1 w woj. czêstochowskim, kieleckim, radomskim i rzeszowskim; 2 Krassimir: po 1 w woj. poznañskim i warszawskim;
1 Krasymir w woj. s³upskim. Od czasownika krasiæ upiêkszaæ; imiê znane
u S³owian po³udniowych.
Krasis³aw 2 w woj. katowickim. Od czasownika krasiæ upiêkszaæ, zob.
wy¿ej.
Krasnomi³a 1 w woj. katowickim. Od przymiotnika krasny piêkny.
Krasnoroda 6: po 2 leszczyñskim i poznañskim, po 1 bydgoskim i warszawskim. Od podstawy krasno rodziæ.
Krasnos³awa 1 w woj. ³ódzkim. Od przymiotnika krasny.
Krasomi³a 1 w woj. gdañskim. Od rzeczownika krasa piêkno, ozdoba.
Krynostan 1 w woj. skierniewickim z I cz³onem od kryn(ica).
Krys³aw 7 z nawi¹zaniem do im. Kry(sztof).
Krzemir 1 w woj. krakowskim. Mo¿e odniesienie do krze(mieñ).
Krzemis³awa 1 w woj. ³ódzkim; 1 Krzemys³aw w woj. w³oc³awskim. Zob.
wy¿ej.
Krzenis³awa 1 w woj. gdañskim. Mo¿e od krzyna.
Krzesimierz 11; Krzesimir 11. Mal I 92 z cz³onem krzesi- podaje tylko
Krzesis³aw i Krzesis¹d.
Krzes³aw 32; Krzes³awa 14. Forma skrócona od im. Krzesis³aw.
Krzemira 1 w woj. kaliskim. Od Krzesimira (zob. has³o Krzesimierz)
z elips¹ -i-, por. formê Kamierz.
Krzys³aw 19; 8 Krzys³awa. Nawi¹zanie do im. Krzy(sztof).
Krzysztos³aw 1 w woj. warszawskim; 1 Krzysztos³awa w woj. legnickim.
Od im. Krzysztof.
Krzy¿ostan 4: po 1 w woj. legnickim, opolskim, pilskim i poznañskim. Od
rzeczownika krzy¿.
Kvetos³ava 1 w woj. gdañskim (zapewne Czeszka lub S³owaczka), por.
Knap 240, Majtan 65. Podobnie do Czeszek odnosiæ siê mog¹ imiona Kwietos³awa
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7 i Kwitos³awa 2: po 1 w woj. warszawskim i zielonogórskim lub te¿ Polkom
nadano imiê w wersji quasi-czeskiej.
Ladislao 1 w woj. ³ódzkim  zapewne Hiszpan lub W³och (SI 281, 282).
Ladislav 6  zapewne Czesi lub S³owacy (jw.); podobnie 3 Ladislaw:
2 w woj. bielskim, 1 radomskim z pisowni¹ -w i prawdopodobnie 3 Ladis³aw: po
1 w woj. kieleckim, legnickim i zamojskim; lady czechizacji lub s³owakizacji
widaæ tak¿e w imieniu Ladys³aw: po 1 w woj. ³ódzkim, szczeciñskim i toruñskim, por. tak¿e b³. £adys³aw/W³adys³aw z Gielniowa (ok. 14401504).
Ladislava 2: po 1 w woj. kieleckim i w³oc³awskim  najprawdopodobniej
Czeszki lub S³owaczki (jw.).
£adys³aw 125, £adys³awa 27  Mal I 124 W³odzis³aw, s³owackie Ladislaus.
Las³aw 1 w woj. kieleckim; 1 Las³awa w woj. opolskim. Prawdopodobnie
skrót im. Latos³aw.
Latos³aw 1 w woj. warszawskim; 1 Latos³awa w woj. gorzowskim. Por.
tak¿e w fonetyce innos³owiañskiej, kontynuuj¹cej pras³. ì (ja), a wiêc Letos³aw
7 i 37 Letos³awa; mo¿e te¿ ukr. Litos³aw 3: 2 w woj. jeleniogórskim i 1 legnickim; 18 Litos³awa; 1 Litus³awa w woj. wroc³awskim.
Lechis³aw 9. Od im. Lech na wzór Lechistan (winno byæ bowiem Lechostan).
Lechistan 2: po 1 w woj. gdañskim i szczeciñskim. Albo od im. Lech , zob.
wy¿ej, albo od tureckiej nazwy Polski  Lechistan.
Lechomier 2: po 1 w woj. tarnobrzeskim i warszawskim; 1 Lehomierz
w woj. piotrkowskim. Od im. Lech.
Lechos³aw 3407; 99 Lechos³awa, zob. wy¿ej.
Lecis³aw 2: po 1 w woj. che³mskim i wa³brzyskim. Nawi¹zanie do czasownika lecieæ.
Leczys³aw 3: po 1 w woj. jeleniogórskim, opolskim i w³oc³awskim; 2 Leczys³awa: po 1 w woj. bielskim i katowickim. Od czasownika leczyæ.
Ledos³aw 1 w woj. warszawskim. Nawi¹zanie do s³owiañskiego rzeczownika led ³ód.
Ledzis³awa 1 w woj. s³upskim. Cz³on I ledzi- wieloznaczny.
Lelis³awa 1 w woj. siedleckim. Mal I 92 notuje tylko imiê Lelistryj od
podstawy leli-.
Lenis³awa 2: po 1 w woj. bielskim i wa³brzyskim. Od czasownika leniæ siê.
Leos³aw 5: 2 w woj. kaliskim, po 1 radomskim, sieradzkim i szczeciñskim;
1 Leos³awa w woj. koniñskim. Od im. Leo, które wed³ug SIW nosi 18 mê¿czyzn.
Letys³awa 1 w woj. suwalskim; mo¿e od gr. bogini zapomnienia Lçthç,
spolszczonej Leta (MEKSA I 532).
Les³aw 15445; 721 Les³awa; 1 Lies³awa w woj. katowickim. Zdaniem
J. Bubaka (KNI 195) imiê stworzy³ sztucznie R. Zmorski (18241867) w szkicu fantastycznym Les³aw (1843).
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Lesz³aw 4: 2 w woj. ³om¿yñskim, po 1 kieleckim i radomskim. Zniekszta³cone imiê Les³aw (zob.).
Leszys³aw 1 w woj. siedleckim. Warianty fonetyczne (te¿ Lesz³aw) im.
Les³aw.
Lenis³aw 1 w woj. gorzowskim. Nawi¹zanie do przymiotnika leny.
Ligus³awa 1 w woj. krakowskim  odniesienie do gw. ligawka rodzaj
instrumentu muzycznego lub krzewu liguster.
Lilos³awa 1 w woj. sieradzkim. Nawi¹zanie do rzeczownika lilia.
Lidos³aw 2 w woj. bialskopodlaskim; 4 Lidos³awa: 2 w woj. katowickim,
po 1 czêstochowskim i radomskim; 1 Lidys³awa w woj. katowickim. Od im.
Lidia.
Lodys³aw 1 w woj. piotrkowskim; 1 Lodys³awa w woj. opolskim. Mo¿e
przekszta³cone imiê W³odzis³aw, zlatynizowane Lodis³aus (choæ znana forma
Vlodimirus), por. odpowiednio W³adys³aw, ³ac. Ladislaus, z czego wtórnie Ladislaus.
Lonis³awa 4: po 1 w woj. gdañskim, lubelskim, pilskim i radomskim. Od
im. Lonia.
Lubies³awa 1 w woj. legnickim, Lubos³aw znany w s³oweñskim (Mal I 93).
Od lubiæ, niepoprawnie lubieæ.
Lubimir 1 w woj. legnickim, Lubimira 1 w woj. legnickim; 6 Lubomiera:
po 1 w woj. bydgoskim, katowickim, kaliskim, ³ódzkim, suwalskim i wroc³awskim; 12 Lubomierz - Mal I 93 Lubomir, tu adideacja do lubiæ.
Lubomi³ 11, Lubomi³a 294. Analogiczne wobec notowanych przez Mal
I 9293 Lubgost, Lubomir i in.
Lubos³aw 25; 16 Luboslawa  Luboslav notowany w s³oweñskim (Mal
I 93).
£uczys³aw 1 w woj. che³mskim. Skojarzenia mog¹ byæ ró¿ne: ³uk, ³uczywo,
kasz. ³uczek szczypiorek.
Lidmi³a 4: po 1 w woj. bydgoskim, ciechanowskim, gorzowskim i rzeszowskim  u Mal I 93 Ludmi³a, w czeskim Ludmila (tam¿e).
£udmi³a 2: po 1 w woj. legnickim i warszawskim  Mal I 93 Ludmi³a.
Manis³aw 1 w woj. jeleniogórskim. Od im. Mania; trudno bowiem pomyleæ, by od maniæ zwodziæ.
Marios³aw 1 w woj. wroc³awskim; 1 kobieta Maris³awa w woj. katowickim. Od im. Maria.
Maros³aw 6: po 1 w woj. bydgoskim, ciechanowskim, elbl¹skim, katowickim, piotrkowskim i warszawskim; 3 Maros³awa: po 1 w woj. kaliskim, ³ódzkim, olsztyñskim. Chyba nie od mary?!
Marus³aw 1 w woj. che³mskim; 1 Marus³awa w woj. tarnowskim. Zob.
wy¿ej.
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Marzys³awa 3: po 1 w woj. opolskim, piotrkowskim i warszawskim. Od
czasownika marzyæ.
Mecimierz 1 w woj. olsztyñskim, 1 Mêcimierz w woj. leszczyñskim  Mal
I 95 Mêcimir
Mieczys³aw 208884; 25681  Mal I 96 Miecis³aw, potem, jak wiemy, przez
nawi¹zanie do miecza  Mieczys³aw.
Mieroniega 5: 2 w woj. pilskim, po 1 koniñskim, leszczyñskim i sieradzkim
 Mal I 97 Mironiega; wskutek rozwoju grupy -ir- > -er- Mieroniega.
Mieros³aw 21, Mieros³awa 46  Mal I 97 Miros³aw, por. wy¿ej i nazwisko
Mieros³awski.
Mierys³aw 1 w woj. szczeciñskim. Zob. Mierzys³aw.
Mierzys³aw 1 w woj. bia³ostockim. Nawi¹zanie do czasownika mierzyæ.
Mi[³]odrag 4: po 1 w woj. bielskim, bia³ostockim, warszawskim, zielonogórskim. Mal I 96 podaje Milodrag w jêz. serbsko-chorwackim.
Milorad 2: po 1 w woj. skierniewickim i szczeciñskim; 1 Milorada w woj.
poznañskim  por. Mi³orad Mal 96.
Mi³omira 1 w woj. zielonogórskim. Analogiczne do notowanych Mi³obor,
Mi³obrat, Mi³odziad, Mi³ogost, Mi³orad, Mi³os³aw, Mi³o³ostryj, Mi³owit, Mi³owuj Mal I 96.
Miles³awa 2: po 1 w woj. jeleniogórskim i kieleckim  Mal I 96 Mi³os³awa.
Miloslawa 1 w woj. katowickim, 2 Milos³awa: po 1 w woj. opolskim
i p³ockim  Mi³os³awa Mal I 96.
Mirodora 1 w woj. warszawskim. Z greckim II cz³onem -dor < gr. dôron
dar.
Miroslav 5: 1 w woj. bielskim, ostro³êckim, rzeszowskim, sieradzkim
i warszawskim, Miroslaw 17: 4 Miroslava: 2 w woj. tarnowskim, po 1 elbl¹skim
i skierniewickim; 3 Miroslawa: 2 w woj. katowickim, 1 bydgoskim  imiona
zapisane przez -v- nosz¹ prawdopodobnie Czesi.
Mno¿ys³aw 1 w woj. koniñskim; 1 Mno¿ys³awa w woj. bydgoskim. Od
czasownika mno¿yæ.
Modys³aw 1 w woj. warszawskim; 1 Modys³awa w woj. siedleckim;
1 mê¿czyzna [!, co oczywistym b³êdem] Modzis³awa w woj. siedleckim. Od
rzeczownika moda.
Monis³aw 3: po 1 w woj. czêstochowskim, koszaliñskim i tarnobrzeskim;
3 Monis³awa: 2 w woj. katowickim, 1 kieleckim. Od im. Monia < Monika.
Morys³aw 1 w woj. poznañskim; 1 Morzys³awa w woj. gdañskim. Od czasownika morzyæ.
Mocis³aw 1 w woj. warszawskim. Albo od dawnego (Wasz)moci, albo
modyfikacja im. Mcis³aw (zob. Mal I 98).
Mugos³aw 1 w woj. elbl¹skim. Zapewne tylko zlepek dwiêków.
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Munis³aw 1 w woj. kieleckim. Kojarzy mi siê tylko z kasz. munia warga
lub ³ac. munire umacniaæ, obwarowywaæ.
Munwitt 1 w woj. gdañskim. Niemotywowane.
Mys³aw 1 w woj. siedleckim. Od II cz³onu imion typu Bogumys³aw, Przemys³aw, Siemomys³aw (Mal I 98).
Mylibór 1 w woj. kaliskim  Mal I 98 My³ibor  nawi¹zanie do rzeczownika bór las (poetycko).
Mylis³awa 1 w woj. warszawskim. Analogiczne do notowanych Mylibor,
My³imir Mal I 98.
Naczes³aw 1 £d  Mal I 78 Naczês³aw.
Nadzis³aw 1 w woj. bia³ostockim. Mo¿e od podstawy na dzi.
Namys³aw 4: po 1 w woj. bia³ostockim, krakowskim, rzeszowskim i zielonogórskim. Mal I 99 odtwarza imiê Namys³ z n.m. Nasmys³ów.
Nelos³awa 1 w woj. skierniewickim. Od im. Nel(a).
Nemir 2: po 1 w woj. ³ódzkim i piotrkowskim; 1 Nimira w woj. bia³ostockim; tak¿e 2 Nemer: po 1 w woj. katowickim i ³ódzkim  Mal I 100 Niemir.
Niecis³aw 3: po 1 w woj. bydgoskim, gdañskim i warszawskim. Imiê nosi³
jako drugie Jan Niecis³aw Baudouin de Courtenay.
Nieomi³a 6: po 2 w woj. gdañskim i warszawskim, po 1 opolskim i szczeciñskim.
Nies³aw 1 w woj. katowickim; 2 Nis³awa: po 1 w woj. katowickim i pilskim. Z negacj¹ typu Nieg³os, Niemir; w Nis³awa z realizacj¹ gw. nié, zapisan¹
przez i, por. Wisz wiesz .
Ninis³awa 1 w woj. kaliskim  Mal I 101 Ninos³aw, odniesione prawdopodobnie do stpol. przys³ówka ninie teraz.
Ninomys³aw 1 w woj. katowickim. Od Nina < Janina z II cz³onem -mys³
typu Cieszymys³, Dobromys³ Mal I 99.
Odys³aw 1 w woj. skierniewickim. Od im. mitycznego i literackiego Odys.
Ojcumi³a 13. Na wzór Bogumi³(a), Bratumi³(a), por. Mal I 96.
Oldomierz 1 w woj. suwalskim. Od im. Olda 1 w woj. radomskim (SIW).
Oles³aw 47, Oles³awa 65. Od im. Ola (641 kobiet w SIW).
Onis³awa 1 w woj. zielonogórskim. Od im. Onisja (6 w woj. bia³ostockim,
SIW).
Onos³aw 1 w woj. legnickim; 6 Onos³awa: 2 w woj. poznañskim, po
1 w woj. bydgoskim, gdañskim, szczeciñskim i zielonogórskim. Od im. Ona
(wed³ug SIW 3 kobiety: po 1 w woj. bydgoskim, gdañskim i zielonogórskim).
Ores³aw 2: po 1 w woj. koszaliñskim i w³oc³awskim; Ores³awa 2: po
1 w woj. kieleckim i suwalskim; 1 Oris³awa 1 w woj. szczeciñskim; 9 Orys³awa.
Od im. Oresz (1 mê¿czyzna w woj. warszawskim).
Ostromir 2: po 1 w woj. bielskim i opolskim. Imiê notowane w jêz. czeski,
ukr. (Mal I 101).
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Pachomir 1 w woj. zielonogórskim. Cz³on -mir dodany do rdzenia Pach-,
wyabsorbowanego z im. Pachomiusz, które zdaniem F. Sowy (KIS IV 477)
pochodzi z egipskiego (koptyjskiego) i oznacza orze³, sokó³. Mo¿na by ewent.
myleæ o rdzeniu s³owiañskim pako-, widocznym w imieniu Pakos³aw (Mal
I 101  102) z obocznym -ch-. Por. Polimir(a).
Polemir 4: 2 w woj. ³ódzkim, po 1 leszczyñskim i opolskim; 3 Polemira: po
1 w woj. bydgoskim, katowickim i ³ódzkim; 1 Polimira w woj. czêstochowskim.
Cz³on -mir dodany do gr. rdzenia poli- liczny, mnogi, widocznym np. w im. gr.
Polidor z II cz³onem gr. dôron dar, Polikarp (zob. KIS IV 664) z II gr. cz³onem
kárpos owoc, por. polikarpia.
Polies³aw 1 w woj. bia³ostockim. Cz³on -s³aw dodano do gr. rdzenia poliliczny, mnogi, widocznego np. w imieniu Polidor (zob. has³o Polemir).
Predrag 2: po 1 w woj. czêstochowskim i warszawskim; zapewne to Czesi
lub S³owacy, Mal I 103104 nie notuje.
Przebys³aw 3: po 1 w woj. gdañskim, opolskim i poznañskim; 2 Przebys³awa: po 1 w woj. kaliskim i toruñskim, por. Mal I 103104.
Przec³aw 2: po 1 w woj. ³ódzkim i rzeszowskim; 1 Przec³awa w woj.
koniñskim  Mal I 104 notuje imiê Przes³aw (w SIW 10 mê¿czyzn, 5 kobiet
Przes³awa) i odsy³a w przyp. 15 do Przec³aw, które dobrze siê t³umaczy przez
Przeds³aw z wêz³em morfologicznym.
Przedzimi(e)ra 1 w woj. leszczyñskim: 1 Przedzimira w woj. legnickim.
Odniesienie do czasownika (wy)przedziæ.
Przedzis³aw 2: po 1 w woj. ³ódzkim i poznañskim. Por. has³o Przedzimi(e)ra.
Przybigniew 1 w woj. koniñskim.  Mal I 72, 104 podaje imiê Przybygniew, por. Zbigniew < Zbyjgniew.
Racimierz 2: po 1 w woj. bielskim i ³ódzkim  Mal I 106 Racimir.
Radimi³ 1 w woj. toruñskim  Mal I 106 Radomi³, analogia do im. Kazimierz.
Radimir 1 w woj. toruñskim  Mal I 106 Radomir, por. Radimir.
Radis³aw 7  Mal I 107 Rados³aw, por. Radimir.
Radomil 2: po 1 w woj. nowos¹deckim i opolskim; Radomila 2: po
1 w woj. p³ockim i warszawskim; Radmila 7  Mal I 106 Radomi³.
Radmi³a 1 w woj. toruñskim  Mal I 106 Radomi³.
Radomierz 4: po 1 w woj. koniñskim, leszczyñskim, ³ódzkim i poznañskim
 Mal I Radomir (te¿ w SIW 967; 9 Radomira).
Radoc³awa 602  Mal I 107 Rados³aw.
Radowid 8  Mal I 107 Radowit.
Radys³aw 11, Radys³aw 18; Radzies³awa 1 w woj. che³mskim  Mal I 107
Rados³aw.
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Radzimier 2: po 1 w woj. pilskim i poznañskim; 1 Radzimiera w woj.
leszczyñskim; 28 Radzimierz. Neologizm z I cz³onem radzi- < radziæ, podobnie
ni¿ej.
Radzimi³ 3: po 1 w woj. bydgoskim, ³ódzkim i pilskim. Por. has³o Radzimier.
Radzimir 29; 2 Radzimira: po 1 w woj. katowickim i kaliskim. Por. has³o
Radzimier.
Radzis³aw 408; 142 Radzis³awa; 1 Redzis³aw w woj. jeleniogórskim; Redys³awa 1 w woj. suwalskim. Warianty pó³nocnopolskie z realizacj¹ ra- > rei dodatkowo stwardnieniem dzi > dy. Por. te¿ has³o Radzimier.
Radziwoj 4: 2 w woj. poznañskim, po 1 siedleckim i szczeciñskim. Por.
has³o Radzimier.
Radziwój 1 w woj. ³ódzkim. Por. has³o Radzimier.
Rastis³aw 1 w woj. nowos¹deckim. Imiê Rocis³aw podane w wersji czêciowo s³oweñskiej lub sebsko-chorwackiej, por. Mal I 107.
Ratybor 1 woj. gdañskim. Imiê Racibor podane w wersji literalnej. Takie
imiê, a wiêc Ratybor da³ A. Labuda swemu synowi.
Regis³aw 1 w woj. kieleckim. Trudno okreliæ pochodzenie cz³onu Regi-,
kojarzy siê z ³ac. imieniem Regina : regina królowa.
Regus³aw 1 w woj. ciechanowskim. Analogiczne do Bogus³aw.
Reles³awa 1 w woj. sieradzkim; 1 Relis³aw w woj. szczeciñskim; 2 Relis³awa: po 1 w woj. piotrkowskim i toruñskim; 1 Relos³awa w woj. warszawskim.
Pocz¹tek imion niemotywowany.
Remir 1 w woj. szczeciñskim; 1 Remira w woj. koniñskim. Pocz¹tek imion
niemotywowany.
Remis³aw 29; 21 Remis³awa. Prawdopodobnie nawi¹zanie do im. Remigiusz.
Renies³awa 1 w woj. siedleckim. Pocz¹tek imienia niemotywowany.
Renimira 1 w woj. gorzowskim. Por. wy¿ej.
Renis³aw 167; Renis³awa 123. Pocz¹tek imienia niemotywowany.
Renos³aw 5: po 1 w woj. elbl¹skim, gdañskim, ³ódzkim, sieradzkim, warszawskim; 5 Renos³awa: po 1 w woj. katowickim, kaliskim, poznañskim, s³upskim i warszawskim. Odniesienie do danego przymiotnika rany, na pó³nocy
Polski reny wczesny.
Renus³awa 1 w woj. siedleckim. Mo¿na interpretowaæ jako cel. l. poj.
przymiotnika w odmianie prostej Renu-.
Renys³aw 1 w woj. gorzowskim. Ew. zrost przymiotnika reny ranny.
Res³aw 2 w woj. sieradzkim. Nag³osowe Re- niemotywowane.
Reumira 1 w woj. toruñskim. Nag³osowe Reu- niemotywowane.
Roczes³aw 1 w woj. bia³ostockim. Zdaje siê, ¿e nawi¹zanie do rzeczownika
rok.
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Rodomir 1 w woj. opolskim. Od podstawy rodo- : rodziæ, ród, jednak
w staropolszczynie nienotowane (Mal I 107).
Rodzis³aw 1 w woj. bydgoskim  Mal I 107 notuje Rodos³aw.
Rolis³aw 9; 1 Rolis³awa w woj. lubelskim. Od rzeczownika rola.
Romus³awa 1 w woj. piotrkowskim. Od etnonimu Rom Cygan.
Ronis³aw 2: po 1 w woj. bydgoskim i katowickim; 2 Ronis³awa: po 1 w
woj. bia³ostockim i krakowskim. Od czasownika roniæ.
Roscis³aw 12; 1 Roscis³awa w woj. koszaliñskim (Rocis³aw SIW 222; 15
Rocis³awa)  Mal I 107 Rocis³aw.
Rostis³aw 4: po 1 w woj. che³mskim, gdañskim, ³ódzkim i warszawskim 
forma sczechizowana im. Rocis³aw  Mal I 107 Rocis³awa; to samo 1 Rotis³aw
w woj. s³upskim.
Rosczes³aw 1 w woj. zamojskim; 1 Roszczes³aw w woj. bia³ostockim. Od
rozczesaæ.
Rozes³aw 1 w woj. pilskim. Od czasownika rozes³aæ.
Rozmys³aw 3: po 1 w woj. ³ódzkim, opolskim i p³ockim. Mal I 108 notuje
tylko Rozmys³ (w SIW 1 mê¿czyzna w woj. opolskim).
Rudomir 1 w woj. piotrkowskim. od przymiotnika rudy.
Rudos³aw 2: po 1 w woj. katowickim i krakowskim; 1 Rudys³aw w woj.
radomskim, a wiêc formacja zrostowa: rudy + -s³aw; chybiona formacja Rudzis³aw u 1 mê¿czyzny w woj. gdañskim od nienotowanego w s³ownikach czasownika *rudziæ (SJP Dor odnotowuje rudzieæ).
Rumis³awa 1 w woj. ³ódzkim. Kojarzy mi siê z n. miasta Rumia, mo¿e
mylano o rumie rodzaju alkoholu. Jest jednak imiê Rumi u 2 kobiet w woj.
bydgoskim, prawdopodobnie jaki hipok., mo¿e od Romuald.
Rus³aw 1 w woj. elbl¹skim. Od etnonimu Rus.
Ryczys³awa 2: po 1 w woj. lubelskim i tarnobrzeskim. Od ryczeæ.
Rydos³aw 4: 2 w woj. legnickim, po 1 kieleckim i poznañskim. Kojarzy mi
siê tylko z kasz. ridowac < niem. reiten jedziæ konno.
Rynis³awa 1 w woj. bydgoskim. Cz³on I niemotywowany; mnie kojarzy siê
z kasz. prys³ówkiem ryn do rodka < niem. darin wewn¹trz, w rodku.
Rys³aw 14; 7 Rys³awa. Od im. Ry lub Rysz <Ryszard.
Rytos³awa 1 w woj. poznañskim. Od imies³owu przymiotnikowego ryty lub
imienia Rita/Ryta < w³. (Marga)rita.
Sadomierz 2: po 1 w woj. kaliskim i wroc³awskim; 1 Sadomir w woj.
kaliskim. Kojarz¹ siê z rzeczownikiem sad, choæ najprawdopodobniej chodzi³o
o pierwotne imiê Sêdomir(z), gw. Sandomir > Sadomir (por. Mal I 109), por.
n. dzier¿awcz¹ miasta Sandomierz od tego imienia.
Sados³aw 1 w woj. kaliskim. Por. has³o Sadomierz.
Samos³awa 2: po 1 w woj. skierniewickim i wa³brzyskim. Od zaimka sam,
por. Mal I 108.
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Sandomi(e)ra: 1 kobieta Sandomiera w woj. ³ódzkim; 3 Sandomira: po
1 w woj. kaliskim, koszaliñskim i poznañskim. Por. has³o Sadomierz.
Saniwoj 1 w woj. kaliskim. Czy¿by od rzeczownika sanie?!
Salmir 1 w woj. gdañskim. Kojarzy mi siê tylko w I cz³onie z ³ac. sal, sal-is
sól.
Samir 91. Czêæ I imienia niemotywowana.
Sawomir 8. Od imienia Sawa.
Semir 23; 5 Semira: po 1 w woj. gdañskim, koniñskim, ³ódzkim, poznañskim i rzeszowskim. Mo¿e pierwotne Semimira od scs sìmija rodzina.
Sêdzimierz 2: po 1 w woj. ³ódzkim i warszawskim  Mal I 109 Sêdzimir
(por. 13 w SIW i 1 Sêdzimira w woj. ³ódzkim).
Siemies³aw 1 w woj. warszawskim  Mal I 111 Siemos³aw i Siemis³aw.
Sierdzis³awa 1 w woj. toruñskim. Od czasownika sierdziæ.
Sieros³aw 1 w woj. ³ódzkim; 2 Sieros³awa: po 1 w woj. jeleniogórskim
i poznañskim  Mal I 112 Siros³aw lub ¯yros³aw.
Si³os³aw 1 w woj. gdañskim, od rzeczownika si³a w I cz³onie.
Skalbimierz 1 w woj. katowickim; 5 Skarbimierz: 2 w woj. katowickim, po
1 bydgoskim, kaliskim i ³ódzkim; por. dzielnicê Krakowa  Skalmierz i n. miasta
Skalbmierz pod Kielcami (SEMiG 349).
Skarbomir 4: po 1 w woj. gorzowskim, olsztyñskim, poznañskim i zielonogórskim  Mal I 112 Skarbimir (w SIW14 mê¿czyzn), tu wyrane odniesienie do
rzeczownika skarb.
S³atys³awa 1 w woj. leszczyñskim. Cz³on I niemotywowany.
S³awbor 3:2 w woj. warszawskim, 1 gdañskim  Mal I 113 S³awobor.
S³awibóg 1 w woj. warszawskim. Od podstawy s³awiæ Boga.
S³awibór 1 w woj. elbl¹skim. Od podstawy s³awiæ bór, mo¿e wariant im.
S³awobor (w SIW 1 mê¿czyzna w woj. bydgoskim). Mal I 113 podaje z r. 1262
z dokumentów cystersów henrykowskich zapis Slauibor.
S³awies³aw 1 w woj. che³mskim  Mal I 113 S³awos³aw (w SIW 4 S³awos³aw: 2 w woj. radomskim, po 1 jeleniogórskim i wroc³awskim; 1 S³awos³awa w
woj. piotrkowskim).
S³awomierz 41: po 1 w woj. koniñskim, nowos¹deckim, pilskim i poznañskim; analogia do imion typu Kazimierz.
S³awomier 4: po 1 w woj. koniñskim, nowos¹deckim, pilskim i poznañskim, przejcie grupy -ir >-er.
S³awimierz 1 w woj. czêstochowskim; 13 S³awimir; 2 S³awimira: po 1
w woj. koniñskim i krakowskim  Mal I 113 S³awomir; analogia do imion typu
Dzier¿ys³aw, Kazimierz.
S³awmir 24; mo¿e omy³kowy zapis im. S³awomir. ³ S³awomir 16, na pewno
wersja innojêzyczna  Mal I 113 bowiem S³awomir.
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S³awomi³a 13, z II cz³onem -mi³(a), samo imiê niepotwierdzone w materiale
staropolskim Mal I 96.
S³aworej 1 w woj. kieleckim, z II cz³onem -rej, niepotwierdzonym w materiale staropolskim (Mal I).
S³awowoj 1 w woj. gorzowskim. Samo imiê niepotwierdzone w materiale
staropolskim (Mal I 126).
S³owomir 18, z II cz³onem s³owo, niepotwierdzonym w imiennictwie staropolskim (Mal I).
Sniegos³awa 1 w woj. jeleniogórskim. Z I cz³onem nieg, niepotwierdzonym w materiale staropolskim (Mal I).
Soles³awa 1 w woj. legnickim. Cz³on I niemotywowany.
Somira 2: po 1 w woj. olsztyñskim i s³upskim. Nag³os So- niemotywowany.
Sonis³aw 1 w woj. poznañskim; 1 Sonis³awa w tym¿e woj. Pocz¹tek Soniw polszczynie niemotywowany.
Stanimierz 2: po 1 w woj. czêstochowskim i wa³brzyskim; 4 Stanimir:
2 w woj. warszawskim, po 1 ³ódzkim i toruñskim; 1 Stanimira w woj. szczeciñskim.
Stanislav 1 w woj. wa³brzyskim; 2 Stanislava w woj. kieleckim (to prawdopodobnie Czesi)  Mal I 115 Stanis³aw (w SIW 826229 mê¿czyzn, 333176
Stanis³awa).
Stawibór 1 w woj. krakowskim. Cz³on I od stawiæ, II z -bor (*boriti walczyæ), odniesione do ap. bór.
Stoigniew 13  Mal I 115 Stojgniew (w SIW Stojgniew 10); Stois³awa
1 w woj. szczeciñskim  Mal I 115 Stojs³aw; Stos³aw 5: 3 w woj. p³ockim, po
1 leszczyñskim i wroc³awskim  Mal I 115 obocznie Stojs³aw i Stos³aw.
Stoc³aw 1 w woj. katowickim  analogiczne do im. Roc³aw, wykazanego
w WI 79, ale nienotowanego w SIW, ale por. n. wsi Roc³awki i pochodne nazwisko Roc³awski.
Sudomir 1 w woj. koniñskim  prawdopodobnie Czech, por. czeskie Sudomír Mal I 109.
Swiêtos³aw 2: po 1 w woj. kieleckim i poznañskim; 5, Swiêtos³awa: po
1 w woj. bielskim, bydgoskim, p³ockim, piotrkowskim i sieradzkim; 70 wiatos³aw; 13 wiatos³awa; 5 wietos³aw: 2 w woj. bia³ostockim, po 1 gdañskim,
katowickim i warszawskim  Mal I 118 wiêtos³aw (74 w SIW; 78 wiêtos³awa).
Svatopluk 1 w woj. ³ódzkim  zapewne Czech, por. wiêtope³k.
Svetislav 2: po 1w woj. radomskim i zielonogórskim  Mal I 118 wiêtos³aw (w SIW 74 wiêtos³aw; 78 wiêos³awa), por. te¿ Sv 88.
Svetozar 2: po 1 w woj. legnickim i warszawskim; 1 Svetozara w woj.
warszawskim; 1 Swetozar w woj. katowickim; 2 Swietozar: po 1 w woj. bia³ostockim i warszawskim; 1 wiatozar w woj. warszawskim; 1 wietozar w woj.
warszawskim. Cz³on II zar w polszczynie niemotywowany.
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Swetomir 1 w woj. czêstochowskim; wiatomir 4: po 1 w woj. krakowskim, lubelskim, opolskim i radomskim; Swetos³aw 3: po 1 w woj. katowickim,
olsztyñskim i wroc³awskim, por. 70 osób o im. wiatos³aw; 2 Swiatos³aw w woj.
bia³ostockim; 13 wiatos³awa.
Swietos³aw 1 w woj. pilskim.
Syslawa 1 w woj. wroc³awskim. Niejasne.
Szczes³awa 1 w woj. gdañskim; 6 Szczês³aw: po 1 w woj. katowickim,
krakowskim, ³ódzkim, olsztyñskim, opolskim i poznañskim; 9 Szczês³awa. Cz³on
I od im. Szczêsny lub rzeczownika szczêcie.
Szes³aw 1 w woj. ostro³êckim; 1 Szes³awa w tym¿e województwie. Nawi¹zanie prawdopodobnie do liczebnika szeæ.
cibór 1 w woj. ³ódzkim  Mal I 77 Czcibor lub cibor (w SIW 31)
 adideacja do ap. bór.
nierzys³aw 1 w woj. szczeciñskim. Od nieg z b³êdnym zapisem.
Tades³awa 3 po 1 w woj. legnickim, tarnobrzeskim i toruñskim  od im.
Tadeusz.
Tadys³awa 9  od im. Tadeusz.
Tadzis³awa 4: po 2 w woj. gdañskim, lubelskim, suwalskim i warszawskim
 od im. Tadeusz, zdrobnienie Tadzik.
Tami³a 3: po 1 w woj. koszaliñskim, warszawskim i wroc³awskim. Wywodzê od *Tatomi³a (Mal I 118) z elips¹ rodkowej sylaby -to-, por. Tamira.
Tamira 19; 1 mê¿czyzna Thamir w woj. bia³ostockim. Od im. Tatomir(a)
z elips¹ rodkowej sylaby -to-, por. Tami³a.
T¹gomierz 1 w woj. tarnobrzeskim  Mal I 119 Têgomir.
Tec³aw 1 w woj. pilskim. Od zdrobnionego im. germañskiego Dietz/Tietz <
Dietrich, spolszczonego do postaci Dec/Tec z II cz³onem -s³aw, por. nazwisko
Teca u 70 osób (SNWPU).
Teles³aw 13; 4 Teles³awa: 2 w woj. ³ódzkim, po 1 legnickim i poznañskim.
W I cz³onie od gr. morfemu tele- (por. telewizja, teleologia nauka o celowoci
z gr. télos kraniec, kres; cel, odpowiednika ³ac. finis, -is ts. lub od ju¿ imienia
Telesfor.
Telis³awa 1 w woj. w³oc³awskim. Od im. Telimena lub wariant im. Teles³aw(a), zob. wy¿ej.
Temir 1 w woj. warszawskim; 4 Temira: 2 w woj. szczeciñskim, po
1 bydgoskim i gdañskim. Cz³on I Temi- prawdopodobnie wyabsorbowany z im.
Temistokles.
Tenis³aw 1 w woj. poznañskim; 5 Tenis³awa: po 1 w woj. gdañskim, kieleckim, pilskim, p³ockim i szczeciñskim. Nawi¹zania do im. zdrobnionego Tenia <
Teresa.
Teodomir 1 w woj. olsztyñskim. Od im. Teodor.
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Teomil 1 w woj. warszawskim. Od cz¹stki teo- < gr. theós bóg i Bóg.
Cz³on II od przymiotnika mi³(y).
Teomira 3 po 1 w woj. bielskim, kaliskim i legnickim. Cz³on I od cz¹stki
teo- < gr. theós bóg i Bóg.
Teres³aw 2 po 1 w woj. olsztyñskim i p³ockim; 2 Teres³awa: po 1 w woj.
ostro³êckim i warszawskim. Od im. Teresa.
Termira 1 w woj. bia³ostockim. Jeli to nie jakie obce, to kojarzy mi siê
z ³ac. liczebnikiem podzia³owym ter trzy razy.
Tes³awa 1 w woj. wroc³awskim  Mal 73 Cies³aw(a).
Todzis³awa 3: po 1 w woj. lubelskim, piotrkowskim i zamojskim. Mo¿e od
Todor < Teodor, zdrobnienie Todzik.
Toles³aw 11; 4 Toles³awa: 2 w woj. warszawskim, po 1 kieleckim i ³ódzkim
 Mal I 119 Tolis³aw (36 w SIW; 48 Tolis³awa).
Tolmir 1 w woj. lubelskim; 2 Tolmira: po 1 w woj. lubelskim i warszawskim, w s-ch. notowane imiê Tolimir (Mal I 119).
Tomi³ 7: 3 w woj. ³ódzkim, po 1 poznañskim, warszawskim, wroc³awskim
i zielonogórskim; 27 Tomi³a. W I cz³onie imiê Tom(asz), por. ni¿ej.
Tomir 98; 154 Tomira; 1 Tumira w woj. lubelskim z podwy¿szeniem o > u
przed pó³otwart¹ m. W I cz³onie imiê Tom(asz), por. Tomi³.
Tomiros³awa 1 w woj. poznañskim. Do z³o¿onego im. Tomir dodano cz³on
-s³aw(a).
Tomislav 5: 2 w woj. warszawskim, po 1 jeleniogórskim, nowos¹deckim
i siedleckim cz., s-ch. lub s³wñ.  Mal 119 Tomis³aw (w SIW 105); 30 Tomis³awa; 4 Tomys³aw: po 1 w woj. katowickim, leszczyñskim, poznañskim i wroc³awskim; 1 Tomys³awa w woj. tarnowskim, por. LB V 71.
Tonis³aw 4: po 1 w woj. ciechanowskim, katowickim, piotrkowskim i sieradzkim; 6 Tonis³awa: 3 w woj. katowickim, po 1 bydgoskim, kaliskim i leszczyñskim. Od im. Antoni, por. LB V 71.
Tos³awa 3: po 1 w woj. kieleckim, koszaliñskim i siedleckim. Od imion
typu Lutos³aw, Witos³aw Mal I 119, por. LB V 70.
Trudys³awa 1 w woj. bialskopodlaskim. Od im. Truda < Gertruda.
Trzezbór 1 w woj. ³ódzkim. Ze stpol. Trzebor < Strze¿ybor, por. LB V 72.
Tymos³awa 1 w woj. wroc³awskim. Od im. Tym < Tymon, Tymoteusz.
Tys³aw 1 w woj. ³om¿yñskim; 1 Tys³awa w woj. radomskim. Cz³on Tytrudny do objanienia, zapewne powsta³ wskutek elipsy sylaby rodkowej jakiego imienia wielosylabowego, np. Ty(moteu)sz + -s³aw.
Ules³awa 1 w woj. lubelskim. Od im. Ula < Urszula.
Unimierz 3: 2 w woj. wa³brzyskim, 1 szczeciñskim  Mal I 120 Uniemir.
Unis³aw 12, Unis³awa 12  Mal I 121 Unies³aw.
Urmila 1 w woj. krakowskim. W cz³onie II mo¿na widzieæ s³owiañski rdzeñ
milú, ale cz³on I wygl¹da na niem. uhr-, odpowiednik gr. pra-.
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Vaclav (forma czeska) 9; Vaclaw (forma sczechizowana) 1 w woj. krakowskim  Mal I 122  123 Wiêc(s)³aw, pod wp³ywem czeskim Wac³aw.
Velimir (forma czeska) 3: 2 w woj. ³ódzkim, 1 katowickim  Mal I 122
Wielemir.
Veroljub 1 w woj. poznañskim innos³owiañskie, nie notuje Mal I.
Vidos³awa 1 w woj. katowickim.
Widos³aw 1 w woj. elbl¹skim  od rzeczownika wid, zob. Vidos³awa.
Vladimir 19; 1 Vladimira w woj. warszawskim; 1 Vladimiro w woj. koszaliñskim (to imiona innos³owiañskie, zob. Mal I 124).
Vladislav 2: po 1 w woj. bielskim i warszawskim; 1 Vladislava w woj.
krakowskim, por. przyjête w Polsce W³adys³aw 280142; 142831 W³adys³awa
 Mal I 124 W³odzis³aw.
W³adimir (zapewne to S³owianie wschodni) 48; 1 W³adimiras (najprawdopodobniej Litwin) w woj. ³om¿yñskim; 1 W³adimiros w woj. szczeciñskim;
1 W³adomir w woj. poznañskim; 11 W³adymir; 1 W³adys w woj. siedleckim;
20 W³adzimierz; 8 W³odimierz; 2 W³odimir: po 1 w woj. gorzowskim i kieleckim; 8 W³odziemierz; 84 105 W³odzimierz, 1 W³odmierz w woj. bielskim, do
czego por. czêste Kamierz czy kasz. Kadzmiérz  Mal 124 W³odzimir.
W³odziwoj 2 w woj. wroc³awskim. Nie notuje Mal I, choæ oba cz³ony znane
sk¹din¹d.
W³ocimi³a 1 w woj. warszawskim; 1 mê¿czyznê nosz¹cego imiê 1 mê¿czyznê Wlastimil w woj. bielskim; 1 Wlastymil w woj. warszawskim; 2 Wlastimira: po 1 w woj. katowickim i warszawskim; 1 Wlastymilia w woj. katowickim. Por. LB 85.
W³ocis³aw 1 w woj. leszczyñskim i 3 kobiety W³ocis³awa: 2 w woj.
³ódzkim, 1 sieradzkim, Mal I 125 W³ocis³awa, por. LB V 8586.
Wolimierz 1 w woj. szczeciñskim  Mal I 126 Wolimir (te¿ SIW 2: po
1 w woj. koniñskim i zielonogórskim; 1 Wolimira w woj. gorzowskim.
Wolnos³aw 2: po 1 w woj. bielskim i zielonogórskim. Od przymiotnika
wolny.
Woncis³aw 1 w woj. katowickim. Niemotywowane, sztuczne. Por. LB V 89.
Wonis³aw 1 w woj. katowickim. Od rzeczownika woñ lub czasownika woniæ, por. LB V 89.
Wrócis³aw 1 w woj. krakowskim; 1 Wrócis³awa w woj. poznañskim  Mal
I 127 Wrocis³aw (w SIW 1 w woj. ³ódzkim) z adideacj¹ do wróciæ.
Wrzes³aw 9; 1 Wrzes³awa w woj. rzeszowskim. Od czasownika wrzeæ, por.
LB V 89.
Zas³aw 8; 1 Zas³awa w woj. czêstochowskim. Z przedrostkiem za-, por.
takie formacje u Mal I 130, por. te¿ LB V 90.
Zbieczys³aw 1 w woj. katowickim.  Sztuczne, niemotywowane.

Imiona dwucz³onowe analogiczne (wtórne)

41

Zbigniew 387813; 386 Zbigniewa, ale etymologicznie Zbygniew Mal I 73,
ale por. 2 osoby Zbygniew: po 1 w woj. nowos¹deckim i piotrkowskim w SIW
tudzie¿ 9 Zbych, 1 Zbycho w woj. ³ódzkim, 1162 Zbyszek, 1 Zbyszka, 991
Zbyszko w woj. poznañskim, 7 Zbylut, 1788 Zbys³aw, 81 Zbys³awa; WSOJP 945
podaje Zbysio, Zbys³aw, Zbys³awa, Zbyszek, Zbyszko (zob. dalej).
Zbignies³awa 1 w woj. katowickim. Od im. Zbigniew z dodanym cz³onem
-s³aw(a).
Zbigos³aw 1 w woj. toruñskim. Sztuczne od im. Zbigniew z dodanym cz³onem -s³aw(a).
Zbilut 1 w woj. poznañskim; 149 Zbis³aw; 10 Zbis³awa, por. Zbylut u Mal
I 94 (bez próby objanienia cz³onu -lut) zawsze z nag³osem Zby-, a wiêc w SIW:
2 Zbygniew: po 1 w woj. nowos¹deckim i piotrkowskim; 7 Zbylut; 2 Zbyluta: po
1 w woj. olsztyñskim i warszawskim; 1788 Zbys³aw; 81 Zbys³awa.
Zbromierz 1 w woj. poznañskim  Mal I 70 Zbramir, nadto notuje na
rdzeniu -bro- oparte imiona: Zbros³aw i Zbras³aw.
Zdobys³aw 60; 5 Zdobys³awa: 2 w woj. p³ockim, po 1 ³ódzkim, poznañskim
i radomskim. Od czasownika zdobyæ.
Zdos³aw 1 w woj. wroc³awskim. Niemotywowane.
Zdrawomir 1 w woj. ³ódzkim. Od czeskiego przymiotnika zdrav zdrów.
Zdzies³aw 1 w woj. opolskim; 2 Zdzies³awa: po 1 w woj. katowickim
i kieleckim, ale tak¿e 195911 Zdzis³aw i 39339 Zdzis³awa  Mal I 83, 130
Dzies³aw i Zdzies³aw.
Zdzigniew 1 w woj. gorzowskim. Skontaminowanie imion Zdzis³aw i Zbigniew.
Zdzimierz 1 w woj. toruñskim  Mal I 97 Zdziemir.
Zelimir 3: po 1 w woj. bydgoskim, katowickim i ³ódzkim; 1 Zelimira
w woj. poznañskim; 2 Zelmira: po 1 w woj. poznañskim i toruñskim.
W I cz³onie scs-owskie elìti pragn¹æ Mal I 131, por. imiona ¯elimir, ¯elis³aw.
Zelis³aw 8; 1 Zelis³awa w woj. ³ódzkim; ¯eles³aw 4: 2 w woj. che³mskim,
po 1 bydgoskim i koszaliñskim  Mal I 131 ¯elis³aw (w SIW 50 mê¿czyzn; 39
kobiet ¯elis³awa).
Ziemiomys³ 2: po 1 w woj. jeleniogórskim i wroc³awskim; 1 Ziemiomys³aw
w woj. suwalskim, 1 Ziemios³aw w woj. rzeszowskim, 1 Ziemios³awa w woj.
czêstochowskim, 3 Ziemiowit: po 1 w woj. lubelskim, opolskim i s³upskim, 11
Ziemis³aw, 5 Ziemis³awa: po 1 w woj. katowickim, poznañskim, siedleckim,
warszawskim i zamojskim, 1 Ziemobij w woj. opolskim; 14 Ziemomys³, 2 Ziemomys³aw: po 1 w woj. katowickim i legnickim; 1 Ziemomys³awa w woj. s³upskim, 9 Ziemowid, 1311 Ziemowit, Ziemowita: po 1 w woj. warszawskim
i wa³brzyskim  etymologicznie w I cz³onie wystêpowa³ rzeczownik semia
rodzina, a wiêc imiona oznacza³y tego, co myla³ o rodzinie; przynosi³ jej
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s³awê, by³ jej obroñc¹; potem odniesiony zosta³ do rzeczownika ziemia, a wiêc
rozmylaj¹cy o ziemi [RiSP 33], ³ac. terram recogitans (jak u J. D³ugosza);
potem stworzono analogiczne Ziemobij.
¯enis³aw 3: po 1 w woj. katowickim, ³ódzkim i sieradzkim; 9 ¯enis³awa.
Niemotywowane wspó³czenie imiê ¯elis³aw odniesiono do czasownika ¿eniæ
(siê).
¯eros³aw 2: po 1 w woj. bydgoskim i koniñskim; 3 ¯eros³awa: po 1 w woj.
kaliskim, koniñskim i w³oc³awskim z przejciem e > y przed pó³otwart¹ r i z
nawi¹zaniem do rzeczownika ¿er, Mal I 131 w I cz³onie ¯yro-.
¯ylis³aw 1 w woj. bydgoskim  mo¿e od rzeczownika ¿y³a, por. nazwisko
¯ylicz.
¯ymis³awa 1 w woj. koniñskim, cz³on I niemotywowany, sztuczny.
¯ytomir 6; 2 ¯ytomira: po 1 w woj. bydgoskim i pilskim. W I cz³onie
neologistyczny cz³on ¿yto, Mal I 182 (indeks) wykazuje imiê (¯yto¿yñ) na
s. 118, którego jednak tutaj nie znajdujê. Por. jednak n.m. ¯ytomierz.
¯ytos³awa 2: po 1 w woj. krakowskim i poznañskim. Por. imiê ¯ytomir.
¯ywies³aw 1 w woj. katowickim; 9 ¯ywis³aw; 4 ¯ywis³awa: po 1 w woj.
krakowskim, poznañskim, szczeciñskim i zamojskim. Cz³on I od dawnego czasownika ¿ywieæ ¿yæ.
¯ywomir 1 w woj. warszawskim. Od przymiotnika ¿yw(y).
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Summary
Old Polish two-word names were described by Witold Taszycki (see abb RiSP I 32  138)
and his student Maria Malec (see abb Mal I). Having the popular names and the names registered
in historical sources as examples, language users have been creating analogical names, which are
often inappropriate. Those inappropriate names have been noted down and discussed in the following article.
Some of the mentioned names are creations with failed infixes, eg. Bogimi³, Radinir instead
of Bogumi³, Radomir; misspelt such as: Badzimierz, Bis³aw, Bochdan instead of correct Bêdzimir,
Bys³aw, Bogdan or Bohdan, they convey some ideas like: Chlebos³aw: chleb bread, basic groceries, they are forms used by Slavs and other nations, eg. German Kasimir. They are usually not
frequently used.
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1. Wprowadzenie
Problematyka artyku³u dotyczy podjêtych niedawno badañ wyra¿eñ, których
status gramatyczny trudny jest do jednoznacznego ustalenia, a które roboczo
nazywamy nieswobodnymi grupami syntaktycznymi1. Chodzi o wyra¿enia typu
bêdzie mi tu wybrzydza³!, ale ¿eby siê zakochaæ w czym takim, zob. (1)  (2).
(1)
(2)

1

 Proszê mi zaczerpn¹æ zupy tak od spodu  prosi jeden ze studentów.
 Jeszcze co, bêdzie mi tu wybrzydza³!  odpowiedzia³a dononie jedna
z kucharek. (NKJP)2
Ja wszystko rozumiem, ale ¿eby zakochaæ siê w czym takim... (NKJP)

Wstêpne uwagi na temat specyfiki tego typu wyra¿eñ oraz trudnoci z ich opisem za pomoc¹
narzêdzi sk³adni sformalizowanej oraz w ramach koncepcji jednostki leksykalnej Andrzeja Bogus³awskiego i kontynuatorów autorzy tego artyku³u przedstawiaj¹ we wczeniejszych artyku³ach,
zob. Gêbka-Wolak (w druku), Moroz (2013).
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Ostatecznym celem naszych badañ jest wypracowanie takiej metody opisu,
która pozwoli z nale¿yt¹ cis³oci¹ i przy zachowaniu znacznego stopnia szczegó³owoci scharakteryzowaæ wybrany obszar zjawisk jêzykowych. Cel prezentowanego artyku³u jest jednak znacznie skromniejszy. Po pierwsze, pragniemy
zwróciæ uwagê na zjawisko jêzykowe, które wymyka siê dystrybucyjnym opisom sk³adniowym, których jestemy zwolennikami3. Ujmuj¹c rzecz najogólniej,
preferowany przez nas aparat sk³adni formalnej w ujêciu Zygmunta Saloniego
i Marka widziñskiego (Saloni, widziñski 1998) nie wystarcza do tego, by
opisaæ niestandardowoæ zwi¹zków sk³adniowych zachodz¹cych w obrêbie interesuj¹cych nas wyra¿eñ.
Po drugie, chcemy przedstawiæ jedn¹ z mo¿liwych do zastosowania ram
metodologicznych dla opisu interesuj¹cych nas obiektów jêzykowych4. Jest ni¹
rozwijana w pracach Igora Mielczuka (Melèuk 1987; Ìåëü÷óê 1995; Melèuk
2003; Melèuk 2008) oraz Lidii Jordañskiej i Igora Mielczuka (Éîðäàíñêàÿ,
Ìåëü÷óê 2007), a wykszta³cona na gruncie modelu Sens « Tekst, koncepcja
nieswobodnego znaku z³o¿onego5, nazywanego tak¿e frazemem6.
2 Przyk³ady opatrzone skrótem NKJP pochodz¹ z Narodowego Korpusu Jêzyka Polskiego,
udostêpnionego na stronie internetowej <http://www.nkjp.pl/>, a opisanego w pracy Narodowy
korpus jêzyka polskiego (2012). Przyk³ady wyszukane w Internecie za pomoc¹ wyszukiwarki
GOOGLE s¹ sygnalizowane skrótem Internet.
3 Autorzy opracowania w opisach sk³adniowych nawi¹zuj¹ do formalnego nurtu polskiej
sk³adni strukturalnej w ujêciu Zygmunta Saloniego i Marka widziñskiego (Saloni, widziñski
1998), rozwiniêtego w kierunku badañ nad pozycj¹ sk³adniow¹ fraz ró¿nego typu przez Mariê
Szupryczyñsk¹ (Szupryczyñska 1996) oraz Jej uczniów i wspó³pracowników (Kosek 1999; Winiewski 2005; Boja³kowska 2010; Moroz 2010; Gêbka-Wolak 2011).
4 Jest oczywiste, ¿e mo¿liwe s¹ tak¿e inne koncepcje opisu. Jedn¹ z nich mog³aby byæ koncepcja jednostki jêzyka i gramatyki operacyjnej, opracowana przez Andrzeja Bogus³awskiego (Bogus³awski 1988). Wyra¿enia traktowane w tym artykule jako nieswobodne grupy syntaktyczne notowane s¹ zreszt¹ w sondach s³ownikowych przygotowanych wg teorii Bogus³awskiego (Bogus³awski, Garnysz-Koz³owska 1979; Bogus³awski, Wawrzyñczyk 1993; Bogus³awski, Danielewiczowa 2005) jako przyk³ady u¿ycia okrelonych jednostek jêzyka lub operacji.
5 Ujêcie Mielczuka jest zgodne z propozycjami innych badaczy, np. z opracowaniem Nunberga
i in. (Nunberg, Sag, Wasow 1994).
6 Rozumienie pojêcia frazemu w literaturze przedmiotu jest mocno zró¿nicowane. W czêci
polskich prac jêzykoznawczych (np. Awdiejew 2001; Laskowska 2001) definicjê przyjmuje siê za
Wojciechem Chlebd¹ (Chlebda 1991: 27) i frazem rozumie siê jako ka¿dy  niezale¿nie od jego
statusu semantycznego i struktury formalnej  znak jêzykowy, stanowi¹cy nazwê potencja³u treciowego (pojêcia), któr¹ w danej sytuacji dla wyra¿enia tego potencja³u mówi¹cy przywo³uje (odtwarza) w charakterze jego wzglêdnie sta³ego symbolu. Andrzej Maria Lewicki (Lewicki 2003:
264265) i Piotr Müldner-Nieckowski (Müldner-Nieckowski 2007: 131135) zawê¿aj¹ frazem do
podgrupy zwi¹zków frazeologicznych, zgodnie z tradycj¹ nazywanych zwi¹zkami ³¹czliwymi.
Z kolei definicja frazemu zaproponowana przez Wilgê Herman (Herman 2004) obejmuje tak¿e
cechy pragmatyczne, które odró¿niaj¹ frazem od frazeologizmu. Autorzy niniejszego opracowania
zdecydowali siê natomiast przyj¹æ definicjê frazemu zaproponowan¹ w pracach badaczy wymienionych w tekcie g³ównym. Jest ona bowiem najbli¿sza wizji opisywanych obiektów, które pisz¹cy te
s³owa traktuj¹ jako elementy z poziomu langue, a nie parole.
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By u³atwiæ czytelnikowi ledzenie zasadniczej czêci artyku³u, w której specyfikê obiektów naszych badañ przedstawimy za pomoc¹ aparatu nale¿¹cego do
koncepcji nieswobodnego znaku z³o¿onego, w tym miejscu zasygnalizujemy, na
czym polega ró¿nica miêdzy standardowymi grupami syntaktycznymi7 a interesuj¹cymi nas obiektami, tj. nieswobodnymi grupami syntaktycznymi. Sprowadza
siê ona  w naszym przekonaniu  do nietypowej ³¹czliwoci komponentów,
niesk³adalnoci treci i odmiennoci konturu intonacyjnego. Cechy te poni¿ej
zilustrujemy na przyk³adzie ci¹gu bêdzie mi tu wybrzydza³.
Wystêpuj¹cy w (1) ci¹g bêdzie mi tu wybrzydza³ formalnie mo¿na zinterpretowaæ jako grupê czasownikow¹ konstytuowan¹ przez formê czasu przysz³ego
czasownika WYBRZYDZAÆ. £atwo jednak zauwa¿yæ, ¿e ci¹g ten ró¿ni siê od
zdawa³oby siê analogicznych grup czasownikowych, takich jak: Janek znowu
bêdzie wybrzydza³ na pogodê, Nie bêdzie ju¿ wybrzydza³. Komponentem ci¹gu
z (1) jest forma celownikowa o ustalonej postaci leksykalnej mi. Tymczasem
formy celownikowe standardowo nie s¹ sk³adnikami rozwijaj¹cymi formy czasownika WYBRZYDZAÆ, por. (3) i (3a)  (3b).
(3) [ ] istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e wiêkszoæ dzieci nie bêdzie wybrzydzaæ i zje bez zbêdnych fochów. (NKJP)
(3a)* [ ] istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e wiêkszoæ dzieci nie bêdzie rodzicom wybrzydzaæ i zje bez zbêdnych fochów.
(3b)* [ ] istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e wiêkszoæ dzieci nie bêdzie mi
wybrzydzaæ i zje bez zbêdnych fochów.

Ponadto, porównywane grupy czasownikowe wymawiane s¹ z inn¹ intonacj¹. Kontur intonacyjny standardowej grupy czasownikowej, np. siedmiosylabowej nie bêdzie ju¿ wybrzydza³, nie podlega wyranej zmianie, podczas gdy zmiana
ta towarzyszy realizacji tak¿e siedmiosylabowej grupy bêdzie mi tu wybrzydza³
z (1). Ró¿nica wysokoci tonu podstawowego miêdzy pocz¹tkowymi segmentami ci¹gu bêdzie mi tu a segmentami koñcowymi wybrzydza³ intuicyjnie wydaje
siê znacznie wiêksza ni¿ miêdzy segmentami nie bêdzie ju¿ a wybrzydza³.
Ró¿nice formalne skorelowane s¹ natomiast z uchwytn¹ ró¿nic¹ w komunikowanej treci. Za pomoc¹ ci¹gu w (1) nadawca wypowiedzi wyra¿a bowiem
swoje niezadowolenie wobec dzia³ania odbiorcy. Co wiêcej, ten sam naddatek
treci w stosunku do standardowej grupy czasownikowej obserwujemy w ci¹gach z formami czasu przysz³ego  i tylko z nimi  innych leksemów czasownikowych, np. bêdzie mi krytykowa³, jak wychowujê, bêd¹ mi mieciæ pod oknami,
bêdzie mi tu k³aki rozrzuca³. Oznacza to, ¿e mamy do czynienia z mechanizmem
7 Za grupê syntaktyczn¹ uznajemy ka¿dy ci¹g sk³adników bezporednich wyodrêbniony na
dowolnym etapie oddolnej (redukcyjnej) analizy na sk³adniki bezporednie (Saloni, widziñski
1998: 268).
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pozwalaj¹cym na utworzenie serii grup czasownikowych o specyficznej budowie i funkcji komunikatywnej, grup, które w³anie ze wzglêdu na ograniczenia
na³o¿one na ich budowê i specyficzne znaczenie nazywaæ bêdziemy nieswobodnymi.
Zasady budowy i u¿ycia nieswobodnych grup syntaktycznych wymagaj¹
innego aparatu opisu ni¿ ten, który wystarcza do zdania sprawy z mechanizmu
tworzenia standardowych grup syntaktycznych, opisanego przez Henryka Misza
i Mariê Szupryczyñsk¹ (zob. Misz, Szupryczyñska 1971; Misz 1967), a rozwiniêtego przez Saloniego i widziñskiego (1998: 268290). Wynika to, po pierwsze, z faktu, ¿e elementy, które zdaj¹ siê stanowiæ centra analizowanych struktur,
tj. powtarzaj¹ siê w serii analogicznych wyra¿eñ, jak np. bêdzie mi w wy¿ej
omawianych ci¹gach, zdecydowanie wykraczaj¹ poza zbiór znanych i opisanych
elementów centralnych standardowych grup syntaktycznych.
Po drugie, konieczne jest rozszerzenie perspektywy badawczej o zjawiska
nale¿¹ce do planu semantycznego. W tym celu autorzy artyku³u zdecydowali siê
siêgn¹æ po narzêdzia proponowane w pracach Mielczuka. Z jednej strony pozwalaj¹ one na zachowanie konsekwencji metodologicznej, z drugiej za daj¹
mo¿liwoæ pog³êbionej analizy.
2. Koncepcja frazemu w ujêciu Igora Mielczuka
W koncepcji Mielczuka nieswobodnym znakiem z³o¿onym, tj. frazemem,
jest nazywane po³¹czenie komponentów formalnych, które pewn¹ porcjê informacji8 wyra¿a w strukturze powierzchniowej za pomoc¹ znaku z³o¿onego budowanego nieregularnie i z ograniczeniami9. Nieswobodny znak z³o¿ony10 pozostaje w opozycji do znaku swobodnego i dlatego jest definiowany wy³¹cznie
negatywnie, jako niemaj¹cy wszystkich cech przypisywanych znakowi z³o¿onemu swobodnemu. Zgodnie z definicj¹ przedstawion¹ w pracy Jordañskiej i Mielczuka (Éîðäàíñêàÿ, Ìåëü÷óê 2007: 227) po³¹czenie swobodne to znak z³o¿ony,
8 Mielczuk (Melèuk 2003) wyranie oddziela informacjê, któr¹ chce przekazaæ nadawca, od
sensu, stanowi¹cego pierwszy poziom w modelu Sens « Tekst. Zak³ada bowiem, ¿e produkcja
tekstu obejmuje dwa etapy. Nadawca wychodzi od porcji informacji C, któr¹ chce w danej sytuacji
wyraziæ za pomoc¹ tekstu w jêzyku L. Konstruuje dla C reprezentacjê semantyczn¹ S, tzn. realizuje odpowiednioæ C « S. Nastêpnie konstruuje dla S tekst /T/, realizuj¹c w ten sposób
odpowiednioæ S « /T/.
9 Un syntagme de L est non libre ou un phrasème si, et seulement si, il ne peut pas être
construit, à partir dun contenu informationnel donné, de façon RÉGULIÈRE et NON CONTRAINTE. (Melèuk 2003).
10 O po³¹czeniach wyrazowych swobodnych i nieswobodnych mowa tak¿e w pracach polskich
badaczy zagadnieñ frazeologicznych (Lewicki 2003: 266; Pajdziñska 2006: 23), jednak  inaczej
ni¿ w pracach Mielczuka  nie s¹ one traktowane jako terminy wchodz¹ce w sk³ad siatki pojêæ.

O nieswobodnej grupie syntaktycznej

49

który powstaje w wyniku po³¹czenia znaku A, maj¹cego treæ A, formê /A/
i syntaktykê SA11, ze znakiem B, maj¹cym treæ B, formê /B/ i syntaktykê SB.
Znak z³o¿ony A Å B ma treæ A Å B, formê /A Å B/ i syntaktykê SA Å SB.
Innymi s³owy, istot¹ po³¹czenia swobodnego jest ca³kowita z³o¿eniowoæ sensu,
formy i syntaktyki poszczególnych komponentów. Z kolei tym, co wyró¿nia
po³¹czenie nieswobodne, jest ograniczenie z³o¿eniowoci w zakresie co najmniej jednej z przedstawionych cech. Która z w³aciwoci znaku podlega wiêc
frazeologizacji.
Mielczuk (Melèuk 2008) ucila, ¿e swoboda po³¹czenia lub jej brak ujawnia siê nie tylko na osi syntagmatycznej, ale tak¿e na osi paradygmatycznej.
W po³¹czeniach swobodnych nadawca wybiera A niezale¿nie od B i odwrotnie.
Ponadto mo¿e u¿yæ dowolnego A lub B, które jest wystarczaj¹co synonimiczne, by zast¹piæ A lub B. Przyk³adem wyra¿eñ, które na obu osiach spe³niaj¹
definicjê swobodnego po³¹czenia, s¹ w jêzyku polskim ci¹gi jem niadanie,
zabawka dziecka, czerwona parasolka. Nasuwa siê tu analogia do klasycznej
zasady proporcjonalnoci. Znaki wchodz¹ce w sk³ad grup swobodnych roz³¹cznie wchodz¹ w uk³ady proporcjonalne, np. czerwona parasolka : czerwony
p³aszcz : kolorowa parasolka : kolorowy p³aszcz.
Jeli chodzi o po³¹czenia nieswobodne, wymiana leksykalna na osi paradygmatycznej jest ograniczona, choæ przedstawia obraz doæ z³o¿ony. Z jednej strony mamy do czynienia z ci¹gami typu rzucaæ miêsem, gryæ ziemiê, tradycyjnie
nazywanymi idiomami, w których wymiana komponentów leksykalnych nie jest
dozwolona. Po przeciwnej stronie nale¿y natomiast umieciæ interesuj¹ce nas
obiekty, w których dopuszczalna jest doæ swobodna wymiana co najmniej jednego komponentu, np. bêdzie mi tu wybrzydza³ / rozkazywa³ / m¹drzy³ siê / krad³
/ kaprysi³ / pyskowa³ / podpowiada³ itd. Pomiêdzy tymi skrajnociami mamy za
do czynienia z wyra¿eniami o zró¿nicowanym stopniu wymiennoci komponentów leksykalnych, np. odprawi³ / odes³a³ z kwitkiem, wylecia³o / wypad³o /
wysz³o z g³owy.
Zwróæmy uwagê na to, ¿e nierzadko ta sama informacja mo¿e byæ wyra¿ana
zarówno za pomoc¹ po³¹czenia swobodnego, zob. (4), jak i nieswobodnego,
zob. (4a).
(4) Same dziury na tej ulicy. Nie mo¿na tu jechaæ rowerem.
(4a) Same dziury na tej ulicy. I jed tu cz³owieku rowerem.

11

Symbole SA, SB itd. w pracy Jordañskiej i Mielczuka (Éîðäàíñêàÿ, Ìåëü÷óê 2007) s¹
u¿ywane na oznaczenie w³aciwoci syntaktycznych znaków jêzykowych A, B itd. Syntaktyka znaku obejmuje jego walencjê czynn¹ i biern¹. Symbol Å oznacza po³¹czenie (scalenie) dwóch
znaków jêzykowych, dokonywane zgodnie z prawami gramatycznymi danego jêzyka.
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Jest oczywiste, ¿e frazemy  rozumiane jako nieswobodne znaki z³o¿one
 obejmuj¹ wielce zró¿nicowany zbiór obiektów12, który wymaga gruntownego
opisu, w szczególnoci opracowania klasyfikacji. Mielczuk i Jordañska jej nie
przedstawiaj¹, podaj¹ natomiast cztery kryteria, które mog¹ pos³u¿yæ do jej
zbudowania (Éîðäàíñêàÿ, Ìåëü÷óê 2007: 301302). Nale¿y podkreliæ, ¿e kryteria nie stanowi¹ systemu hierarchicznego, a ich kombinacja prowadzi do wyró¿nienia 54 teoretycznych typów frazemów, z których zreszt¹ nie wszystkie
znajduj¹ potwierdzenie w tekstach. Co wiêcej, w znanych autorom artyku³u
pracach Mielczuka nie zosta³ przedstawiony podzia³ frazemów uwzglêdniaj¹cy
podane kryteria ³¹cznie. Jak siê wydaje, proponowane kryteria mog³yby pos³u¿yæ do zbudowania klasyfikacji dziel¹cej ca³y zbiór frazemów na podklasy parami roz³¹czne. Nie jest to jednak celem prezentowanego artyku³u, dlatego
w dalszej czêci tego punktu ograniczymy siê do prezentacji kryteriów, a wyró¿nione na ich podstawie frazemy zilustrujemy materia³em zaczerpniêtym z jêzyka
polskiego.
Pierwszym kryterium jest udzia³ pragmatyki w procesie frazeologizacji. Na
jego podstawie zbiór frazemów rozpada siê na dwa podzbiory: frazemy pragmatyczne13 (pragmatemy) i frazemy semantyczne. W przypadku frazemu pragmatycznego brak swobody w dobieraniu jego komponentów jest motywowany jedynie sytuacj¹ komunikatywn¹. Oznacza to, ¿e na mocy obowi¹zuj¹cej w danym
jêzyku konwencji z okrelon¹ sytuacj¹ komunikatywn¹ zwi¹zane s¹ wyra¿enia
o ustalonym sk³adzie leksykalnym. Pragmatemami s¹ np. wyra¿enia Zakaz parkowania / Nie parkowaæ, umieszczane na tablicach zabraniaj¹cych stawiania
samochodów w danym miejscu. Tylko na mocy zwyczaju jêzykowego w tej
samej sytuacji nie u¿ywa siê bowiem nieró¿ni¹cych siê od nich treci¹ wyra¿eñ
Nie wolno parkowaæ / Parking zabroniony. Pragmatemami s¹ tak¿e wyra¿enia
zwyczajowo pojawiaj¹ce siê w zakoñczeniach listu, np. Z wyrazami szacunku /
Z powa¿aniem / £¹czê wyrazy szacunku, czy te¿ s³yszane na sali s¹dowej Proszê
wstaæ, s¹d idzie. W przypadku frazemu semantycznego zak³ócenie swobody
doboru komponentów nie ma zwi¹zku z sytuacj¹ komunikatywn¹. Istot¹ frazemu
semantycznego jest to, ¿e przejcie sensu w tekst14 nie nastêpuje regularnie,
12 Mielczuk podkrela, ¿e frazemy s¹ rozpowszechnione i w jêzyku literackim, i w mówionym. Co wiêcej, ich znajomoæ i sposób u¿ycia pozwala na odró¿nienie rodzimego u¿ytkownika
jêzyka od obcokrajowca, który dobrze opanowa³ dany jêzyk. Rodzimy u¿ytkownik jêzyka porozumiewa siê za pomoc¹ frazemów.
13 W literaturze nazywane s¹ tak¿e formu³ami mowy (ðå÷åâàÿ ôîðìóëà) (zob. Áàðàíîâ,
Äîáðîâîëüñêè 2003) lub formu³ami jêzykowymi (Bartmiñski 1973: 4258; Umiñska-Tytoñ, Bieñkowska 2004).
14 Trzeba mieæ na uwadze, ¿e koncepcja frazemu jest czêci¹ modelu Sens « Tekst, w którym
jêzyk naturalny jest opisywany jako system odpowiednioci miêdzy sensem a tekstem, modelowanych za pomoc¹ wieloetapowych regu³ przechodzenia reprezentacji semantycznej w reprezentacjê
fonetyczn¹.
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tj. na bazie s³ownika i regu³ gramatycznych danego jêzyka. Przy czym stopieñ
nieregularnoci jest zró¿nicowany, co w pracy Mielczuka i Jordañskiej
(Éîðäàíñêàÿ, Ìåëü÷óê 2007: 302) stanowi drugie kryterium podzia³u frazemów.
Na jego podstawie wyró¿nia siê frazemy kompletne, kolokacje i quasi-frazemy. Frazemy kompletne, zwane te¿ idiomami, np. gryæ ziemiê, gryæ kamienie,
rzucaæ miêsem, zasadniczo nie zawieraj¹ sensu poszczególnych komponentów.
Jak wiadomo, gryæ ziemiê to nie ¿yæ, gryæ kamienie to nie mieæ co jeæ,
a rzucaæ miêsem to mówiæ s³owa wulgarne.
Cech¹ kolokacji (pó³frazemów), np. bia³a kawa, lustro weneckie, zdaæ egzamin, jest to, ¿e jeden z komponentów, tzw. baza kolokacji, jest wybierany
ze s³ownika i do pó³frazemu wnosi swój s³ownikowy sens. Wybór drugiego
komponentu, tj. kolokatu, podlega ograniczeniom, a jego znaczenie mo¿e siê
zawieraæ w znaczeniu pó³frazemu lub nie. Baz¹ pó³frazemu bia³a kawa o znaczeniu kawa z produktami mlecznymi jest kawa, a kolokatem  bia³a. Wybór
kolokatu jest ograniczony do jednego lub kilku elementów, np. kawa z mlekiem,
kawa ze mietank¹. Dewiacyjne s¹ natomiast wyra¿enia mleczna kawa, czy mietankowa kawa, mimo ¿e mleczny i mietankowy tak¿e odnosz¹ siê do produktów
mlecznych.
Z kolei znaczenie quasi-frazemu zawiera znaczenie obu komponentów, przy
czym ¿adne z nich nie jest komunikatywn¹ dominant¹ znaczenia ca³ego frazemu.
Quasi-frazemem wydaje siê np. wyra¿enie ksi¹¿ka dorêczeñ, które jest nazw¹
zeszytu, w którym kwituje siê odbiór dorêczonych przesy³ek. Zwi¹zek znaczenia
ca³ego ci¹gu ze znaczeniem jego komponentów jest bowiem zachowany w ograniczonym stopniu.
Trzecim kryterium podzia³u frazemów jest typ jednostki, w której obrêbie
dochodzi do frazeologizacji. Na jego podstawie Mielczuk i Jordañska
(Éîðäàíñêàÿ, Ìåëü÷óê 2007: 296299; 301) wyró¿niaj¹ frazemy: (a) na poziomie morfologicznym, tj. nieswobodne po³¹czenia morfemów w obrêbie jednego
s³owa, np. przeor+ysza15, (b) na poziomie leksykalnym, tj. nieswobodne po³¹czenia s³ów, zwane te¿ frazemami leksykalnymi (Ìåëü÷óê 1995: 338), np. diabli
bior¹, grunt / ziemia usuwa siê spod stóp, i (c) frazemy na poziomie syntaktycznym, czyli frazemy sk³adniowe16. Frazem sk³adniowy jest powierzchniowosyntaktycznym drzewem, w którego wêz³ach nie znajduj¹ siê pe³noznaczne leksemy, lecz zmienne leksykalne lub s³owa funkcyjne, które dysponuj¹ okrelonym
15 Nieregularnoæ morfologiczna formy przeorysza polega na nieswobodnym wyborze gramatycznego morfemu s³owotwórczego. Bêd¹cy wyk³adnikiem p³ci morfem -ysza ³¹czy siê bowiem
tylko z jednym rdzeniem, tj. przeor.
16 Mielczuk zaznacza, ¿e wprowadzenie do opisu pojêcia frazemu sk³adniowego postulowa³
Jacque Veyrenc (Veyrenc 1986). Nale¿y dodaæ, ¿e na gruncie jêzyka rosyjskiego tego typu struktury, nazywane tak¿e ôðàçåîëîãèçèðîâàííûìè ñòðóêòóðàìè, by³y przedmiotem analiz innych badaczy (zob. Âåëè÷êî 2010).
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znaczeniem, form¹ i syntaktyk¹17. W jêzyku polskim za frazem sk³adniowy mo¿na by uznaæ schemat Xdat nie do Ygen, którego realizacj¹ s¹ wyra¿enia Marcie
nie do tañca teraz, nie do miechu mi, nam nie do wojny, przekazuj¹ce treæ
z jakiego powodu X nie mo¿e / nie chce robiæ czynnoci wyra¿onej w Y18.
Czwarte kryterium opisu uwzglêdnia komponent znaku jêzykowego, który
podlega frazeologizacji, czyli jest dobierany nie na podstawie ogólnej regu³y.
W przypadku frazemów kompletnych, pó³frazemów i quasi-frazemów frazeologizacja dotyczy semantycznej strony znaku. W grupie frazemów Mielczuk
umieszcza ponadto wyra¿enia regularne semantycznie, w których odstêpstwo
od regu³ danego jêzyka dotyczy tylko formalnej strony znaku z³o¿onego. Tego
typu nieregularnoæ przys³uguje formom supletywnym. Stosunkowo rzadko
frazeologizacji podlega tylko syntaktyka znaku. Zjawisko to polega na tym,
¿e znak z³o¿ony dysponuje takimi w³aciwociami syntaktycznymi, które nie
wynikaj¹ z syntaktyki jego komponentów. Na przyk³ad wyra¿enie nadarzy³a siê
okazja jako ca³oæ ³¹czy siê z bezokolicznikiem, np. Nadarzy³a siê okazja
spêdziæ wakacje w Anglii, mimo ¿e ¿aden z komponentów osobno takiej ³¹czliwoci nie wykazuje, por. *nadarzy³o siê spêdziæ wakacje, *okazja spêdziæ wakacje.
3. Nieswobodna grupa syntaktyczna i jej parametry
Opisane w p. 2. wyró¿niki frazemów pomog¹ nam lepiej przedstawiæ
istotê interesuj¹cych nas obiektów jêzykowych, tj. nieswobodnych grup syntaktycznych. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e nieswobodn¹ grupê syntaktyczn¹ traktujemy jako jeden z typów nieswobodnych znaków z³o¿onych, rozumianych
zgodnie z przedstawionym wy¿ej ujêciem Mielczuka.

17 Ñèíòàêñè÷åñêàÿ ôðàçåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîâåðõíîñòíî-ñèíòàêñè÷åñêîå äåðåâî,
â ÷èñëå óçëîâ êîòîðîãî íåò ïîëíîçíà÷íûõ ëåêñè÷åñêèõ óçëîâ (à åñòü òîëüêî ëåêñåìíûå
ïåðåìåííûå èëè ñëóæåáíûå ñëîâà), íî êîòîðûå ïðè ýòîì îáëàäàåò ñâîèì îñîáûì îçíà÷àåìûì,
èìååò â êà÷åñòâå îçíà÷àþùåãî îñîáóþ ñèíòàêñè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ è îñîáóþ ïðîñîäèþ
è îáíàðóæèâàåò ñïåöèôè÷åñêîå ïîâåäåíèå, îïèñûâàåìîå îñîáîé ñèíòàêòèêîé (Éîðäàíñêàÿ,
Ìåëü÷óê 2007: 298).
18 Warto dodaæ, ¿e w najnowszych pracach rosyjskich osadzonych w ramach modelu Sens «
Tekst u¿ywa siê dwóch definicji frazemu syntaktycznego. Poza przytoczonym w tekcie ujêciem
Mielczuka funkcjonuje zakresowo szersze ujêcie Jomdina (Èîìäèí 2003), przyjête np. tak¿e
w pracy Apresjana i in. (Àïðåñÿí, Áîãóñëàâñêèé, Èîìäèí, Ñàííèêîâ 2010). Dla frazemu syntaktycznego w koncepcji Mielczuka kluczowy jest fakt braku z³o¿eniowoci (kompozycjonalnoci)
znaczenia, która w koncepcji Jomdina nie jest konieczn¹ cech¹ frazemu syntaktycznego. Frazemy
syntaktyczne îáëàäàþò ñèíòàêñè÷åñêîé ñïåöèôèêîé ïî ñðàâíåíèþ ñ íåôðàçåîëîãè÷åñêèìè
ñî÷åòàíèÿìè (Àïðåñÿí, Áîãóñëàâñêèé, Èîìäèí, Ñàííèêîâ 2010: 141).
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3.1. Cechy definicyjne
Bior¹c pod uwagê pierwsze z podanych w p. 2. kryteriów podzia³u frazemów, mianowicie udzia³ pragmatyki w procesie frazeologizacji, interesuj¹ce nas
wyra¿enia nale¿y zaliczyæ do klasy frazemów semantycznych, tj. takich, w których frazeologizacja obejmuje semantyczn¹ stronê znaku z³o¿onego. Mo¿na
wiêc przyj¹æ za³o¿enie, ¿e nieswobodna grupa syntaktyczna danego typu dysponuje okrelonym znaczeniem, którego nie mo¿na dystrybuowaæ pomiêdzy jej
komponenty. Nie jest przy tym wykluczone, ¿e wyra¿enia te bêd¹ jednoczenie
nonikami jakiego parametru pragmatycznego. Na przyk³ad wyra¿enia typu bêdzie mi tu wybrzydza³, bêd¹ mi miecili pod oknem informuj¹ o tym, ¿e nadawca
jest wy¿szy rang¹ od odbiorcy, s¹ wiêc u¿ywane, gdy relacja miêdzy komunikuj¹cymi siê jest relacj¹ z góry na dó³. Ponadto nieregularnoci semantycznej
mo¿e towarzyszyæ nieregularnoæ na poziomie syntaktycznym (kryterium czwarte), przejawiaj¹ca siê tym, ¿e grupa jako ca³oæ dysponuje w³aciwociami syntaktycznymi, których nie maj¹ jej komponenty.
Nieswobodne grupy syntaktyczne s¹ frazemami semantycznymi o zró¿nicowanym stopniu nieregularnoci znaczenia (kryterium drugie). Wyra¿enia narta
w nartê, kijek w kijek, zderzak w zderzak maj¹ znaczenie w niewielkim stopniu
nawi¹zuj¹ce do znaczenia komponentów leksykalnych. Niezale¿nie od sk³adu
leksykalnego wyra¿aj¹ bliskoæ w przestrzeni dwóch obiektów. Pewne cechy
semantyczne wymiennych komponentów leksykalnych pozostaj¹ jednak
w mocy, choæ nie stanowi¹ dominanty semantycznej. Gdy mówimy, ¿e Zawodnicy jechali narta w nartê / kijek w kijek / zderzak w zderzak, to chcemy powiedzieæ, ¿e osoby porusza³y siê w przestrzeni w niewielkiej odleg³oci od siebie.
Dodatkowo informujemy natomiast o sposobie poruszania siê obiektów, tj. na
nartach lub samochodem. Z kolei w wymienionych w p. 1. wyra¿eniach bêdzie
mi krytykowa³, jak wychowujê, bêd¹ mi mieciæ pod oknami, bêdzie mi tu k³aki
rozrzuca³ podlegaj¹cy wymianie segment czasownikowy nie traci indywidualnego znaczenia leksykalnego. Podobnie rzecz siê ma w wyra¿eniu Jakie tam zd¹¿y³, które mo¿na objaniæ jako nie zd¹¿y³. Zmienny komponent czasownikowy
wybierany jest regularnie ze s³ownika. Znaczenie negacji realizowane jest za
nieregularnie, poprzez cechy suprasegmentalne oraz konfiguracjê komponentu
niepodlegaj¹cego substytucji jakie tam i czasownikowej zmiennej leksykalnej.
Innym przyk³adem nieregularnoci semantycznej jest zjawisko, które roboczo
nazwalimy neutralizacj¹ funkcji semantycznych. Dochodzi do niej np. w wyra¿eniach typu Kogo ja nie spotka³em, Z kim on nie pi³, Czego ja nie widzia³em,
Gdzie ja nie by³em. Bêd¹ce ich komponentami formy zaimków KTO, CO,
GDZIE itp. nie s³u¿¹ bowiem do tworzenia pytañ o uzupe³nienie.
Z kolei na podstawie trzeciego z wymienionych przez Mielczuka kryteriów
opisu frazemów interesuj¹ce nas obiekty mo¿na uznaæ za frazemy p³aszczyzny
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sk³adniowej. Frazeologizacji podlega bowiem mechanizm sk³adniowy. Nale¿y
przez to rozumieæ, ¿e okrelone znaczenie konstytuuje siê na p³aszczynie formalnej poprzez swoist¹ konfiguracjê komponentów segmentalnych i suprasegmentalnych. Komponenty segmentalne musz¹ przy tym spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki. Po pierwsze, przynajmniej jeden komponent segmentalny nie ma cile
ustalonej postaci leksykalnej, stanowi tzw. zmienn¹ leksykaln¹, np. skandal nad
skandale, owoc nad owoce, pieñ nad pieniami. Po drugie, kszta³t komponentu
leksykalnego, który nie podlega wymianie, tj. sta³ej leksykalnej, nie jest to¿samy
z kszta³tem wyra¿eñ autosyntagmatycznych, takich jak czasowniki, rzeczowniki,
liczebniki, przymiotniki czy przys³ówki.
Zadaniem badacza powinno byæ ustalenie typów nieswobodnych grup syntaktycznych w³aciwych dla danego jêzyka naturalnego. Punktem wyjcia musi
byæ jednak analiza konkretnego materia³u. On bowiem dostarcza przyk³adów ich
u¿ycia. Na pocz¹tkowym etapie badañ konieczne jest wiêc ustalenie procedury
identyfikacyjnej. Do jej przedstawienia nie jestemy jeszcze gotowi. Ograniczymy siê wiêc do omówieniu tych parametrów nieswobodnych grup syntaktycznych, które  naszym zdaniem  bêd¹ przydatne do identyfikacji interesuj¹cych
nas obiektów. Najpierw (p. 3.2.) przedstawimy podstawowe schematy budowy
interesuj¹cych nas wyra¿eñ i ucilimy, jak nale¿y rozumieæ zmienn¹ leksykaln¹. Nastêpnie (p. 3.3.) zwrócimy uwagê na restrykcje dotykaj¹ce ³¹czliwoci
komponentów nieswobodnych grup syntaktycznych, tj. przedstawimy uwagi na
temat ich sk³adni wewnêtrznej.
3.2. Schemat budowy
Na podstawie wstêpnej obserwacji materia³u wydaje nam siê, ¿e poza wczeniej wymienionymi ci¹gami do zbioru nieswobodnych grup syntaktycznych nale¿a³yby tak¿e struktury typu gdzie ja nie by³em, ja ci pokrzyczê pod oknami,
i jed tu cz³owieku rowerem, co to za dziewczyna!, to sobie czytaj, jaki on tam
nasz, mieæ mam, czytaæ nie czytam itp. Ka¿da z nich jest nonikiem swoistego
znaczenia. Na przyk³ad struktury typu gdzie ja nie by³em przekazuj¹ znaczenie
mnogoci i ró¿norodnoci subiektów, obiektów, czynnoci, okolicznoci, wyra¿anych w strukturze powierzchniowej za pomoc¹ zmiennej czasownikowej.
Struktury typu ja ci pokrzyczê pod oknami wyra¿aj¹ za dezaprobatê dla czynnoci osób, do których wyra¿enie jest adresowane, i grobê przeciwdzia³ania. Ka¿demu znaczeniu odpowiada w strukturze powierzchniowej indywidualny uk³ad
elementów segmentalnych i suprasegmentalnych. Uk³ady te mo¿na jednak sprowadziæ do dwóch powtarzaj¹cych siê schematów. Do ich wyró¿nienia wykorzystamy kryterium obecnoci komponentu segmentalnego niepodlegaj¹cego swobodnej wymianie.
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Pierwszy typ stanowi¹ schematy bez komponentów segmentalnych niepodlegaj¹cych swobodnej wymianie. Typ realizuj¹ np. wyra¿enia mieæ mam, wiedzieæ
wiem, sprawdziæ sprawdzi³am. Schemat ich budowy mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ formu³y Xinf Xfin, w której X oznacza zmienne leksykalne bêd¹ce formami tego
samego leksemu. Dolne subskrypty koduj¹ za informacjê na temat cech gramatycznych tych form. Do drugiego typu zaliczamy schematy zawieraj¹ce komponenty segmentalne niepodlegaj¹ce swobodnej wymianie (sta³e leksykalne). Typ
ten realizuj¹ np. wyra¿enia czytaæ nie czytam, paliæ nie palê, jeæ nie jem. Schemat
ich budowy mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ formu³y Xinf nie Xfin, która od podanej
wy¿ej ró¿ni siê tylko obecnoci¹ segmentu nie, niepodlegaj¹cego wymianie.
Zwróæmy uwagê na to, ¿e w niektórych schematach zawieraj¹cych komponent segmentalny niepodlegaj¹cy swobodnej wymianie mog¹ wystêpowaæ tak¿e
elementy niekonieczne, tj. takie, których redukcja nie unicestwia znaczenia ca³ego wyra¿enia. Wyra¿enia typu co to za dziewczyna!, co to za facet!, co za
historia!, co za widok! s¹ zbudowane na podstawie schematu co [to] za Xnom!
Komponent leksykalny niepodlegaj¹cy swobodnej wymianie sk³ada siê z dwóch
elementów, tj. co, za. Dodatkowym elementem wyra¿enia mo¿e byæ to.
Ucilijmy teraz, co to znaczy, ¿e komponent podlega swobodnej substytucji, czyli jest uznawany za zmienn¹ leksykaln¹.
Przede wszystkim nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e chodzi o substytucjê,
która zdecydowanie wykracza poza wymiany, którym podlegaj¹ segmenty wyra¿eñ uznawanych w literaturze za zwi¹zki frazeologiczne. Jak wiadomo, wymiana
komponentów frazeologizmów zawsze ma ograniczony charakter (zob. Lewicki
2003; Kosek 2011; Wêgrzynek, Przybylska, ¯migrodzki 2012). W grê wchodz¹
wymiany gramatyczne warunkowane kategoriami fleksyjnymi w³aciwymi dla
danego segmentu, np. zwin¹³ || zwinê³a || zwinêli chor¹giewkê, lub mechanizmem
s³owotwórczym, np. ukrêciæ ³eb || ukrêcenie ³ba. Z kolei wymiany leksykalne nie
wykraczaj¹ poza zamkniêt¹ listê jednostek synonimicznych, np. do³o¿ylimy ||
dorzucilimy cegie³kê, cienko przêdzie || piewa. Substytucja, z któr¹ mamy do
czynienia w badanych wyra¿eniach, przypomina raczej wype³nianie pozycji
sk³adniowej przez frazê okrelonego typu. Wynika to przede wszystkim z faktu,
¿e substytutów nie mo¿na wyliczyæ19, nie stanowi¹ bowiem zamkniêtej listy, jak
np. w wyra¿eniach typu ma / hoduje wê¿a w kieszeni, robiæ/stroiæ ceregiele,
przepaæ / przegraæ z kretesem.
Mówi¹c o swobodnej substytucji, mamy wiêc na myli mo¿liwoæ wstawiania w dane miejsce zró¿nicowanych komponentów leksykalnych lub ich grup, co
ilustruj¹ przyk³ady (5)  (8)20.
19 Wyj¹tek stanowi¹ wyra¿enia, w których komponent zmienny reprezentuje klasê gramatyczn¹ o wyranie ograniczonej liczbie elementów, np. klasê zaimków osobowych.
20 Komponenty wymienne zosta³y pogrubione.
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(5) Ale ¿eby zaraz projektowaæ / wznawiaæ nak³ad / robiæ z tego model rzeczywistoci / prezent fundowaæ / nazywaæ to poezj¹?
(6) Bêdzie mi tu protestowa³ / mówiæ, jak mam wychowywaæ / mieciæ pod
oknami.
(7) Gdzie ja nie by³em / Czego on nie opowiada³. / Z kim mymy siê nie widzieli.
(8) I oszczêdzaj tu cz³owieku wodê / I zgadnij tu cz³owieku kogo powiadomiæ /
I znajd tu cz³owieku wyjcie z sytuacji / I we tu cz³owieku znajd pracê.

Wa¿ne jest to, ¿e wymiana komponentu leksykalnego nie poci¹ga za sob¹
zmiany znaczenia, które mo¿na przypisaæ nieswobodnej grupie syntaktycznej, co
potwierdza funkcjonaln¹ to¿samoæ substytutów. Na przyk³ad dla wyra¿eñ w (8)
wspólna jest paralokucja: zwrot wyra¿aj¹cy, ¿e czynnoæ wskazana komponentem zmiennym nie jest mo¿liwa do wykonania.
Trzeba podkreliæ, ¿e swobodnej substytucji nie nale¿y traktowaæ jako dowolnoci realizacji zmiennej leksykalnej. Wymiennoæ komponentu podlega bowiem ograniczeniom leksykalnym i to nierzadko takim, które wykraczaj¹ poza
spotykane w standardowych pozycjach sk³adniowych ograniczenia selekcyjne,
warunkowane cechami semantycznymi nadrzêdnika. Wyrazistym przyk³adem takiego ograniczenia jest wymóg realizacji komponentów zmiennych przez formy
tych samych leksemów, jak np. w wyra¿eniach typu narta w nartê, czytaæ czytam czy typu gada, byle gadaæ, zob. (9).
(9) Pij¹, byle piæ / mówi³a, byle mówiæ.

Innym ograniczeniem leksykalnym jest koniecznoæ realizacji zmiennej czasownikowej przez formê czasownika dokonanego, por. (10) i (10a).
(10) Dziadek, jak nie walnie piêci¹ w stó³, a¿ siê szklanki zatrzês³y. (Bogus³awski,
Danielewiczowa 2005: 113)
(10a) *Dziadek, jak nie wali piêci¹ w stó³, a¿ siê szklanki zatrzês³y.

Podstawienie za dokonany leksem czasownikowy leksemu niedokonanego
powoduje dewiacyjnoæ ca³ego wyra¿enia. Zak³óca bowiem wyra¿enie treci,
któr¹ Bogus³awski i Danielewiczowa (Bogus³awski, Danielewiczowa 2005: 113)
objaniaj¹ za pomoc¹ nastêpuj¹cej paralokucji: zwrot wyra¿aj¹cy myl, ¿e zdarzenie wskazane w _ [zmiennej leksykalnej  M.G.W., A.M.] zasz³o w sposób
gwa³towny i nieoczekiwany dla mówi¹cego.
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3.3. Sk³adnia wewnêtrzna
Pod wzglêdem pe³nionej funkcji badane wyra¿enia ujmowane jako ca³oci
zasadniczo nie ró¿ni¹ siê od swobodnych grup syntaktycznych. Konstytuuj¹ wypowiedzenia lub stanowi¹ ich cz³ony, tj. realizuj¹ okrelone pozycje syntaktyczne. Na przyk³ad wyra¿enia zawieraj¹ce w swym sk³adzie zmienny komponent
czasownikowy w wypowiedzeniu zwykle funkcjonuj¹ jak grupy czasownikowe.
Konstytuuj¹ wiêc wypowiedzenia, np. Bêdzie mi tu wybrzydza³!, I jed tu cz³owieku rowerem, Gdzie ja nie by³em!, Jak jej nie nakarmiæ, Jakie tam zd¹¿y³.
Z kolei wyra¿enia zawieraj¹ce zmienne komponenty nominalne mog¹ zajmowaæ
pozycje syntaktyczne, np. przyczasownikowe, jak w zdaniu Nazje¿d¿a³o siê samochodów a samochodów, lub te¿ funkcjonuj¹ samodzielnie (nie zajmuj¹ pozycji
syntaktycznej), np. Córka jak córka, ale mamusia. Z tej dopiero jest artystka21.
Nieregularnoæ badanych wyra¿eñ dotyczy natomiast relacji sk³adniowosemantycznych zachodz¹cych w ich obrêbie, czyli sk³adni wewnêtrznej komponentów.
Dla zmiennych leksykalnych znamienne jest to, ¿e trac¹ czêæ swoich w³aciwoci syntaktycznych, innymi s³owy  trac¹ swoj¹ syntaktyczn¹ niezale¿noæ.
Przejawia siê to rozmaicie, m.in. poprzez restrykcje na³o¿one na ich uporz¹dkowanie linearne wzglêdem sta³ej leksykalnej z jednej strony, i wzglêdem wyra¿eñ
stanowi¹cych kontekst nieswobodnej grupy syntaktycznej z drugiej strony. Wyraziste ograniczenie szyku zachodzi w wyra¿eniach typu I jed tu cz³owieku
rowerem, zob. (4a). Obejmuje ono zarówno szyk zmiennej leksykalnej, frazy
czasownikowej z form¹ trybu rozkazuj¹cego, wzglêdem sta³ej leksykalnej i tu
cz³owieku, jak i szyk segmentów realizuj¹cych zmienn¹ leksykaln¹, tj. podrzêdników formy czasownikowej. Miejsce dla formy trybu rozkazuj¹cego jest zarezerwowane miêdzy segmentem i a segmentem tu cz³owieku. Ewentualne podrzêdniki formy trybu rozkazuj¹cego umieszcza siê za bezporednio po
segmencie cz³owieku, np. i zgadnij tu cz³owieku, kiedy spadnie nieg, i znajd tu
cz³owieku pracê. Rozbudowana realizacja frazy czasownikowej na linii tekstu
realizowana jest wiêc w sposób obligatoryjnie nieci¹g³y.
Innym przejawem utraty niektórych w³aciwoci syntaktycznych zmiennej
leksykalnej jest ograniczenie jej realizacji do grup nierozwiniêtych. Restrykcja
ta dotyka w szczególnoci zmiennych komponentów nominalnych, na które na³o¿one jest wspomniane w poprzednim punkcie ograniczenie leksykalne: koniecznoæ realizacji przez formy tych samych leksemów. Próba rozwiniêcia form
rzeczownikowych skutkuje dewiacyjnoci¹ ca³ego wyra¿enia, por. (11) i (11a).
(11) Jechali narta w nartê / kijek w kijek / zderzak w zderzak / szprycha w szprychê.
21

Przyk³ad cytujemy za: Bogus³awski, Danielewiczowa 2005: 112.
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(11a)* Jechali narta biegowa w nartê biegow¹ / kijek narciarski w kijek narciarski /
plastikowy zderzak w plastikowy zderzak / brudna szprycha rowerowa w brudn¹
szprychê rowerow¹.

Nale¿y podkreliæ, ¿e komponenty zmienne trac¹ tak¿e indywidualne w³aciwoci prozodyczne. Interesuj¹cym nas wyra¿eniom jako ca³oci przys³uguje
bowiem zestaw okrelonych cech prozodycznych: kontur intonacyjny, akcent
czy iloczas. Prozodycznym wyró¿nikiem wyra¿enia z komponentem niewymiennym ale ¿eby jest intonacja pytaj¹ca padaj¹ca na komponent wymienny, tj. frazê
bezokolicznikow¹. Na ostatni segment frazy bezokolicznikowej pada te¿ akcent
zdaniowy.
Wy¿ej wymienione, a tak¿e rozmaite inne ograniczenia, np. dotycz¹ce kategorii gramatycznych komponentu zmiennego, tj. wartoci czasu, trybu, liczby
itp.22, wiadcz¹ o tym, ¿e sk³adnia wewnêtrzna badanych wyra¿eñ ma charakter
zindywidualizowany, dlatego trzeba j¹ opisywaæ osobno dla ka¿dego typu nieswobodnej grupy syntaktycznej. Co wiêcej, to w³anie te ograniczenia mo¿na
uznaæ za rodki formalne, które pozwalaj¹ na ukonstytuowanie siê w strukturze
powierzchniowej indywidualnego znaczenia grupy nieswobodnej.
4. Zakoñczenie
Na pocz¹tku artyku³u o interesuj¹cych nas wyra¿eniach jêzykowych napisalimy, ¿e ich status gramatyczny trudny jest do jednoznacznego ustalenia.
Stwierdzenie to nie zosta³o poparte argumentacj¹, gdy¿ ta mo¿liwa jest dopiero
po choæby ogólnym przedstawieniu w³aciwoci badanych wyra¿eñ. Poczynione
w artykule obserwacje pozwalaj¹ zatem wyjaniæ, na czym polega trudnoæ
z ustaleniem gramatycznego statusu nieswobodnych grup syntaktycznych.
Problem sprowadza siê do tego, ¿e grupy nieswobodne maj¹ zarówno cechy
jednostki leksykalnej, jak i konstrukcji sk³adniowej. Te wielosegmentowe ci¹gi
s¹ nonikami znaczenia, którego nie mo¿na dystrybuowaæ pomiêdzy poszczególne komponenty. Co wiêcej, wa¿nym formalnym rodkiem pozwalaj¹cym na
ukonstytuowanie siê znaczenia w strukturze powierzchniowej s¹ cechy suprasegmentalne. Jednoczenie mo¿na by powiedzieæ, ¿e jak na jednostki leksykalne
badane wyra¿enia s¹ znakami zbyt ma³o gotowymi, gdy¿ co najmniej jeden
komponent ci¹gu podlega swobodnej substytucji, jest tzw. zmienn¹ leksykaln¹.
Oznacza to, ¿e przy zachowaniu tego samego znaczenia w dane miejsce ci¹gu
mo¿na wymiennie wstawiaæ zró¿nicowane komponenty leksykalne, a nawet ich
grupy. Mechanizm ten zdaje siê przypominaæ wype³nianie pozycji sk³adniowych
otwieranych przez nadrzêdnik danej grupy syntaktycznej. Komponent nieswobodnej
22

Przyk³ady ograniczeñ kategorialnych szerzej omówiono w artykule M. Gêbki-Wolak (w druku).
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grupy syntaktycznej niepodlegaj¹cy substytucji, tak jak nadrzêdnik, wydaje siê
kontrolowaæ dobór leksykalny komponentu zmiennego, a tak¿e jego cechy gramatyczne. Trudno jednak obroniæ takie uzasadnienie ograniczeñ leksykalnych
i gramatycznych, którym podlega zmienna leksykalna. Wród komponentów
czêci nieswobodnych grup syntaktycznych brak bowiem obligatoryjnego czy
nawet fakultatywnego komponentu leksykalnego niepodlegaj¹cego wymianie.
Ci¹g sk³ada siê bowiem wy³¹cznie ze zmiennych leksykalnych. Nale¿y ponadto
zwróciæ uwagê na indywidualny charakter mechanizmu sk³adniowego reguluj¹cego ³¹czenie komponentów wewn¹trz nieswobodnych grup syntaktycznych.
Gdzie wiêc jest miejsce nieswobodnych grup syntaktycznych: w gramatyce
czy w s³owniku? Ze wzglêdu na asumarycznoæ semantyczn¹ nieswobodne grupy syntaktyczne nale¿y uznaæ za jednostki leksykalne i umieciæ w s³owniku.
Trzeba jednak podkreliæ, ¿e s¹ to jednostki specyficzne. Wymiennoæ wchodz¹cych w ich sk³ad komponentów segmentalnych znacznie przekracza bowiem
granice standardowej wariantywnoci elementów jednostki leksykalnej.
W skrajnych sytuacjach sta³ym elementem nieswobodnej grupy syntaktycznej
jest jedynie jej wzorzec sk³adniowy.
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Summary
The purpose of this paper is to identify and define the characteristic features of non-free (set)
phrases. Following I. Melèuks theory, we shall interpret such structures as a type of phraseme.
The non-free phrases convey a certain meaning thanks to their unique configuration of segmental
and supra-segmental elements. Segmental elements include lexemic variables, i.e. lexemes interchangeable in a given type of phraseme, which may take different inflectional forms within the
same expression, cf. skandal nad skandale, owoc nad owoce, pieñ nad pieniami, and lexemic
stables, i.e. grammatical elements such as prepositions or conjunctions, cf. nad. Supra-segmental
elements include sentence stress and intonation and other prosodic features.
Information presented in this paper concerning the internal structure and syntax of non-free
phrases can be used in order to facilitate identifying such phrases in Polish texts, allowing us to
have a clearer idea on the range and number of these structures in contemporary Polish.
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Der schwäbische Dichter Wilhelm Hauff wurde am 29. November 1802 in
Stuttgart geboren. Mit sieben Jahren, nach dem Tod seines Vaters, zog er mit
seiner Mutter und seinen Geschwistern zu seinem Großvater nach Tübingen. Als
er fünfzehn Jahre alt war, verließ er das Tübinger Gymnasium, um in das
evangelisch-theologische Seminar in Blaubeuren einzutreten. Nach dem Studium
arbeitete er als Hauslehrer (vgl. Heuschele 2002: 505509). Diese Stelle ließ
ihm genug Freiheit, sich weiterzubilden, literarisch tätig zu sein und mit
schriftstellerischen Versuchen hervorzutreten (vgl. Zeller 1969: 685). Dem
Dichter ging die Arbeit leicht von der Hand. In knapp vier Jahren wurden vier
Bücher, u.a Der Märchenalmanach auf das Jahr 1826 niedergeschrieben.
Hinzu gesellten sich Veröffentlichungen in Zeitschriften und Zeitungen (vgl.
Heuschele 2002: 505514). Innerhalb von genau zwei ¾ Jahren, von denen er
über acht Monate auf Reisen war, legte Hauff drei umfangreiche Romane, sieben
größere Novellen und Erzählungen, vierzehn Märchen und Geschichten sowie
eine Anzahl von Gedichten, Aufsätzen, Skizzen und Rezensionen vor (Zeller
1969: 681). Am 1. Januar 1827 begann Hauff mit der Leitung des belletristischen Teils des Morgenblatts im Cottaschen Verlag. Diese neue Stellung
ließ die Eheschließung zu (vgl. Zeller 1969: 687). Am 18. November 1827
verursachte eine nicht sicher erkannte Krankheit den plötzlichen Tod des kaum
25-jährigen auf der Höhe des Glücks und früh errungenen Ruhms (vgl. Zeller 1969:
688). Zu der Gestalt des Dichters vgl. auch Schmitz-Emans (2007: 78).
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Obwohl Wilhelm Hauff nicht zu den Klassikern der deutschen Literatur
gehört, ist sein Name bis heute lebendiger geblieben als die Namen vieler
anderer Dichter seiner Zeit. Seine Werke wurden immer wieder neu aufgelegt,
sie wurden übersetzt und illustriert, vertont, dramatisiert und verfilmt. Diese
Beliebtheit verdankt er vor allem seinen Märchen (vgl. Zeller 1969: 681). Auch
nach Ewers (2003: 445) ragen unter den zahlreichen Werken Hauffs seine
Märchenalmanache heraus. Spiekerkötter (1961: 5) stellt fest, dass seit ihrem
Erscheinen Hauffs Märchen zu dem beliebtesten Lesestoff Jugendlicher
gehören. Sie sind in drei Almanachen erschienen, von denen sich jeder aus einer
Rahmengeschichte mit eingestreuten Märchen zusammensetzte. Der Almanach
von 1826 beinhaltete u.a. Die Karawane.
In diesem Märchen treten ziemlich oft Wörter auf, die archaisch wirken.
Diese Erscheinung wird zum Thema des vorliegenden Aufsatzes. Zum Thema
lexikalischer Archaismen liegen zahlreiche Untersuchungen vor. Im einzelnen
auf diese Arbeiten einzugehen, ist hier nicht der Ort. Einen kurzen Überblick
über den Forschungsstand ist u.a. in Guz (2007: 8980 und 2010: 484485) zu
finden. Bestreben dieses Aufsatzes ist die Darstellung der im Märchen vorkommenden archaischen Elemente. Zu fragen ist u.a.:
1. Wie können die archaischen Elemente eingeteilt werden?
2. Welche Wortarten als Archaismen treten im untersuchten Text auf?
3. Wie strukturell gebaut ist das analysierte Wortgut?
Von Interesse ist auch die Herkunft der exzerpierten Lexeme. Bei einem Teil
der Stichwörter steht ihre zeitliche Zuordnung (nach Duden  Deutsches
Universalwörterbuch (weiter im Text: DDUW)). Die Erklärungen der Bedeutung,
wenn unentbehrlich, stammen aus demselben Nachschlagewerk, überdies aus
dem Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm online (weiter im
Text: DWB) oder aus dem Neuen Grossen Lexikon in Farbe (weiter im Text:
NGL). Jeder exzerpierte Archaismus ist im Kontext aus dem Märchen kursiv mit
der Seitenangabe angeführt. Eventuelle grammatische Anmerkungen befinden
sich in eckigen Klammern, spitze Klammern beinhalten die Information über die
Wortart, ausgenommen Substantive und Verben.
Im DDUW wird das Thema des veralteten Wortschatzes im Unterkapitel
4 referiert. Für diesen Aufsatz sind die Abschnitte a) und b) von Bedeutung. Im
Abschnitt a), der stilistische Bewertungen von Wörtern thematisiert, liest man
u.a., dass einige Wörter, vor allem die, die in der älteren Dichtung vorkommen,
heute fast durchgängig veraltet sind. Diese Lexeme werden mit dichter.
(= dichterisch) bewertet. Der Abschnitt b) ist u.a. den zeitlichen Zuordnungen
gewidmet. Im DDUW begegnet man folgenden zeitlichen Zuordnungen:
veraltend (= ein Wort wird nur selten, vor allem durch die ältere Generation
gebraucht), veraltet (= ein Wort ist nicht mehr Bestandteil des Wortgutes der
Gegenwartssprache), früher (= eine Sache ist nicht mehr üblich oder aktuell),
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historisch (= das, was das Wort bezeichnet, gehört einer vergangenen
Geschichtsepoche an), selten (= ein Wort wird nur vereinzelt gebraucht)
(DDUW 9-10).
Exkurs
Erwähnenswert ist die klassische Unterteilung der lexikalischen Archaismen.
Diese wird u. a. von Kania/Tokarski (1984: 133, 134) vorgeschlagen. Die
Forscher unterscheiden unter den Archaismen u.a. Historismen (der durch dieses
Wort bezeichnete Gegenstand verschwindet aus unserer Alltagswelt) (vgl. auch
Schippan 1992: 248, Römer/Matzke 2003: 41), semantische Archaismen (das
Veralten betrifft nur eine Bedeutung des Wortes) und stilistische Archaismen.
In der Forschungsliteratur wird auch über einen Grund für das Veralten
geschrieben: Das Wort wird durch ein anderes, moderneres ersetzt. Die
klassische Unterteilung der Archaismen dieser Arbeit stellte sich aber leider als
nicht eindeutig heraus. Es gibt viele Belege, die man sich überschneidenden
Gruppen zuordnen kann. Vergleichen wir einige Beispiele, die es bestätigen: Die
Gespielin hat zwei Bedeutungen, eine darunter ist veraltend. Folglich sollte
dieses Wort den semantischen Archaismen angehören. Es besteht jedoch die
Frage, ob der Gespiele, wovon die Gespielin als die feminine Form abgeleitet
ist, nicht durch das modernere Wort Spielkamerad ersetzt werden kann? Wenn
ja, so DDUW, dann gehört vielleicht dieses Wort zu den Archaismen, die durch
neuere Äquivalente ersetzt worden sind? Ähnliche unklare Situationen bestehen
bei den Lexemen Korsar, Larve, schiffen, verrucht, Matte und Ellenmaß.
Zweifel treten auch bei dem Wort der Sklave auf. Der Sklave hat ebenfalls zwei
Bedeutungen, worunter eine im DDUW als früher markiert wurde. Andererseits
gehört dieses Lexem zu den Historismen. Welcher Gruppe sollte es folglich
zugeteilt werden? Andere zweifelhafte Beispiele wären: Diener, Dolch,
Pergament, Säbel, Sklavin und Sklavenmarkt. Aus diesen Gründen wurde die
Unterteilung von Archaismen nicht nach der klassischen Methode durchgeführt.
In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, die im
Märchentext gefundenen Wörter mithilfe der oben angeführten Methode
(zeitliche Zuordnung im DDUW) einzugliedern. Das im DDUW vorgeschlagene
Vorgehen wurde jedoch modifiziert. So wurde der Wortschatz in folgende vier
Gruppen eingeteilt:
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1. Lexeme mit der zeitlichen Zuordnung1
Edelmann, der (hist.): Adliger (DDUW 386): Der florentinische Edelmann
reiste in sein Vaterland zurück ( ) (155).
flugs <Adv.> (veraltend): schnell, sofort (DDUW 522): ( ) und flugs
arbeitete diese [die Nadel  M.G.] weiter ( ) (151).
Gebieterin, die [w. Form zu Gebieter], Gebieter, der (veraltet): jmd., der
[über jmdn.] gebietet; Herrscher, Herr (DDUW 566): Wenn ich recht gehört
habe, verehrte Gebieterin, ( ) (142).
gehorsamst <Adj. im Superlativ>: sich dem Willen einer Autorität
unterordnend, (veraltet) Höflichkeitsformel (DDUW 578): Danke gehorsamst
(33).
Gesindel, das [Verkleinerung zu Gesinde] (abwertend), Gesinde, das
(veraltet): Gesamtheit der Knechte und Mägde (DDUW 601): ( ) weil oft
allerlei Gesindel die Reisenden beunruhigt (25).
Gespielin, die [w. Form zu Gespiele], Gespiele, der (veraltend): Spielkamerad
(DDUW 601): Er ließ alle ihre Gespielinnen einladen ( ) (81).
Grille, die [meist Pl.] (veraltend): sonderbarer, schrulliger Gedanke,
Einfall (DDUW 633): Der Sultan ging selbst zu seinem Sohn und bat ihn, sich
in die Grillen seiner Mutter zu schicken ( ) (143).
indes <Konjunktion> (seltener): während (DDUW 758): Als sie aber den
Kalifen und seinen Wesir, der indes auch herbeigeschlichen war, erblickte, ( )
(36).
Korsar, der (früher): Seeräuberschiff (DDUW 887): ( ) weil sich vor
einigen Tagen ein Korsar hatte sehen lassen (81):
Korsar, der (früher): Seeräuber (DDUW 887): ( ) und da man schon seit
einiger Zeit Besorgnisse wegen Korsaren hegte (82).
Kurzweil, die (veraltend): Zeitvertreib (DDUW 915): ( ) der Gedanke ( )
hatte alle Herzen geöffnet und die Gemüter zu Scherz und Kurzweil gestimmt
(104).
Larve, die (veraltend): Gesichtsmaske (DDUW 928): Der sprechende (sic)
nahm die Larve ab ( ) (153).
Obermundschenk, der [Kompositum mit dem Grundwort Mundschenk],
Mundschenk, der: (früher): an Fürstenhöfen für die Getränke verantwortlicher
Hofbeamter (DDUW 1043): ( ) und der Obermundschenk Korchuz stellte sich
eines Tages ( ) vor den Augen des Königs (120).
Oheim, der (veraltet): Onkel (DDUW 1097): ( ) den ihm sein Oheim auf
dem Sterbebette erteilt habe ( ) (132).
1

Zu den Markierungen vgl. auch Kurkiewicz (2007: 4445).
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potz <Interjektion>: z.B. potz Blitz! (veraltet: Ausruf der Verwunderung)
(DDUW 1171, 268): Potz Mekka und Medina! (33).
Schafott, das (früher): Stätte, meist erhöhtes Gerüst, auf dem Hinrichtungen
durch Enthauptung vorgenommen werden (DDUW 1301): ( ) als ich dich das
Schafott besteigen ( ) sah (158).
Scharlachkleid, das [Kompositum mit dem Bestimmungswort Scharlach],
Scharlach, der (früher): scharlachrot gefärbter Stoff (DDUW 1305): ( ) aber
der, der in einem roten Scharlachkleid nicht weit von ihm am Boden liegt ( )
(49).
schiffen (veraltet): (mit einem Schiff) fahren (DDUW 1318): In solcher
Gesellschaft zu schiffen war mir greulich (49).
Schuh, der (früher): Fuß (DDUW1357), Fuß, Pl. (veraltetes) Längenmaß
unterschiedlicher Größe (DDUW 552): Der Kleine Muck nämlich war schon
ein alter Geselle ( ) doch war er nur drei bis vier Schuh hoch (105).
Sklave, der (bes. früher): jmd., der in völliger wirtschaftlicher u.
rechtlicher Abhängigkeit von einem anderen Menschen als dessen Eigentum
lebt (DDUW 1410).
Sklavin, die [w. Form zu Sklave] (DDUW 1410): ( ) denn noch am letzten
Tage des Marktes seien zwei Sklavinnen angekommen ( ) (91).
Sklavenmarkt, der [Kompositum mit dem Bestimmungswort Sklave]: ( )
fragte er, wann der Sklavenmarkt ( ) anfange (91). Hierzu gehört eine weitere
Zusammensetzung: Sklavenaufseher, der (120).
Ungetüm, das (veraltend): Monster (DDUW 1605): ( ) er musste das
kleine Ungetüm töten (94).
untertänigst <Adj. im Superlativ> (abwertend), Ableitung vom Adjektiv
untertan, z.B. jmdm, einer Sache untertan sein (veraltend): von jmdm.
abhängig, ihm unterworfen sein, sich seinem Willen fügen müssen (DDUW
1618-1619): »Danke untertänigst« (32).
sich verdingen (veraltend): einen Dienst annehmen (DDUW 1638): Ich
verdingte mich als Wundarzt in das Gefolge des Gesandten ( ) (60).
zechen (veraltend): gemeinsam mit anderen viel Alkohol trinken (DDUW
1768): Die Mannschaft ( ) musste vor kurzem gezecht haben ( ) (47).
Zögling, der (veraltend): jmd., der in einem Internat, Heim o. Ä. erzogen
wird (DDUW 1786): ( ) entdeckte er seinem Zögling, dass er nicht sein Neffe
sei ( ) (133).
Der Archaismus Korsar kommt im Märchen in zwei Bedeutungen vor.
In der 1. Gruppe treten insgesamt 28 Wörter auf. Mit der Markierung
veraltend wurden zehn Lexeme festgestellt, zehn mit früher (darin zwei
Komposita mit einem Archaismus als Bestimmungswort: Sklavenaufseher und
Sklavenmarkt), mit veraltet sechs Lexeme, je eins mit seltener und hist. Unter
den Lexemen gibt es zwanzig Substantive, darin neun Simplizia, sechs
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Komposita und fünf Ableitungen. Unter den Derivaten lassen sich nach der
semantischen Modifikation eine Verkleinerung (Gesindel) und drei Movierungen
(Gebieterin, Gespielin, Sklavin) unterscheiden (vgl. Dud Gr 1984: 459, 462).
Außer den Substantiven treten im Text auf: drei Verben, zwei Adjektive, je ein
Adverb flugs, eine Konjunktion indes und eine Interjektion potz.
In dieser Gruppe befinden sich fünf Entlehnungen: die Grille (lat. grillus)
(DDUW 633, H 302), der Korsar (it. corsaro ¬ mlat. cursarius) (DDUW 887,
vgl. auch F 569), die Larve (lat. larva) (DDUW 928, H 470), das Schafott (ndl.
schavot ¬ afr. chafaut) (DDUW 1301, vgl. auch H 703704), der Sklave (mlat.
s(c)lavus ¬ mgr. sclábos) (DDUW 1410, H 773).
In den Komposita kommt es vor, dass sich eine der Konstituenten oder auch
beide aus einer fremden Sprache herleiten lassen: der Scharlach in: das
Scharlachkleid (mlat. scarlatum) (H 706, vgl. auch DDUW 1305), der Sklavenmarkt = der Sklave (s.o.) + der Markt2 (lat. mercatus) (DDUW 990, H 510).
Erwähnenswert ist die Verbableitung schiffen ¬ Schiff, wo Schiff eine
Lehnübersetzung aus mlat. navis ist (DDUW 1318). Eine Lehnübersetzung ist
auch der Zögling (fr. élève) (DDUW 1786, H 951, vgl. auch EWD 1621).
2. Lexeme mit stilistischer Bewertung und zeitlicher Zuordnung
Beinkleid, das (geh., veraltet): Hose (Dud 227): ( ) daher steckte er in
seine Beinkleider und seinen Gürtel, soviel er zu tragen vermochte ( ) (119).
daselbst <Adv.> (geh., veraltend): an dieser Stelle, an diesem Ort, da, dort
(DDUW 319): Ich forschte daselbst auch nach einem weisen und verständigen
Mann ( ) (53).
dünken (geh., veraltend): jmdm. so scheinen (DDUW 371): ( ) denn wie
mich dünkt, sind wir alle begierig, weiter zu hören ( ) (90).
gebrechen (geh., veraltet): fehlen, mangeln (DDUW 567): ( ) und dazu
gebrach es uns an Werkzeugen (48).
gereuen (geh., veraltend): reuen (DDUW 592): Und den andern Tag gereute
ihn sein Entschluß nicht ( ) (150).
Haufe, der (geh., veraltend): Haufen, Schar, Menge (DDUW 669, 670): Ein
bedeutender Haufe bewaffneter Reiter ( ) (79).
ob <Präposition mit Dativ> (geh., veraltend); wegen (DDUW 1090): ( )
aber hier schauderte uns immer die Haut ob dem schrecklichen Anblick der
Leichen (47).
verrucht <Adj.> (geh., veraltend): gemein, schändlich, ruchlos (DDUW
1658): ( ) der Mann, der mich zu dieser verruchten Tat ( ) verführt hatte ( ) (70).
2

Der Markt ist kein Archaismus.
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Interessant ist, dass in dieser Gruppe keine Entlehnungen auftreten.
Stattdessen wurde hier eine Verbindung notiert:
von hinnen (geh., veraltet): von hier weg (DDUW 715): Er ( ) beschwor
mich, ihm ( ) alles zu sagen, um nicht mit einer Lüge von hinnen zu gehen (74).
Die Gruppe zählt acht Wörter: sechs mit der Markierung geh. veraltend und
zwei mit geh. veraltet. Darunter kommen vor: zwei Substantive (ein Simplex
und ein Kompositum), drei Verben, je ein Adjektiv, Adverb und eine
Präposition.
3. Veraltete Lexeme mit stilistischer Zuordnung
Matte3, die (dichter.): Bergwiese (DDUW 997): ( ) und fröhlich begrüßten
die Reisenden die grünen Matten ( ) (104).
Nachen, der (dichter.): kleines Boot (DDUW 1051): ( ) und in einer
Stunde lagen schon vier in dem Nachen (54).
rachedürstend <Partizip I> [Kompositum mit dem Grundwort dürstend],
dürstend ¬ dürsten (dichter.): heftiges Verlangen nach etw. haben (DDUW
382): Gar erwünscht kam sogar meinem rachedürstenden Herzen die Nachricht
( ) (157).
In diesem Kreis gibt es auch keine Lexeme fremder Herkunft. Es treten zwei
Substantive in Form eines Simplex und eine Verbform (Partizip I) als
Kompositum auf.
4. Vermutliche Archaismen
Im untersuchten Text sind auch Lexeme gefunden worden, die zwar nicht
als Archaismen im DDUW registriert sind, aber der Autorin nach zu den
untergegangenen Wörtern gezählt werden können. Bei dem Stichwort Schwert
steht schon im Nachschlagewerk eine auf die Vergangenheit hinweisende
Erklärung: (in Altertum u. MA. gebräuchliche) ( ) (DDUW 1373), die die
Meinung der Autorin unterstützt. Über das Mittelalter ist auch die Rede bei dem
Stichwort Pergament. Eine konkrete Zeitangabe beinhalten auch die Erklärungen
der Stichwörter Taler und Zechine. Mit allgemeinen Anmerkungen alte Waffe
und frühere Längeneinheit sind die Lexeme Lanze und Ellenmaß erklärt.
Diener, der: Chasid gab der Bitte seines Dieners Gehör, ( ) ( 35).
Dolch, der: ( ) seine Kleidung und seine Waffen waren, außer einem reich
besetzten Dolch ( ) gering und einfach ( ) (86).
3

Hier steht im DDUW auch eine räumliche Zuordnung, und zwar schweiz., die jedoch kein
Gegenstand dieser Untersuchung ist.
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Ellenmaß, das [Kompositum mit dem Bestimmungswort Elle], Elle, die:
frühere Längeneinheit (Dud 424): ([alle  M.G.] stießen und schlugen ihn mit
Bügeleisen und Ellenmaß ( ) (150).
kaiserlich <Adj.>: ( ) wo das Kleid des kaiserlichen Bruders hing (131).
Lanze, die: ( ) für Stoß und Wurf bestimmte alte Waffe (DDUW 927):
( ) und meine Lanze trifft auf sechzig Gänge ihr Ziel ( ) (144).
Livree, die: ( ) uniformartige Kleidung für Diener, Bedienstete (bes. im
Hotelgewerbe) (DDUW 961): Eines Abends sah ich einen Menschen in
bekannter Livree durch die Straße gehen ( ) (156).
Pergament, das: einziges Schreibmaterial des MA, hergestellt aus
ungegerbten, geschabten u. geölten Tierhäuten (NGL 644).
Säbel, der: ( ) am mittleren Mastbaum stand ein Mann, reich gekleidet,
den Säbel in der Hand ( ) (46).
Schwert, das: (in Altertum u. MA. gebräuchliche) Hieb- u. Stichwaffe
( ) (DDUW 1373): ( ) das Schwert hatte er in die Scheide gesteckt (51).
Taler, der: Silbermünze in Deutschland bis in die Mitte des 18. Jh.s
(DDUW 1511): Hier mietete mir mein fränkischer Freund ein Zimmer und riet
mir, mein Geld, das in allem zweitausend Taler betrug ( ) (60).
Thron, der: ( ) wo die Sultanin auf einem Throne saß (140).
Windfuchtel, die: Fächer (DWB = http://woerterbuchnetz.de/DWB/
?sigle=DWB&mode=Gliederung&hitlist=&patternlist=&lemid=GF10854): ( )
der Scheich von Medina fächelte ihr [der Sultanin  M.G.] mit einer
Windfuchtel von Pfaufedern Kühlung zu (140).
Zechine, die: frühere venezianische Goldmünze (13. bis 17. Jh.): ( ) und
wahrscheinlich, mein Balsam und meine Arzneien haben mir manche Zechine
eingebracht (62).
In dieser Gruppe befinden sich die folgenden Wörter fremder Herkunft:
die Lanze (afr. lance ¬ lat. lancea) (DDUW 927, H 469), die Livree (fr. livrée)
(DDUW 961, H 491), der Säbel (über poln. szabla ¬ ung. szablya) (DDUW
1280, H 690, EWD 1153), der Thron (afr. tron ¬ lat. thronus ¬ gr. thrónos)
(DDUW 1532, EWD 1430), die Zechine (it. zecchino) (DDUW 1768, F 1095).
Unter den analysierten Lexemen wurden auch drei Eponyme
(Gattungsbezeichnungen, die auf Eigennamen zurückgehen) festgestellt:
kaiserlich ¬ Kaiser  nach dem Familiennamen/Beinamen des röm.
Staatsmannes (G. Julius) Cäsar (DDUW 799, H 378), das Pergament  mlat.
pergamen(t)um nach dem spätlat. (charta) pergamena = Papier aus Pergamon4
(DDUW 1134), (gr.) (F 781, vgl. auch Kluge), der Taler  nach dem Ort St.
Joachimsthal in Böhmen benannt (DDUW 1511, H 835, K 172, Kop 263).
4 Pergamon  in der Antike Hauptstadt des Pergamenischen Reiches (Kleinasien): hellenistische Tempel und Paläste (NGL 644).
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Unter den Lexemen gibt es zwölf Substantive: neun Simplizia, zwei
Ableitungen (Diener und Pergament) und zwei Komposita (Ellenmaß, Windfuchtel).
Überdies tritt hier ein Adjektiv als Ableitung mit dem Suffix -lich auf.
Schlussfolgerungen
Im Untersuchungsmaterial wurden vier Gruppen unterschieden. In drei
Gruppen überwiegen Substantive, nur in der zweiten Gruppe gibt es mehr Verben
als Nomen. Unter den Substantiven dominieren einfache Wörter. Es wurde eine
Verbform  Partizip I  festgestellt. Besonders selten erscheinen Präpositionen,
Konjunktionen und Interjektionen als archaisches Wortgut. Keine Entlehnungen
beinhalten die Gruppe zwei und drei. In der vierten Gruppe erscheinen drei
Eponyme. Eine Verbindung mit dem Archaismus ist in Gruppe zwei zu erwähnen.
Abkürzungen
Adj.

Adv.

afr.

bes.

dichter. 
fr.

geh.

gr.

hist.

it.

Jh.

lat.

MA., MA 
mgr.


Adjektiv
Adverb
altfranzösisch
besonders
dichterisch
französisch
gehoben
griechisch
historisch
italienisch
Jahrhundert
lateinisch
Mittelalter
mittelgriechisch

mlat.
ndl.
od.
Pl
poln.
röm.
schweiz.
s. o.
spätlat.
u.
ung.
w.
¬















mittellateinisch
niederländisch
oder
Plural
polnisch
römisch
schweizerisch
siehe oben
spätlateinisch
und
ungarisch
weiblich
aus
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Summary
The subject of this article are lexical archaisms presented in the fable Caravan by the German
writer Wilhelm Hauff, who died in his prime. The purpose of the work is to find an answer to,
among others, the following questions: How may the excerpted anachronistic vocabulary be divided? Which parts of speech do occur among the gathered archaisms and what is their structure?
The analysed material is categorised into four groups: 1. lexemes with chronological label, 2.
lexemes with chronological label and label concerning stylistic range, 3. anachronistic lexemes
with label concerning stylistic range and 4. supposed archaisms. In three groups, nouns are the
most frequently occurring parts of speech and only in the second group there are more verbs than
nouns. Most of the nouns are basic words.
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Epistemological aspects of pragmatics of language:
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Prawda w filozofii pojmowana jest jako naczelna wartoæ poznawcza. Prawda, pewnoæ, oczywistoæ  to pojêcia, które pozwalaj¹ nam odró¿niæ wiedzê od
mniemania, domys³u, przypuszczalnoci, a w koñcu te¿ od niewiedzy. Kwestia
przypisania, okrelenia prawdy lub fa³szu na gruncie jêzyka komplikuje siê jednak, gdy zamierzamy okreliæ wartoæ logiczn¹ wypowiedzi wystêpuj¹cych
w jêzyku potocznym, co jest spowodowane szczególnym, performatywnym
ukierunkowaniem zachowañ jêzykowych w tej sferze komunikacji. Warto jednak podj¹æ próbê okrelenia zale¿noci pomiêdzy teori¹ poznania a jêzykiem
codziennej komunikacji potocznej (w odmianie mówionej) z uwagi na to, ¿e
czynnik epistemologiczny (mimo faktu dominacji funkcji perswazyjnej i fatycznej) odgrywa wa¿n¹ rolê równie¿ w sferze komunikacji codziennej.
1. Prawda a komunikacja jêzykowa
Omawiane tu zagadnienia bêd¹ mieci³y siê w obszarze zainteresowañ pragmatyki jêzykowej oraz roli czynnika epistemologicznego w czynnociach jêzykowych (speech acts). Zwykle w zwi¹zku z tym nawi¹zuje siê do teorii aktów mowy
(w wersji Johna Langshawa Austina, Johna Rogersa Searlea i in.) ufundowanej
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na pojêciu intencjonalnoci zachowañ jêzykowych (zob.: Searle 1987: 2930).
Poprzez odwo³anie siê do teorii aktów mowy oraz lingwistycznych podstaw
problematyki komunikacji potocznej mo¿liwe bêdzie wykazanie zasadnoci
(b¹d braku zasadnoci) zastosowania kryterium prawdziwociowego do wypowiedzi o charakterze potocznym.
Kryterium prawdziwoci sk³oni³o Austina do stworzenia dychotomicznego
podzia³u aktów mowy na performatywy i konstatacje (Austin 1993: 311 i n.).
Konstatacje, czyli deklaratywne dzia³ania jêzykowe, to wypowiedzi, które podlegaj¹ kryterium prawdziwoci  za spraw¹ tego, ¿e opisuj¹ rzeczywistoæ,
stwierdzaj¹ stany rzeczy. Performatywy to wypowiedzi, których nie mo¿na zakwalifikowaæ jako prawdziwe lub fa³szywe, a które stanowi¹ formy jêzykowe
dzia³alnoci spo³ecznej jednostek, tworz¹c nieraz bardziej lub mniej skomplikowane uk³ady (por. uk³ad: propozycja > odmowa > ponowna propozycja > zgoda). S¹ nimi wykonawcze dzia³ania jêzykowe o charakterze prawno-instytucjonalnym oraz wypowiedzi zawieraj¹ce obietnice, podziêkowania, gratulacje,
proby i in., które tworz¹ rzeczywistoæ spo³eczn¹. Wypowiedziom tym, co istotne, nie przys³uguje warunek prawdziwoci.
Austin podzieli³ zatem akty mowy wzglêdem kryterium weryfikowalnoci.
Dodatkowo uwzglêdni³ fakt, ¿e wypowiedzi performatywne podlegaj¹ odmiennym ocenom  mowa tu o fortunnoci (w odniesieniu do wypowiedzi udanych)
i niefortunnoci (w odniesieniu do wypowiedzi nieudanych). O fortunnoci wypowiedzi wiadczy szeæ regu³: zgodnoæ z uznan¹ procedur¹ konwencjonaln¹,
powo³anie odpowiednich osób do wykonania procedury, poprawnoæ oraz zupe³noæ podczas wykonania procedury, uwzglêdnienie szczerej intencji uczestników procedury wraz z póniejszym jej wykonaniem (Austin 1993: 363364).
Wypowiedzi¹ niefortunn¹/nieudan¹ bêdzie zatem taka wypowied performatywna, która lekcewa¿y choæby jedn¹ z powy¿szych zasad  to wypowiedzi okrelone przez Austina mianem niewypa³ów (performatywów obarczonych b³êdem
powo³ania lub zastosowania) i nadu¿yæ (wród których znajduj¹ siê przypadki
nieszczeroci) (1993: 364367).
Przypadki niefortunnoci wypowiedzi w postaci nadu¿ycia procedury,
co ju¿ zasygnalizowano, reprezentuj¹ wypowiedzi nieszczere, potocznie rozumiane tak¿e jako fa³szywe, w odniesieniu do uczuæ (1), myli (2) i intencji (3)
w procedurze. Por. przyk³ady Austina (1993: 587):
(1)
(2)
(3)

Gratulujê ci  powiedziane, gdy w ogóle nie odczuwa siê zadowolenia,
a mo¿e nawet odczuwa siê przykroæ.
Doradzam ci to  powiedziane, gdy nadawca nie myli, by by³o to postêpowanie najkorzystniejsze dla adresata.
Obiecujê  powiedziane wtedy, gdy nie zamierza siê zrobiæ tego, co siê
obiecuje.
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Wypowiedzi te jednak, z uwagi na ich performatywny charakter, nie mog¹
byæ ocenione pod wzglêdem kryterium prawdy lub fa³szu. Mog¹ byæ jedynie
uznane za niefortunne, a raczej niestosowne akty mowy. Co istotne, analiza
Austina doprowadzi³a go do stwierdzenia, i¿ kryterium fortunnoci mo¿e przys³ugiwaæ, w okrelonych przypadkach, tak¿e konstatacjom (1993: 329330).
Dalsza analiza mówienia, a w szczególnoci uwzglêdnienie intencji mówi¹cego, doprowadzi³a do przeformowania teorii Austina. Zwróci³ on uwagê na
fakt, ¿e wyrazowo-gramatyczne wyk³adniki performatywnoci (czasowniki
w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraniejszego trybu oznajmuj¹cego strony czynnej) nie s¹ wystarczaj¹ce: interpretacja aktów mowy w du¿ym
stopniu opiera siê na czynnikach zewnêtrznych, przede wszystkim  na bezporednim otoczeniu aktu mowy. Zgodnie z t¹ przes³ank¹ we wspó³czesnej teorii
konwersacji zak³ada siê, ¿e treæ wyra¿ona w wypowiedzi, podlegaj¹ca warunkowi prawdziwoci, stanowi tylko niewielk¹ czêæ tego, co mo¿e byæ komunikowane (Zdunkiewicz 1993: 262).
Obecnoæ w komunikacji potocznej t³a relacji spo³ecznych miêdzy nadawc¹
a odbiorc¹ powoduje szczególny, a mianowicie ekspansywny status performatywnoci jako funkcji pragmatycznej wypowiedzi o dowolnej treci illokucyjnej.
Tak wiêc w komunikacji potocznej czêsto wystêpuje zjawisko oznajmieñ pozornych, polegaj¹ce na tym, ¿e wypowiedzenia o kszta³cie deklaratywnym faktycznie  przy uwzglêdnieniu t³a relacji spo³ecznych, wiedzy na temat nadawcy,
sceny i warunków sytuacji komunikacyjnej itp.  maj¹ charakter sprawczy. Tak
wiêc wypowiedzenie:
(4)

Dzi pada.

w sytuacji potocznej mo¿e zostaæ zinterpretowane na kilku sposobów:
(5)
(6)
(7)

Jako ostrze¿enie: Uwa¿aj na drodze  dzi pada.
Jako odmowa: Nie pójdê z tob¹ na spacer  dzi pada.
Jako wyra¿enie satysfakcji: Na szczêcie dzi pada  po tylu tygodniach
suszy!

Wrêcz wzorcowy przyk³ad analizy pragmalingwistycznej tego rodzaju przypadków w komunikacji potocznej zosta³ zademonstrowany przez Zbigniewa
Nêckiego  na przyk³adzie wypowiedzenia Kraków to ³adne miasto  warto je
zobaczyæ (2000: 109 i n.). Ogólny wniosek, który wynika z tych rozwa¿añ,
polega na tym, ¿e kategoria prawdy/fa³szu w komunikacji potocznej ma o wiele
ni¿szy status w porównaniu z kategori¹ fortunnoci/niefortunnoci, a interpretacji epistemologicznej wypowiedzi (w tych przypadkach, gdy bywa ona uzasadniona) zwykle towarzyszy interpretacja pragmatyczna, uwarunkowana t³em relacji spo³ecznych interlokutorów.
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Zastosowanie kryterium epistemologicznego, mimo jego charakteru komplementarnego w odniesieniu do niektórych sfer komunikacji miêdzyludzkiej, np.
potocznej, artystycznej b¹d rytualnej, okazuje siê przydatne jako narzêdzie klasyfikacji aktów mowy (zob. omówienie wspó³czesnego stanu badañ nad typologi¹ aktów mowy w pracy: Kiklewicz 2010: 74 i n.). Na najwy¿szym poziomie
hierarchii (ze wzglêdu na mo¿liwoæ interpretacji werytatywnej, tzn. pod wzglêdem prawdy/nieprawdy) znajduj¹ siê konstatacje, które  zgodnie z teori¹ Austina  s¹ weryfikowalne w aspekcie prawdy/fa³szu. Por. przyk³ad (za: Kiklewicz
2010: 112113):
(8)

Stara kobieta biegnie jak ma³a dziewczynka.

Powy¿sze wypowiedzenie jest opisem postrzeganego przez nadawcê b¹d
przez dowolnego informatora stanu rzeczy. Choæ wypowiedzenie to nie zawiera
wprost wyra¿enia perceptywnego, to  jak zauwa¿a autor  mo¿liwe jest jego
zast¹pienie nastêpuj¹cym stwierdzeniem:
(8a) Informujê/stwierdzam, ¿e stara kobieta biegnie jak dziewczynka  na podstawie tego, ¿e widzê, obserwujê, ¿e stara kobieta biegnie jak ma³a dziewczynka.

Pytania stanowi¹ kolejn¹ kategoriê aktów mowy, które nie wyra¿aj¹ prawdziwych lub nieprawdziwych stwierdzeñ, ale zak³adaj¹  jako nastêpstwa weryfikowalne pod tym wzglêdem odpowiedzi, por. przyk³ad pytania o rozstrzygniêcie:
(9)

Czy to prawda, ¿e pies widzi na czarno-bia³o?

W przypadku pytañ o uzupe³nienie, zawieraj¹cych zaimki pytajne: kto?, co?
jaki? gdzie? itp., wystêpuje epistemiczny warunek ich skutecznoci, a mianowicie prawdziwoæ presupozycji egzystencjalnej. Na przyk³ad pytanie osoby, która
przysz³a do lekarza i ma ustawiæ siê w kolejce oczekuj¹cych pacjentów:
(10) Kto jest ostatni?

zak³ada presupozycjê:
(11) (Prawda, ¿e) Istnieje kto, kto jest (w tej kolejce) ostatni.

Obecnoæ interpretacji werytatywnej poniek¹d jest zauwa¿alna tak¿e w zakresie wypowiedzi ekspresywnych, wyra¿aj¹cych stany emocjonalne nadawcy (zob.
Zdunkiewicz 1993: 265). Bêd¹c wyrazem zdziwienia, zaskoczenia, zadowolenia,
niesmaku, przykroci itd., tego rodzaju akty mowy zwykle maj¹ charakterystyczn¹
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formê jêzykow¹, która pozwala w sposób mniej wiêcej jednoznaczny s¹dziæ
o rzeczywistym stanie emocjonalnym mówi¹cego. Innymi s³owy, prawdziwoæ
wypowiedzi ekspresywnych polega na ich autentycznoci. wiadcz¹ o tym przytoczone poni¿ej przyk³ady zapo¿yczone z pracy Andrzeja Bogus³awskiego
i Jana Wawrzyñczyka (1993):
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Wyraz niezadowolenia: Pêdzi jak skurwysyn.
Wyraz czu³oci: Napij siê, s³oneczko.
Wyraz ¿artu: Et cetera bomba.
Wyraz pogardy: To wypierdek mamuta, a nie brygadzista.
Wyraz ironii: He, he, he.

Najni¿szy status  pod wzglêdem interpretacji werytatywnej  przys³uguje
wyra¿eniom etykietalnym. S¹ one przyk³adem wypowiedzi performatywnych,
które zakorzenione s¹ w naszej kulturze i z których korzystamy na co dzieñ. Jak
pisze Krzysztof Rogucki:
[ich] performatywny charakter polega na tym, ¿e stwarzaj¹ atmosferê grzecznociow¹, a zapobiegaj¹ atmosferze niegrzecznoci. Formu³y grzecznociowe tak
g³êboko zakorzeni³y siê w ¿yciu spo³eczeñstwa, ¿e niestosowanie ich przez pewne
osoby skazuje je na spo³eczny ostracyzm. Formu³y grzecznociowe nie informuj¹
o procesach fizycznych, ani nawet nie musz¹ informowaæ o stanach psychicznych.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e chocia¿ u¿ywamy formu³ grzecznociowych wobec
ludzi nam obojêtnych lub niesympatycznych, to jednak ten typ wypowiedzi wywodzi siê ze zdañ informuj¹cych o przyjaznych uczuciach ¿ywionych przez osobê
mówi¹c¹ do innych osób (2010: 134).

Wyra¿enia etykietalne, szczególnie w formie wykrzykników:
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Halo!
Hej!
Czeæ!
Pa!
Serwus!

stanowi¹, jak pisze Aleksander Kiklewicz (2012: 55), czyste sygna³y, niezawieraj¹ce informacji semantycznej  st¹d brak mo¿liwoci ich interpretacji pod
wzglêdem adekwatnego lub nieadekwatnego przedstawienia stanów rzeczy.
Podsumowuj¹c, nale¿y wskazaæ, ¿e na ca³oæ komunikacji potocznej sk³adaj¹
siê akty mowy, które wykazuj¹ ró¿ny stosunek wzglêdem kryterium epistemologicznego: s¹ to twierdzenia w postaci konstatacji (choæ czêsto konstatacji pozornych), ale przede wszystkim wypowiedzi performatywne, a wród nich  w du¿ym
asortymencie  wyra¿enia, które w ogóle nie uwzglêdniaj¹ tego kryterium.
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2. Prawda vs. perswazja

Jêzyk potoczny uchodzi za jedn¹ z odmian jêzyka narodowego, której obszerna charakterystyka znalaz³a miejsce w wielu pracach z zakresu jêzykoznawstwa (autorstwa W³adys³awa Lubasia, Antoniego Furdala, Jerzego Bartmiñskiego, Jacka Warchali i in.). Odmiana potoczna, jako prymarna odmiana jêzyka
w ogóle, jest g³êboko zakorzeniona w naszej kulturze. Mowa potoczna w swej
istocie odzwierciedla relacje spo³eczne (zob. punkt 1)  jest wyrazem naturalnych i spontanicznych zachowañ, które wykonujemy niemal automatycznie. Formy komunikacji potocznej maj¹ habitualny charakter w tym rozumieniu, ¿e s¹
w ramach okrelonej spo³ecznoci jêzykowo-kulturowej, czêsto niewiadomie,
uznawane i podzielane (Kajfosz 2009: 38).
Zgodnie z definicj¹ Aleksego Awdiejewa i Gra¿yny Habrajskiej wypowiedzi stylu potocznego
[...] powstaj¹ w warunkach spontanicznej komunikacji face-to-face miêdzy interlokutorami o wzglêdnie du¿ym stopniu za¿y³oci lub w typowych, powtarzaj¹cych siê
sytuacjach w bezporednich kontaktach spo³ecznych. Chodzi przede wszystkim
o teksty w³aciwe dla nieoficjalnych kontaktów rodzinno-domowych, towarzyskich
o tematyce nieograniczonej i twórczym charakterze (2006: 194).

Wskazane w powy¿szej definicji cechy ukazuj¹ charakter przekazów reprezentuj¹cych styl potoczny oraz uwarunkowania, które maj¹ istotny wp³yw na
podejmowan¹ tu problematykê  chodzi o przewa¿nie d i a l o g o w y c h a r a k t e r d z i a ³ a l n o  c i j ê z y k o w e j , a tak¿e rytualnoæ i dominuj¹c¹
komunikacjê fatyczn¹ (w rozumieniu Bronis³awa Malinowskiego, Romana Jakobsona, Krystyny Pisarkowej i in.). W zwi¹zku z tym przy opisie jêzyka komunikacji potocznej na pierwszy plan wysuwaj¹ siê problemy dotycz¹ce roli tej
odmiany jêzyka w procesach konwersacji oraz perswazji/sugestii.
U podstaw wspó³czesnej analizy konwersacyjnej le¿y teoria kooperacji komunikacyjnej Herberta Paula Gricea. Ze wzglêdu na prawdê jako przewodni
temat tego artyku³u w teorii Gricea interesowaæ nas bêdzie przede wszystkim
wyodrêbniona przez brytyjsko-amerykañskiego filozofa kategoria jakoci, której
s¹ przyporz¹dkowane trzy maksymy: 1) Staraj siê uczyniæ swój udzia³ takim, by
by³ zgodny z prawd¹; 2) Nie mów tego, o czym s¹dzisz, ¿e jest fa³szem; 3) Nie
mówi tego, dla czego nie masz nale¿ytego uzasadnienia (Grice 1977: 89). Zgodnie z teori¹ kooperacji, przystêpuj¹c do konwersacji, której cele i kierunki s¹
znane jej uczestnikom, zak³ada siê, i¿ zarówno nadawca, jak i odbiorca bêd¹
przestrzegali zasad dotycz¹cych jakoci swoich wypowiedzi  mowa tu o aspekcie semantycznym, epistemologicznym wypowiedzi. W dialogu z regu³y przyjmujemy, ¿e nasz rozmówca mówi prawdê, oczywicie maj¹c na uwadze wyj¹tki,
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kiedy wiemy, ¿e nadawca (nasz rozmówca) jest k³amc¹. Co wiêcej, sami równie¿ powinnimy podporz¹dkowaæ siê owej zasadzie, tak aby nasz interlokutor
mia³ niezbêdne narzêdzia w celu nawi¹zania kooperacji.
W komunikacji codziennej poprzestajemy, raczej intuicyjnie, na za³o¿eniu,
¿e prawdziwe jest to, co jest zgodne z rzeczywistoci¹ (jak j¹ postrzegamy
i rozumiemy), czyli to, co jest oczywiste, co jest zgodne z wiedz¹ uczestników
danej sytuacji komunikacyjnej. W tym przypadku realizuje siê klasyczna koncepcja prawdy, polegaj¹ca na za³o¿eniu, i¿ prawdziwy jest s¹d, który stwierdza,
jak jest, i ma odzwierciedlenie w rzeczywistoci  prawdziwoæ s¹du uzale¿niona jest od jego zgodnoci z obiektywn¹ rzeczywistoci¹ (Woleñski 2005: 159
i n.). Traktowaæ tu mo¿emy zarówno o zdaniach powszechnie uznawanych za
prawdziwe (których wartoæ poznawcza oceniana jest w wietle obecnej wiedzy
z danego zakresu  np. wiedzy fizycznej, geograficznej etc.) oraz o zdaniach, co
do których mamy subiektywne przekonanie, ¿e spe³niaj¹ (lub nie spe³niaj¹) wymogi prawdziwoci.
Prawd¹ w odniesieniu do komunikacji potocznej, a szerzej  do potocznego
mylenia, widzenia wiata, jest odzwierciedlenie wiata takim, jakim go postrzegamy albo jakim jest on zaprogramowany w naszej kulturze. Dlatego w³anie
poni¿sze zdanie  wypowied u¿ytkownika forum o tematyce budowlanej (22)
mo¿e byæ rozumiane/odbierane jako prawdziwe:
(22)  Dom to zdecydowanie konsumpcja, zwykle najdro¿sza, na jak¹ cz³owiek siê
porywa.
 Maæku, masz racjê.

Wnioskowaæ zatem mo¿emy, ¿e do oceny prawdziwoci w procesie komunikacji potocznej wykorzystuje siê wiedzê opart¹ na w³asnych dowiadczeniach,
a wiêc wiedzê subiektywn¹, czêsto podyktowan¹ wy³¹cznie odczuciami i przypuszczeniami, wiedzê opart¹ na percepcji w³asnych przekonañ, co potwierdza
tezê Jacka Warchali o panuj¹cej w komunikacji potocznej zasadzie generalizacji prostych dowiadczeñ ¿yciowych (2003: 35).
Z ujêciem epistemologicznym (a tak¿e z reprezentuj¹cymi je Griceowskimi
postulatami kategorii jakoci) niejako koliduje inny model komunikacji potocznej, oparty na pojêciu perswazji (zob. Awdiejew, Habrajska 2006). Uzasadnieniem tego modelu s¹ liczne fakty, i¿ kryterium jakoci w komunikacji potocznej
nie jest restrykcyjnie przestrzegane: mowê potoczn¹ charakteryzuje wysoki stopieñ perswazji, która wymusza stosowanie formu³ jêzykowych, maj¹cych na
celu spotêgowanie wp³ywu wypowiedzi na odbiorcê niezale¿nie od zawartej
w komunikacie semantycznej reprezentacji fragmentu rzeczywistoci.
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Na poziomie organizacji dyskursu [...] wystêpuj¹ operatory perswazyjne, których
podstawow¹ funkcj¹ jest wprowadzenia takich warunków odbioru przekazywanej
informacji, kiedy wymusza siê na odbiorcy akceptacjê treci jako wiarygodnej,
niezale¿nie od stopnia jego sceptyzmu, czyli postawy niedowierzania w stosunku
do odbieranej informacji bez jej obiektywnej weryfikacji (Awdiejew, Habrajska
2006: 183).

Zgodnie z za³o¿eniami zacytowanych autorów (którzy m.in. powo³uj¹ siê na
Jürgena Habermasa i jego teoriê czynnoci jêzykowych)  perswazja mo¿e dotyczyæ zarówno skutecznoci komunikacji, jak i udowodnienia prawdziwoci
w otaczaj¹cej rzeczywistoci (2006: 120). S³u¿yæ temu maj¹ m.in. o p e r a t o r y b l o k o w a n i a w e r y f i k a c j i , które mog¹ uniemo¿liwiæ lub ograniczyæ odbiorcy poprawn¹ weryfikacjê prawdziwoci dokonanej przez nadawcê
oceny lub wyra¿onej przez niego asercji. Jak pokazuje przyk³ad (podajê za:
Awdiejew, Habrajska 2006: 122):
(23) On jest przecie¿ znakomitym fachowcem.

zastosowanie operatora perswazji przecie¿ utrudnia ewentualne zaprzeczenie
twierdzenia, gdy¿ przy tym sugeruje siê, i¿ przekazana adresatowi informacja
nie powinna byæ podawana w w¹tpliwoæ.
Wród wszystkich metaoperatorów perswazyjnych, które funkcjonuj¹ w jêzyku potocznym, znalaz³y siê m.in. dobrze wiesz, ¿e; mówi¹c szczerze; absolutnie; na sto procent; to oczywiste i in. (2006: 122129)  mog¹ one mieæ wp³yw
na ocenê prawdziwoci wypowiedzi i spotêgowaæ (lub przeciwnie) wra¿enie
prawdziwoci przekazu.
Przy analizie werytatywnego aspektu wypowiedzi potocznych niezbêdne
jest tak¿e uwzglêdnienie charakterystycznej dla tego rodzaju komunikacji funkcji fatycznej polegaj¹cej, jak wiadomo, na nawi¹zywaniu i podtrzymywaniu
kontaktów miêdzyludzkich. W przypadku konwersacji, które s¹ uwarunkowane
potrzeb¹ utrzymywaniu kontaktów spo³ecznych, mo¿emy mówiæ o pewnego rodzaju rytualnoci, schematycznoci, przejawiaj¹cej siê w codziennych stereotypowych rozmowach (na temat pogody, rodziny, spraw bie¿¹cych, pracy itd.). Ich
wartoæ epistemologiczna jest co najmniej wzglêdna (zob. ¯ydek-Bednarczuk
1994: 150). Por. przyk³ady wypowiedzeñ fatycznych (za: Kiklewicz 2007: 125):
(24) Pytanie do znajomego na przystanku autobusowym:  Czekasz na autobus?
(25) Do s¹siada w supermarkecie:  Przyjecha³e po zakupy?

Prosta analiza konwersacyjna tych wypowiedzeñ pokazuje, ¿e codzienna
komunikacja potoczna czêsto skupia siê jedynie na potrzebie rozmowy z racji
funkcjonowania jednostek w spo³eczeñstwie  treæ semantyczna komunikatów

Epistemologiczne aspekty pragmatyki jêzykowej: prawda w komunikacji potocznej

81

nie jest tu na ogó³ interpretowana. Wskazuje na to m.in. fakt, ¿e treæ semantyczna komunikatów fatycznych jest bezwartociowa i banalna, zwykle uwarunkowana konwencj¹ b¹d sytuacj¹, w której zaistnia³a (Kiklewicz 2007: 125).
Rozmowy o charakterze nieoficjalnym, s³u¿¹ce jedynie podtrzymywaniu
kontaktów interpersonalnych, s¹ przyk³adem braku koniecznoci, a raczej braku
zasadnoci ustalenia ich prawdziwoci  wartoæ logiczna wypowiedzi oraz
zgodnoæ przekazywanych treci z obiektywn¹ prawd¹ schodzi na drugi plan.
O wiele wa¿niejszy z punktu widzenia celów konwersacyjnych nadawcy i odbiorcy jest sam proces komunikacji, rytua³ rozmowy jako element relacji spo³ecznych.
3. Interpretacja werytatywna wypowiedzi w komunikacji potocznej
Kategoria prawdy w komunikacji potocznej mo¿e byæ odmiennie realizowana przy uwzglêdnieniu ró¿nych elementów, które towarzysz¹ tej formie przekazu
informacji. Osobliwoci te mog¹ wp³ywaæ na jakoæ komunikacji (w sensie
teorii kooperacji), a wiêc i na weryfikacjê przekazów przy uwzglêdnieniu kryterium prawdy. Pod tym wzglêdem budzi zainteresowanie problem odstêpstwa od
postulatów kategorii jakoci przy uwzglêdnieniu towarzysz¹cych wypowiedzi.
3.1. Problem odstêpstwa od postulatów jakoci i implikacji
konwersacyjnych
Nawi¹zuj¹c do wspomnianej ju¿ zasady kooperacji, nale¿y wskazaæ przyk³ady lekcewa¿enia postulatów kategorii jakoci w konwersacjach potocznych.
Czêsto odstêpstwa nie oznaczaj¹  ani z punktu widzenia nadawcy, ani z punktu
widzenia odbiorcy  ³amania zasady kooperacji, lecz koniecznoæ niedos³ownej,
implikowanej interpretacji wypowiedzi (Grice 1977: 94). Ufundowane na podstawie ³amania wymogów kategorii jakoci implikacje wystêpuj¹ w komunikacji
codziennej stosunkowo czêsto, przez co dokonuje siê nadwyrê¿enia kryterium
prawdy w tego typu komunikatach. Mowa tu o zabiegach jêzykowych, polegaj¹cych
na zastosowaniu metafory, ironii, hiperboli b¹d litoty (por. Grice 1977: 95 i n.). Por.
przyk³ady zaczerpniête z codziennej rozmowy:
(26) Tysi¹c razy ci mówi³em, ¿e masz tego nie ruszaæ!
(27) Taki z niego g³upio-m¹dry.

Stosowanie hiperboli w zdaniu (26) oraz oksymoronu w zdaniu (27) stwarza
szczególn¹ ekspresjê przekazu, przyczynia siê do stanu fascynacji (granicz¹cego
ze stanem transu), w który wprowadza siê odbiorcê  kwestia wartoci logicznej
(tzn. epistemologicznej) wypowiedzi odchodzi na drugi plan.
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Poza tym u podstaw wielu odstêpstw od postulatów kategorii jakoci le¿y
z a s a d a a p r o k s y m a c j i , która jest znana w wielu sferach dzia³alnoci
jêzykowej, ale szczególnie rozpowszechniona w komunikacji potocznej. Polega
ona na przybli¿onym, schematycznym przedstawieniu stanów rzeczy, co mo¿na
t³umaczyæ ograniczeniem uwagi lub ograniczonym czasem mentalnej (wyra¿aj¹cej siê w formach jêzyka) kategoryzacji zjawisk. W ten sposób mo¿na np. t³umaczyæ szerokie u¿ywanie w mowie potocznej du¿ych kwantyfikatorów, por. (przyk³ad z pracy: Kiklewicz 2007: 184):
(28) Dziewczyna w kociele, w którym jest ma³o ludzi: Dlaczego tu nikogo
nie ma?

Zawarta w pytaniu presupozycja W kociele nikogo nie ma odzwierciedla
spontanicznoæ, w jakim stopniu porywczoæ zachowañ nadawczyni, jej postawê empiryczn¹, swego rodzaju bliskowzrocznoæ: rzeczywicie, poniewa¿
w kociele jest ma³o ludzi, s¹ takie miejsca, fragmenty przestrzeni, w których
nikogo nie ma. Nadawczyni jednak lekcewa¿y  oczywisty tak¿e dla niej!  fakt,
¿e za³o¿enie, i¿ W kociele nikogo nie ma, jest sprzeczne z realnym stanem
rzeczy. Przyczyn¹ takiego zachowania jest to, ¿e wzglêdy komunikacyjne okazuj¹ siê wa¿niejsze od wzglêdów semantycznych: kategoria prawdy jest dostosowywana do kontekstu komunikacji. Dlatego w komunikacji potocznej wymóg
prawdziwoci ustêpuje przed w y m o g i e m w y r a z i s t o  c i : Oddawaj
pierwszeñstwo silnym wyra¿eniom przed s³abymi (Kiklewicz 2002: 34), a tak¿e przed w y m o g i e m s c h e m a t y c z n o  c i : Twoja wypowied powinna
byæ o tyle zgodna z rzeczywistoci¹, o ile tego wymaga sytuacja komunikacyjna
(tam¿e).
3.2. Problem niedookrelenia i uwarunkowania kontekstowego
Wypowiedzi komunikacji codziennej w znacznej mierze s¹ uzale¿nione od
sytuacji komunikacyjnej, która poniek¹d niweluje kwestiê prawdy, gdy¿ rzeczywistoæ towarzysz¹ca konkretnej sytuacji komunikacyjnej jest permanentnie,
niepodwa¿alnie prawdziwa (skoro j¹ postrzegamy). Forma i struktura wypowiedzenia, jak wiadomo, okrela jego warunki prawdziwoci, ale w przypadku wypowiedzeñ niekompozycyjnych, zmodyfikowanych pod wp³ywem konsytuacji
lub kontekstu, warunki prawdziwoci czêciowo s¹ zakodowane w otoczeniu
aktu mowy. W komunikacji potocznej, która jest w wysokim stopniu kontekstowa, elementy towarzysz¹ce przekazowi informacji stanowi¹ czêsto kluczowy
aspekt skutecznej komunikacji. Por. dwa wypowiedzenia:
(29) Magda nie wróci³a.
(30) ( Jak zareagowa³a na to Magda?)  Nie wróci³a.
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W pierwszym przypadku warunki prawdziwoci s¹ zakodowane w zwi¹zku
podmiotowo-orzeczeniowym, czyli zarówno w treci grupy nominalnej, jak
i w treci grupy werbalnej. Innymi s³owy wypowiedzenie to mo¿na sparafrazowaæ: [Wypowiedzenie jest prawdziwe 1) pod warunkiem, ¿e to, co zrobi³a Magda, jest powrotem, oraz 2) pod warunkiem, ¿e ten, kto wróci³, to Magda].
W drugim przypadku w wypowiedzeniu jest zakodowany tylko jeden warunek prawdziwoci: [to, zrobi³a znana nadawcy i adresatowi osoba, jest powrotem], podczas gdy drugi warunek nie jest aktualny, gdy¿ referent rzeczownika
w pozycji podmiotu jest znany interlokutorom z kontekstu lub konsytuacji.
Z obserwacji faktów tego rodzaju wynikaj¹ dwa ogólne wnioski. Po pierwsze,
werytatywna interpretacja wypowiedzi komunikacji potocznej najczêciej jest
dokonywana poprzez apelacjê do otoczenia aktu mowy  wyrwane z kontekstu
wypowiedzenia typu Nie wróci³a  jako niedookrelone  nie mog¹ zostaæ zinterpretowane w aspekcie werytatywnym.
Po drugie, poniewa¿ uwarunkowane kontekstem i konsytuacj¹ wypowiedzenia niekompozycyjne, w szczególnoci eliptyczne, w mniejszym stopniu ograniczaj¹ mo¿liwoci jego interpretacji werytatywnej (z uwagi na postulowany
prawdziwy status znaczeñ wygenerowanych przez kontekst i konsytuacjê), takim
wyra¿eniom jêzykowym generalnie przys³uguje m n i e j s z y s t o p n i e ñ
p o d w a ¿ a l n o  c i . Innymi s³owy w takich wyra¿eniach mamy do czynienia
z mniejsz¹ liczb¹ informacji jêzykowej, któr¹ moglibymy zakwestionowaæ.
Komunikacji potocznej towarzyszy ponadto tzw. wysoka s u b i e k t y w n o  æ przekazu, tzn. przedstawienie stanów psychicznych lub fizjologicznych
nadawcy. Z tego powodu weryfikacja przez odbiorcê wielu wypowiedzi potocznych (por. przytoczone ni¿ej przyk³ady) jest utrudniona  kategoriê prawdy
w tym przypadku zastêpuje siê kategori¹ szczeroci (a szczeroæ to subkategoria
prawdy dotycz¹ca subiektu mowy, czyli prawdy o sobie samym):
(31) Bardzo boli mnie g³owa!
(32) Nie chce mi siê!
(33) Mam to gdzie!

W przypadku wypowiedzi spersonalizowanych dostêp do interpretacji werytatywnej ma tylko jeden uczestnik aktu mowy, a mianowicie nadawca. Odbiorca
mo¿e s¹dziæ o prawdziwoci takich wypowiedzi jedynie na podstawie danych
porednich, np. opieraj¹c siê na wiedzy o prawdomównoci nadawcy lub o jego
sk³onnoci do k³amstwa, choæ oczywicie w niektórych przypadkach interpretacja werytatywna doæ jednoznacznie wynika z treci jêzykowej wypowiedzi,
por. budz¹ce w¹tpliwoæ nadmiernie uogólniaj¹ce oznajmienie:
(34) Bardzo boli mnie wszystko!
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Na ró¿nicê pomiêdzy obiektywnym i subiektywnym postrzeganiem prawdy
jako jeden z pierwszych wskaza³ Bertrand Russell (2011: 214). Pisz¹c o dwóch
mo¿liwociach sprawdzalnoci prawdy w komunikacji jêzykowej, brytyjski filozof rozwa¿a³ nastêpuj¹ce zdania:
(35) Jest mi gor¹co.
(36) S³oñce jest gor¹ce.

Powy¿sze zdania reprezentuj¹ dwa odmienne typy weryfikacji, które pozwalaj¹ odró¿niæ prawdê obiektywn¹ od prawdy subiektywnej. W zdaniu (35), jak
podaje Russell, weryfikatorem jest zdarzenie, którego jestem wiadomy, mianowicie gor¹coæ  tu  teraz. [...] Moje racje faktyczne musz¹ mieæ ród³o (must
be derived) we mnie (2011: 217). Zdanie to nie mo¿e byæ rozpatrywane
w odniesieniu do prawdy arbitralnej, gdy¿ zawiera zaimek mi  tym samym
stanowi w³asne odczucie nadawcy (mówi¹cego). W przypadku zdania (36) weryfikator [...] jest nie tylko nieznany, [...] ale nie mo¿na sobie go nawet wyobraziæ
(2011: 217). Co wiêcej, wypowied ta jest poddawana weryfikacji na podstawie
wartoci fizycznych (ogólnie przyjêtych), których nie dowiadczamy bezporednio, co oznacza, ¿e opiera siê na encyklopedycznej wiedzy o rzeczywistoci.
Zakoñczenie
Dotychczasowe ustalenia pozwalaj¹ wyró¿niæ typy weryfikacji wypowiedzi,
na podstawie których mo¿emy oceniæ prawdziwoæ (lub fa³szywoæ) przekazów.
Propozycjê podzia³u weryfikacji prezentuje poni¿sza tabela.
Typy weryfikacji wypowiedzi
Rodzaj weryfikacji

Sposób oceny wypowiedzi przez nadawcê/odbiorcê

Weryfikacja empiryczna

Opiera siê na bezporednim postrzeganiu sytuacji referencyjnej przez nadawcê
i odbiorcê, np.: Widzê, ¿e P > Prawda, ¿e P.

Weryfikacja subiektywna

Odbywa siê na podstawie w³asnych przekonañ odbiorcy/interpretatora, np.:
Wiem/pamiêtam, ¿e P > Prawda, ¿e P.

Weryfikacja
obiektywna/konwencjonalna

Opiera siê na wiedzy ogólnej, skonwencjonalizowanej, na powszechnych
za³o¿eniach dotycz¹cych danego tematu, np.: Wszyscy wiedz¹/uwa¿aj¹,
¿e P > Prawda, ¿e P.

Weryfikacja nadawcy

Jest oparta na subiektywnych stanach mentalnych, emocjonalnych lub
fizjologicznych nadawcy, np. Odczuwam/mylê, ¿e P > Prawda, ¿e P.

Weryfikacja
konwersacyjna/komunikacyjna

Poprzez odwo³anie siê do faktu uczestnictwa w konwersacji, a wiêc z regu³y
uwzglêdnienia jej regu³, w szczególnoci postulatów kategorii jakoci: skoro
kto bierze udzia³ w konwersacji, powinien mówiæ prawdê, np. W trakcie
rozmowy mówiê, ¿e P > Prawda, ¿e P.
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Jak widzimy, interpretacja werytatywna wypowiedzi jêzykowych opiera siê
na wielu czynnikach, za w komunikacji potocznej szczególnie istotne s¹ dwa
czynniki: empiryczny i subiektywny.
W podsumowaniu nale¿y skonstatowaæ, ¿e problem okrelenia prawdy
w komunikacji codziennej jest trudny do rozstrzygniêcia. Faktem jest, ¿e nie da
siê przypisaæ wartoci prawdy b¹d fa³szu w sensie logicznym wszystkim wypowiedziom reprezentuj¹cych jêzyk potoczny. Co wiêcej, ich znaczna wiêkszoæ
potwierdza brak mo¿liwoci przeniesienia teorii prawdy z filozofii na grunt jêzyka codziennej komunikacji (m.in. za spraw¹ tego, ¿e znaczna wiêkszoæ wyra¿eñ
jêzyka potocznego to wypowiedzi niezupe³ne, które nie s¹ zdaniami w sensie
logicznym).
Mowa potoczna jest daleka od dwuwartociowego mylenia logicznego
(tzn. w kategoriach prawdy i nieprawdy), operuje znacznie szersz¹ skal¹ prawdopodobieñstwa. Na interpretacjê werytatywnej wypowiedzi wp³ywaj¹ takie
czynniki, jak gatunek mowy, okolicznoci wypowiedzi (kontekst), stopieñ personalnoci przekazu, intencja mówi¹cego, konwencja interpersonalna itd.
Szczególny rodzaj komunikacji, jakim jest komunikacja codzienna, powoduje, ¿e prawda jest tu pojmowana odmiennie ani¿eli w innych sferach komunikacji jêzykowej, np. w komunikacji naukowej. Komunikacja potoczna nastawiona
jest przede wszystkim na szybki przekaz informacji (czêsto w formie skrótowej,
schematycznej), na podtrzymywanie kontaktów spo³ecznych, a wiêc silnie zwi¹zana te¿ ze sfer¹ emocji. Dlatego prawda jako aspekt interpretacji wypowiedzi
w komunikacji potocznej jest pozycjonowana raczej na peryferiach struktury
semantycznej znaku, jest traktowana przez u¿ytkowników jêzyka powierzchownie i dowolnie. W³anie w odniesieniu do komunikacji potocznej mo¿na powtórzyæ za Stanis³awem Jerzym Lecem: B¹d realist¹  nie mów prawdy.
Literatura
Austin J. L. (1993): Mówienie i poznanie. Rozprawy i wyk³ady filozoficzne. Warszawa.
Awdiejew A., Habrajska G. (2006): Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. T. 2. £ask.
Bogus³awski A., Wawrzyñczyk J. (1993): Polszczyzna, jak¹ znamy. Warszawa.
Grice H. P. (1977): Logika i konwersacja. T³um. J. Wajszczuk. Przegl¹d Humanistyczny VI,
s. 8599.
Kajfosz J. (2009): Magia w potocznej narracji. Katowice.
Kiklewicz A. (2002): Reprezentatywnoæ a relewancja: dwie strony u¿ycia komunikacyjnego
polskich wyra¿eñ ilociowych. [W:] Szkice jêzykoznawcze i literaturoznawcze. Red. A. Kiklewicz, K. Chruciñski. Siedlce, s. 1935.
Kiklewicz A. (2007): Zrozumieæ jêzyk: szkice z filozofii jêzyka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. £ask.
Kiklewicz A. (2010): Têcza nad potokiem : kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki w ujêciu systemowym. £ask.

86

Natalia Kmieæ

Kiklewicz A. (2012): Czwarte królestwo. Jêzyk a kontekst w dyskursach wspó³czesnoci. Warszawa.
Nêcki Z. (2000): Komunikacja miêdzyludzka. Kraków.
Rogucki K. (2010): Wypowiedzi performatywne w filozofii jêzyka Eugeniusza Grodziñskiego.
Filo-Sofija, nr 10, s. 123137.
Russell B. (2011): Badania dotycz¹ce znaczenia i prawdy. Prze³. J. Wawrzyniak. Kraków.
Searle J. R. (1987): Czynnoci mowy. Rozwa¿ania z filozofii jêzyka. Przek³. B. Chwedeñczuk.
Warszawa.
Warchala J. (2003): Kategoria potocznoci w jêzyku. Katowice.
Woleñski J. (2005): Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa.
Zdunkiewicz D. (1993): Akty mowy. [W:] Wspó³czesny jêzyk polski. Red. J. Bartmiñski. Wroc³aw, s. 259270.
¯ydek-Bednarczuk U. (1994): Struktura tekstu mowy potocznej. Katowice.
Summary
The article presents an issue of colloquial communication for epistemological speech acts.
The article is based on the assumptions of linguistics and philosophy of language. With the
support of the examples from everyday communication the article presents the relations between
truth and false in speech acts. The expressions were analyzed taking into account such factors as
speakers personality, subjectivity, context, intention of the speaker, Austins typology of speech
acts and phatic function. It has been found that the colloquial communication is not verifiable in
terms of logics, because it is dependent on non-linguistic elements which influence the notion of
truth in communication.
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na prze³omie XVIII i XIX wieku
Personal names in the registry books of two parishes of Masovia
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Celem artyku³u jest przedstawienie najczêciej nadawanych imion mêskich
i ¿eñskich w dwóch parafiach z terenu pó³nocnego Mazowsza w koñcu XVIII
i na pocz¹tku XIX w. Analizowany materia³ pochodzi z lat 17811810. Imiona
wyekscerpowano z ksi¹g chrztów dwóch mazowieckich parafii, oddalonych od
siebie o kilkadziesi¹t kilometrów  Strzegowa, le¿¹cego w dzisiejszym powiecie
m³awskim i Wrony, po³o¿onej w powiecie p³oñskim.
Strzegowo jest nazw¹ dzier¿awcz¹, utworzon¹ sufiksem -owo od hipokorystykum *Strzeg. Forma ta pochodzi od imion z³o¿onych z cz³onem Strze¿(y)typu Strze¿ys³aw1. Nazwa miejscowoci Wrona natomiast ma potrójn¹ motywacjê. Mog³a pochodziæ od rzeczownika wrona (pierwotnie mog³o to byæ miejsce
zasiedlone przez wrony) lub przymiotnika wrony czarny. Istnieje równie¿
prawdopodobieñstwo, ¿e Wrona jest nazw¹ dzier¿awcz¹ od nazwy osobowej
Wrona2.
Z sumariusza parafii strzegowskiej wynotowano 49 imion mêskich, nadanych 280 ch³opcom, natomiast z sumariusza wroñskiego  50, noszonych przez
1 K. Zierhoffer: Nazwy miejscowe pó³nocnego Mazowsza. Wroc³aw 1957, s. 349, S. Rospond:
S³ownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wroc³aw 1984, s. 371.
2 K. Zierhoffer: op. cit, s. 382.
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163 u¿ytkowników. Wród form ¿eñskich z akt strzegowskich wyekscerpowano
42 imiona, nadane 259 dziewczynkom, a z sumariusza wroñskiego  41, maj¹cych 150 u¿ytkowniczek. W parafii strzegowskiej w latach 17811810 urodzi³o
siê o 226 dzieci wiêcej ni¿ w parafii Wrona.
Wród imion nadawanych dzieciom na badanym terenie pod koniec XVIII
i na pocz¹tku XIX w. dominowa³y imiona chrzecijañskie. Zjawisko to by³o
zgodne z ogóln¹ tendencj¹ panuj¹c¹ w imiennictwie polskim w tym okresie. Ju¿
na prze³omie XV i XVI w. imiona zwi¹zane z kultem wiêtych i b³ogos³awionych wypar³y bêd¹ce w powszechnym u¿yciu od zawi¹zania siê pañstwowoci
polskiej ¿yczeniowe imiona s³owiañskie3. Istnia³o bowiem przekonanie, ¿e nadane na chrzcie imiê chrzecijañskie zapewni dziecku opiekê i ochronê konkretnego wiêtego4.
W przypadku imion mêskich pochodzenia chrzecijañskiego najwiêcej dzieci na badanym terenie nosi³o imiona Jan i Józef (po 29 nosicieli w parafii
Strzegowo, 21 i 14 w parafii wroñskiej).
Imiê Jan pochodzi z hebrajskiego Johohanan Jahwe jest ³askawy. Zwi¹zane jest z kultem Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Nosi³o je równie¿
25 papie¿y5. By³o bardzo popularne ju¿ od redniowiecza, o czym wiadczy³a
du¿a liczba jego wariantów graficznych oraz utworzonych od niego form hipokorystycznych6.
Popularnoæ imienia Józef zwi¹zana by³a z rozpowszechnionym na terenie
ca³ej Polski kultem w. Józefa, oblubieñca Matki Bo¿ej7. Jak twierdzi Ewa Wolnicz-Paw³owska: musia³o ono zaistnieæ w Polsce wraz z przyjêciem chrzecijañstwa, a wiêc co najmniej w drugiej po³owie X w.8. Jednak¿e pierwszy jego
zapis pochodzi dopiero z 1203 r. (Joseph)9.
Mniej popularnymi, a maj¹cymi powy¿ej 10 nosicieli imionami chrzecijañskimi by³y na terenie Strzegowa: Mateusz10 (20), Jakub (17) i Piotr (12), natomiast we Wronie  Maciej (13) i Franciszek (12).
Imiê Mateusz, maj¹ce wspóln¹ podstawê z imieniem Maciej11 , by³o bardzo
popularne w redniowieczu, rzadziej natomiast wystêpowa³o w XVI i XVII w.
3
4

M. Malec: Imiê w polskiej antroponimii i kulturze. Kraków 2001, s. 17.
E. Rzetelska-Feleszko: Imiona w skali wartoci. [W:] W wiecie nazw w³asnych. WarszawaKraków 2006, s. 934.
5 J. Bubak: Ksiêga naszych imion. Wroc³aw 1993, s. 151.
6 M. Malec: Imiona chrzecijañskie w redniowiecznej Polsce. Kraków 1994, s. 243250.
7 J. Bubak: op. cit., s. 160.
8 E. Wolnicz-Paw³owska: Imiê Józef w polszczynie dawnej i dzisiejszej. [W:] Czyniæ
sprawiedliwoæ w mi³oci. Ksiêga pami¹tkowa od Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
dla Jego Eminencji Józefa Kardyna³a Glempa w dwudziest¹ rocznicê pos³ugi prymasowskiej. Zebr.
i oprac. ks. W. Chrostowski. Warszawa 2001, s. 364377, cyt. s. 365.
9 M. Malec: Imiona chrzecijañskie..., s. 300.
10 Imiê wyst¹pi³o w materiale w polskiej formie.
11 J. Bubak: op. cit., s. 223.
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Zwi¹zane jest z osob¹ w. Mateusza Ewangelisty. Biblijne imiê Jakub by³o
znane w Polsce od XIII w.12, a popularne do koñca XVIII w.13, co potwierdza
badany materia³.
Imiê Franciszek nadawano dzieciom ku czci w. Franciszka z Asy¿u14, natomiast Piotr  w. Piotra Aposto³a15.
Inne imiona pochodzenia chrzecijañskiego nadawane by³y rzadziej. Na terenie
Strzegowa nale¿a³y do nich: Andrzej i Wawrzyniec (po 9 nosicieli), Antoni i Micha³
(8), Pawe³ (7), Miko³aj (6), Marcin i Tomasz (5); w parafii wroñskiej: Antoni i Tomasz (9), Ignacy, Jakub i Marcin (7), Aleksander i Piotr (6), Ludwik (5).
Pozosta³e imiona nadawano sporadycznie, w Strzegowie: Adam, Bart³omiej
i Leon (4), Grzegorz, £ukasz i Stefan (3), Ambro¿y, Feliks, Ignacy, Karol, Maciej, Roch, Teodor i Tadeusz (2); we Wronie: Micha³, Pawe³ i Wincenty (4),
Feliks, Klemens, Szczepan i Wawrzyniec (3), Adam, Andrzej, Bonawentura, Joachim, £ukasz, Onufry i Walenty (2).
Najwiêcej imion rzadkich by³o notowanych tylko raz w omawianym okresie
na terenie danej parafii. Nale¿a³y do nich (parafia strzegowska): Aleksander
(imiê pochodzenia greckiego, zwi¹zane z osob¹ Aleksandra Wielkiego, tak¿e
imiê noszone przez carów rosyjskich16), Alojzy, Augustyn, Baltazar, Dionizy,
Edward, Felicjan, Hipolit, Kacper, Kajetan, Konstanty, Melchior, Serafin, Szczepan, Szymon; (parafia wroñska) Anzelm, Augustyn, Bart³omiej, Bernard, B³a¿ej,
Dionizy, Florian, Fryderyk, Gabriel, Grzegorz, Henryk, Izydor, Kajetan, Karol,
Konstanty, Norbert, Rafa³, Roch, Tadeusz oraz Teofil.
Wród imion notowanych pojedynczo w obydwu parafiach powtórzy³y siê:
Augustyn, Dionizy, Kajetan oraz Konstanty.
Niektóre z imion pojedynczych pojawi³y siê w Polsce dopiero w XVIII w.,
np. Alojzy (spopularyzowane przez jezuitów w zwi¹zku z kanonizacj¹ Alojzego
Gonzagi17), Kajetan (imiê zwi¹zane z zakonem teatynów, którego za³o¿ycielem
by³ w. Kajetan18) oraz Edward (do jego wystêpowania w jêzyku polskim przyczyni³a siê najprawdopodobniej Nowa Heloiza Jana Jakuba Rosseau19).
W materiale wyst¹pi³y chrzecijañskie imiona mêskie wywodz¹ce siê ze S³owiañszczyzny. Najpopularniejsze na badanym terenie by³o imiê Stanis³aw (a¿ 18 nosicieli w Strzegowie, 6 we Wronie), po raz pierwszy powiadczone w ród³ach
staropolskich w 1212 roku. Imiê z³o¿one jest z dwóch cz³onów: Stani- stan¹æ
12

s. 239.
13
14
15
16
17
18
19

H. Fros, F. Sowa: Twoje imiê. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. Kraków 1975,
J. Bubak: op. cit., s. 150.
Ibidem, s. 113.
H. Fros, F. Sowa: op. cit., s. 378.
J. Bubak: op. cit., s. 33.
H. Fros, F. Sowa: op. cit., s. 49.
Ibidem, s. 271.
Ibidem, s. 147.
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oraz -s³aw s³awa. W staropolszczynie wystêpowa³y liczne skrócenia i zdrobnienia tego imienia20.
Pozosta³e imiona pochodzenia s³owiañskiego nie mia³y na terenie Strzegowa i Wrony tak licznych powiadczeñ: Wojciech (po 11), Kazimierz (kolejno 5
i 1) oraz notowane tylko w parafii wroñskiej imiê W³adys³aw (1). Nosili je
s³owiañscy mêczennicy i wiêci: w. Stanis³aw, biskup krakowski, w. Wojciech,
misjonarz, zabity przez Prusów, w. Kazimierz, syn króla Kazimierza Jagielloñczyka, w. W³adys³aw, pó³-Polak, syn króla wêgierskiego Beli I21.
Podobnie jak w przypadku imion mêskich, wród ¿eñskich równie¿ dominuj¹ imiona chrzecijañskie. Najpopularniejszymi w obydwu parafiach by³y imiona Marianna (63 nosicielki w Strzegowie, 35 we Wronie) oraz Katarzyna (kolejno 35 oraz 11 u¿ytkowniczek).
Pochodzenie imienia Marianna nie jest do koñca jasne. Prawdopodobnie
powsta³o jako ¿eñski odpowiednik imienia Marian, by³o równie¿ b³êdnie rozumiane jako z³o¿enie dwóch imion: Maria i Anna22. Marianna zastêpowa³a zakazane imiê Maria, które nosi³a Matka Boska. Imiê by³o równie¿ uznawane za
nieszczêliwe. Wed³ug tradycji ludowej ¿onaty z Mari¹ d³ugo nie cieszy³ siê
szczêliwym zwi¹zkiem  wczenie umiera³23.
W parafii strzegowskiej czêsto nadawano dziewczynkom nastêpuj¹ce imiona: Antonina (17), Anna (16), Józefa i Magdalena (14), Agnieszka i Franciszka
(12). We Wronie, oprócz wymienionych wy¿ej Marianny i Katarzyny, nie zanotowano imion chrzecijañskich, maj¹cych ponad dziesiêæ nosicielek.
Mniej jest u¿ytkowniczek nastêpuj¹cych imion: w Strzegowie: Ewa (9),
Jadwiga, Tekla i Wiktoria (8), Teresa (7), Ma³gorzata (6), Barbara, Helena
i Julianna (5); we Wronie: Anna, Franciszka i Ma³gorzata (7), Agnieszka, Antonina i Józefa (6) oraz Magdalena (5).
Wiêkszoæ wymienionych powy¿ej form to popularne imiona chrzecijañskie, które pojawi³y siê w Polsce we wczesnym redniowieczu24. Imiê Teresa
wystêpuje w polszczynie od XVII w., spopularyzowane przez kult w. Teresy
od Jezusa25. Józefa natomiast jest ¿eñskim odpowiednikiem imienia Józef, nie
wystêpowa³a w redniowieczu26.
Niektóre imiona chrzecijañskie by³y nadawane bardzo rzadko, maj¹ one od
4 do jednej nosicielki, w Strzegowie: Agata, El¿bieta, Petronella, Rozalia
i Urszula (po 4), Apolonia, Kunegunda, Salomea i Zuzanna (po 3), Karolina,
20
21
22
23
24
25
26

J. Bubak: op. cit., s. 283.
Ibidem.
Ibidem, s. 220.
J. S. Bystroñ: Ksiêga imion w Polsce u¿ywanych. Warszawa 1938, s. 44.
Imiona te notowane s¹ w pracy M. Malec: Imiona chrzecijañskie .
J. Bubak: op. cit., s. 300.
Ibidem, s. 161.
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Ró¿a i Teofila (po 2); we Wronie: Dorota, El¿bieta i Weronika (po 4), Karolina,
Kunegunda, Rozalia, Tekla i Teofila (po 3), Ewa, Joanna, Julianna, Justyna,
Ludwika, Pelagia, Scholastyka, Teodora, Teresa, Urszula (po 2).
Podobnie jak w przypadku imion mêskich, wród ¿eñskich wyst¹pi³a znaczna liczba imion maj¹cych tylko jedn¹ nosicielkê: w Strzegowie: Aniela, Dorota,
Eufemia, Gertruda, Honorata, Joanna, Justyna, Klara, Konstancja, £ucja
i Scholastyka; we Wronie: Agata, Apolonia, Barbara, Brygida, Eleonora, Jadwiga, Klara, Krystyna, Petronela, Regina, Wiktoria.
Czêæ z nich by³a znana w redniowieczu, a sta³a siê popularna dopiero w
XVIII w., np. Aniela, Justyna, Klara (modne dziêki literaturze piêknej), Eleonora (swoj¹ popularnoæ zawdziêcza utworom Szekspira) oraz Wiktoria. Imiê Honorata spotykane by³o w Polsce dopiero w XIX w.27
Unikatowe na badanym terenie jest staropolskie imiê z³o¿one  Bogumi³a
(4 nosicielki w Strzegowie, 1 we Wronie).
W analizowanym materiale wystêpuj¹ tzw. imion przyniesione28. Imiona
dzieci bardzo czêsto nadawano zgodnie z kalendarzem, np. jeli dziewczynka
urodzi³a siê w dzieñ w. Agnieszki, tj. 21 stycznia lub kilka dni wczeniej,
czêsto otrzymywa³a imiê tej wiêtej.
Wystêpowanie imion przyniesionych by³o typowe wród dzieci chrzczonych
w obydwu omawianych parafiach i dotyczy³o zarówno imion popularnych, np.
Jan (imieniny Jana w kalendarzu wystêpuj¹ niezwykle czêsto), Józef (ch³opcy
urodzeni oko³o 19 marca, a tak¿e przed 29 stycznia czy przed 3 kwietnia), Katarzyna (dziewczynki urodzone przed 25 listopada, jak i przed 9 maja), Anna
(urodzone oko³o 26 lipca), jak i imion wystêpuj¹cych rzadziej, np. Izydor, którego wiêto obchodzone jest 4 kwietnia, czy Barbara (4 grudnia).
Niektóre dzieci odziedziczy³y swoje imiona po rodzicach. W Strzegowie
by³y 34 takie przypadki (w tym 27 dziewczynek, 7 ch³opców), we Wronie  19
(9 dziewczynek, 10 ch³opców).
Wród imion mêskich otrzymywanych po ojcach najczêstszy by³ Jan (2 razy
w Strzegowie, 4 we Wronie). W obydwu badanych parafiach najczêciej dziedziczonym imieniem ¿eñskim by³a Marianna, notowana w takiej zale¿noci a¿
19 razy (14 w Strzegowie, 5 we Wronie). Jest to zrozumia³e, gdy¿ Marianna
by³a najpopularniejszym imieniem kobiecym wystêpuj¹cym na badanym obszarze. Pozosta³e imiona nadawane po rodzicach nie by³y tak licznie reprezentowane: Józef, Franciszek, Antonina, Barbara, Katarzyna.
W dwóch przypadkach imiê rodzica nadawano jako drugie: Józef Pawe³
oraz Franciszek Jan. Zjawisko to wyst¹pi³o tylko wród ch³opców ochrzczonych
w parafii wroñskiej.
27
28

Ibidem, s. 137.
J. S. Bystroñ: op. cit., s. 3536.
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W tabelach 1 i 2 przedstawiono dziesiêæ najczêciej nadawanych na badanym terenie imion mêskich i kobiecych wraz z czêstoci¹ ich wystêpowania
w latach 17811810.
Tabela 1
Dziesiêæ najpopularniejszych imion mêskich na terenie parafii strzegowskiej i wroñskiej
Lp.

Imiê mêskie
(Strzegowo)

Liczba nosicieli

Imiê mêskie (Wrona)

Liczba nosicieli

1

Jan

29

Jan

21

2

Józef

29

Józef

14

3

Mateusz

20

Maciej*

13

4

Stanis³aw

18

Franciszek

12

5

Jakub

17

Antoni

9

6

Walenty

13

Tomasz

9

7

Piotr

12

Wojciech

8

8

Wojciech

11

Ignacy

7

9

Andrzej

9

Jakub

7

10

Wawrzyniec

9

Marcin

7

* Imiona Mateusz i Maciej by³y zapisane po polsku.

Tabela 2
Dziesiêæ najpopularniejszych imion ¿eñskich na terenie parafii strzegowskiej i wroñskiej
Lp.

Imiê ¿eñskie
(Strzegowo)

Liczba nosicieli

Imiê ¿eñskie (Wrona)

Liczba nosicieli

1

Marianna

63

Marianna

35

2

Katarzyna

35

Katarzyna

11

3

Antonina

17

Anna

7

4

Anna

16

Franciszka

7

5

Józefa

14

Ma³gorzata

7

6

Magdalena

14

Agnieszka

6

7

Franciszka

12

Antonina

6

8

Agnieszka

9

Józefa

6

9

Ewa

9

Magdalena

5

10

Jadwiga, Tekla
Wiktoria

8

Dorota, El¿bieta, Salomea,
Weronika

4
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Z przedstawionych tabel wynika, i¿ w obydwu parafiach wród form mêskich i ¿eñskich dwa pierwsze miejsca zajmuj¹ te same imiona. Wród czêsto
nadawanych imion mêskich dla obu parafii wspólne s¹ imiona Jakub i Wojciech,
a poród ¿eñskich  Antonina, Anna, Franciszka i Józefa.
Tabele 1 i 2 zestawiono z wynikami badañ imiennictwa na Mazowszu od
XV do po³owy XVII w. opublikowanymi w pracy Wandy Szulowskiej29 oraz
artyku³em autorki, w którym opracowano imiennictwo w parafii Unierzy¿ na
Mazowszu w XVII i XVIII w.30
Dziesiêæ najpopularniejszych imion mêskich w ró¿nych regionach Mazowsza

Lp.

Imiona mazowieckie
(od XV do po³. XVII w.)

Imiona w Unierzy¿u
(koniec XVII
XVIII w.)

Imiona
w Strzegowie
(koniec XVIII
 pocz. XIX w.)

Tabela 3

Imiona
we Wronie
(koniec XVIII
 pocz. XIX w.)

szlachta
zagrodowa

szlachta
folwarczna

1

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

2

Stanis³aw

Stanis³aw

Józef

Józef

Józef

3

Wojciech

Miko³aj

Antoni

Mateusz

Maciej

4

Jakub

Andrzej

Jakub

Jakub

Franciszek

5

Maciej

Jakub

Pawe³

Stanis³aw

Antoni

6

Andrzej

Wojciech

Walenty

Walenty

Tomasz

7

Miko³aj

Piotr

Piotr

Piotr

Wojciech

8

Pawe³

Marcin

Franciszek

Wojciech

Ignacy

9

Marcin

Maciej

Tomasz

Andrzej

Jakub

10

Piotr

Pawe³

Wawrzyniec

Wawrzyniec

Marcin

29
30

W. Szulowska: Dawna antroponimia Mazowsza (XVXVII w.). Olsztyn 2004, s. 84.
M. Pawikowska-Kuciñska: Imiennictwo w ksiêgach chrztów parafii Unierzy¿ na Mazowszu.
Prace Jêzykoznawcze 2010, z. XII, s. 149161.
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Tabela 4

Lp.

Imiona mazowieckie
(od XV do po³.
XVII w.)

Imiona w Unierzy¿u
(koniec XVII
 XVIII w.)

Imiona
w Strzegowie
(koniec XVIII
 pocz. XIX w.)

Imiona we Wronie
(koniec XVIII
 pocz. XIX w.)

1

Katarzyna

Marianna

Marianna

Marianna

2

Anna

Katarzyna

Katarzyna

Katarzyna

3

Ma³gorzata

Agnieszka

Antonina

Anna

4

Dorota

Ewa

Anna

Franciszka

5

Barbara

Zofia

Józefa

Ma³gorzata

6

Jadwiga

Anna

Magdalena

Agnieszka

7

El¿bieta

Jadwiga

Franciszka

Antonina

8

Zofia

Magdalena

Agnieszka

Józefa

9

Agnieszka

Teresa

Ewa

Magdalena

10

Helena

Antonina

Jadwiga, Tekla,
Wiktoria

Dorota, El¿bieta, Salomea,
Weronika

Zestawiaj¹c ze sob¹ modne imiona z terenu Strzegowa i Wrony z prze³omu
XVII i XVIII w., Unierzy¿a z koñca XVII w. i z XVIII w. z popularnymi imionami mazowieckimi z po³owy XVI w. mo¿na stwierdziæ, i¿ zasz³y tylko niewielkie
przesuniêcia w obrêbie imion modnych (proces ten widoczny jest zw³aszcza
w imiennictwie ¿eñskim). W grupie imion mêskich we wszystkich lokalizacjach
i dobach najpopularniejszy by³ Jan. Modne w XVI w. imiê Stanis³aw zosta³o
zast¹pione przez imiê Józef (Stanis³aw pojawi³ siê na pi¹tym miejscu wród
najpopularniejszych imion w parafii Strzegowo). Podobnie w imiennictwie ¿eñskim  na Mazowszu najpopularniejsza by³a Marianna. W XVIII w. imiê Katarzyna zast¹pi³o bardzo popularn¹ w XVI w. Annê (choæ imiê Anna wyst¹pi³o
w dziesi¹tce najpopularniejszych imion mazowieckich w XVIII w. na dalszych
miejscach).
Wnioski
1. W analizowanym materiale dominowa³y imiona pochodzenia chrzecijañskiego. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ w wyborze imienia dla dziecka kierowano siê
pe³nion¹ przez nie funkcj¹ magiczn¹ i ochronn¹.
2. Znalaz³o siê tu równie¿ kilka imion chrzecijañskich zakorzenionych
w kulturze s³owiañskiej, np. Stanis³aw, Wojciech.
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3. Najpopularniejszym imieniem mêskim na omawianym obszarze by³ Jan,
a ¿eñskim  Marianna.
4. Znaczn¹ czêæ zgromadzonych imion mêskich i ¿eñskich stanowi¹ imiona
pojedyncze, notowane tylko raz na terenie danej parafii.
5. Na badanym terenie bardzo czêsto imiona by³y nadawane zgodnie z kalendarzem. Na nadawane imiona mia³a wp³yw tak¿e tradycja rodzinna  dzieci
otrzymywa³y imiona po rodzicach.
6. W obrêbie imion modnych na Mazowszu od XVI do XVIII w. wyst¹pi³y
niewielkie przesuniêcia co do czêstotliwoci nadawania niektórych z nich. Imiona Andrzej oraz Miko³aj, które znalaz³y siê wród najpopularniejszych imion na
Mazowszu od XV do po³owy XVII w., nie wyst¹pi³y w póniejszych okresach
w ¿adnej z badanych parafii. Taki sam proces dotyczy³ ¿eñskich imion Barbara
i Helena. Nale¿y tak¿e podkreliæ, i¿ imiennictwo we Wronie jest bli¿sze okresowi wczeniejszemu, gdy¿ na tym terenie wystêpowa³y imiona Maciej, Marcin,
Ma³gorzata, Dorota i El¿bieta, popularne na Mazowszu w XVXVII w. Imiê
Jadwiga kontynuowane jest tylko w Unierzy¿u i w Strzegowie.
Literatura
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Summary
The aim of the article is to present two most commonly given masculine and feminine names
in two parishes of the northern Masovia at the end of the 18th and the beginning of the 19th
century. Christian names prevailed in the material. Also, it can be assumed that the magical and
protective functions were taken into consideration when choosing a name. The names were often
given according to a calendar. Choosing personal names in the parishes was also influenced by
family traditions  the children used to be named after their parents. The most popular masculine
name was Jan and the most popular feminine name was Marianna.
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RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY
Wojciech Gustowski: Komunikacja w mediach spo³ecznociowych. Novae Res.
Gdynia 2012, ss. 212.
Rozprawa Wojciecha Gustowskiego Komunikacja w mediach spo³ecznociowych sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów: I. Pojêcie komunikacji, II. Komunikowanie w Internecie, III. Jêzyk pisany jako g³ówne narzêdzie komunikacji w Internecie, IV. E-spo³ecznoæ, V. Wikipedia jako pars pro toto Internetu.
Uzupe³nieniem rozwa¿añ jest suplement Przegl¹d z podzia³em na spo³ecznoci
oraz krótka charakterystyka najpopularniejszych serwisów spo³ecznociowych
w Polsce, podzielony na nastêpuj¹ce elementy: 1. Spo³ecznoci dyskusyjne,
2. Spo³ecznoci multimedialne, 3. Spo³ecznoci obywatelskie, 4. Spo³ecznoci
kontaktowe, 5. Wirtualne wiaty, 6. Inne projekty spo³ecznociowe. Ksi¹¿ka jest
tak¿e wyposa¿ona w interesuj¹ce parateksty  wprowadzenie autorstwa Micha³a
B³a¿ejewskiego Od e-spo³ecznoci do @spo³ecznoci? (s. 916) oraz recenzje
wydawnicze pracy, opracowane przez wspomnianego badacza oraz Tomasza Gobana-Klasa.
Pierwszy rozdzia³ pe³ni rolê prolegomeny, zarysowuje t³o rozwa¿añ i wskazuje na podstawowe w wywodzie autora pojêcia. Przedstawiono tu najczêstsze
sposoby rozumienia pojêcia komunikowanie, podkrelaj¹c przy tym, ¿e dominuje postrzeganie go jako transmisji (informacji). Najwiêcej uwagi powiêca siê
dwóm jego rodzajom  komunikowaniu interpersonalnemu i masowemu. Zaprezentowany zostaje tak¿e kanoniczny schemat sprzê¿enia zwrotnego autorstwa
M. Defleura, który wykorzystano jako bazê konstrukcyjn¹ propozycji modelu
komunikowania internetowego, ukazanego w kolejnym rozdziale ksi¹¿ki.
W drugiej czêci pracy rozwa¿ania odnosz¹ siê ju¿ bezporednio do komunikacji prowadzonej w Internecie, definiowanym jako: 1) multimedialny i globalny kana³ komunikacji dwustronnej, 2) nowe spo³eczeñstwo istniej¹ce w przestrzeni wirtualnej (s. 33). Z tym ostatnim ujêciem mo¿na polemizowaæ, bo trudno
jednoznacznie rozstrzygn¹æ, czy Internet tworzy nowe spo³eczeñstwa, czy nadaje
ju¿ istniej¹cym zbiorowociom nowe ramy. Za konstytutywne cechy komunikacji
internetowej W. Gustowski s³usznie uznaje dialogicznoæ (stanowi¹c¹ podstawow¹ sk³adow¹ funkcjonowania portali spo³ecznociowych) i anonimowoæ
(szczególnie istotn¹ dla grup dyskryminowanych z ró¿nych powodów).
Przedmiotem badañ przedstawionych w rozdziale trzecim sta³y siê ró¿nice
pomiêdzy komunikacj¹ tradycyjn¹ a internetow¹. Za najwa¿niejsz¹ z nich
W. Gustowski uznaje dominacjê pisma i na tym skupia rozwa¿ania w tej czêci
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pracy, ograniczaj¹c je niestety do warstwy powierzchniowej  akronimów i emotikonów. Szkoda, ¿e nie wykorzystuje przy tym jak¿e znacz¹cych dla tematu
oralnoci i pimiennoci w aspekcie technologicznym rozpraw W. Onga.
Czwarty rozdzia³ odnosi siê do problematyki socjolingwistycznej  autor
wyodrêbnia i opisuje rodzaje spo³ecznoci internetowych oraz wykorzystywane
przez nie kana³y komunikacyjne. Typologia spo³ecznoci internetowych w ujêciu W. Gustowskiego przedstawia siê nastêpuj¹co: 1) wirtualne (w³aciwie ta
kategoria jest nadrzêdna i powinna byæ sytuowana w tej roli), 2) wspomagaj¹ce
 uzupe³niaj¹ce relacje w rzeczywistym wiecie (np. zrzeszaj¹ce studentów danego uniwersytetu), 3) biznesowe  nastawione na korzyci finansowe lub wizerunkowe, 4) niebiznesowe. Ponadto, ze wzglêdu na cel i przedmiot wymiany,
wyró¿nia spo³ecznoci: 1) dyskusyjne, 2) multimedialne  s³u¿¹ce udostêpnianiu
programów, gier, filmów i muzyki, 3) obywatelskie  upowszechniaj¹ce informacje, 4) wymiany plików, 5) wsparcia. Autor nie zastosowa³ kryteriów roz³¹cznoci ustalonych kategorii, ale trudno czyniæ z tego zarzut, gdy¿ jak deklaruje,
tego rodzaju klasyfikacje: mog¹ byæ tylko prób¹ uchwycenia pewnego trendu
rozwojowego i bardzo ogólnej charakterystyki przedmiotu rozwa¿añ. W ¿adnym
wypadku nie nale¿y traktowaæ ich jako naukowy dogmat, który zamyka³by
w swoich ramach pe³n¹ wiedzê na temat rodzajów spo³ecznoci internetowych
(s. 108109).
W ostatnim, pi¹tym rozdziale W. Gustowski proponuje uznanie Wikipedii
za mikromodel Internetu, egzemplifikuj¹cy takie jego cechy, jak: p³ynnoæ,
zmiennoæ i otwartoæ strukturalna oraz dialogicznoæ (przedstawia internetow¹
encyklopediê jako formê wirtualnej spo³ecznoci).
Autor zaznacza we wstêpie (s. 17), ¿e publikacja ma charakter interdyscyplinarny i wród dziedzin, w które mo¿na wpisaæ poszczególne elementy tekstu,
wymienia: jêzykoznawstwo, komunikowanie spo³eczne, kulturoznawstwo, socjologiê, psychologiê i marketing. Odejcie od tradycyjnej metodologii wybranej dyscypliny nauki jest postêpowaniem uzasadnionym w odniesieniu do analiz
Internetu. Niemo¿liwe jest np. unikniêcie w opisie zjawisk jêzykowych czy socjologicznych wp³ywu na nie czynnika technologicznego, np. na zawartoæ strony wp³ywa przyjêty przez jej twórcê szablon uk³adu i przedstawiania treci.
Wywód jest jasny i przystêpny (co nie ujmuje mu naukowej wartoci), choæ
niektóre skróty mylowe nie s¹ najszczêliwiej dobrane, np. na s. 28 pejoratywizuj¹ce nazwanie zespo³ów redakcyjnych dzienników telewizyjnych cenzorami, pos³uguj¹cymi siê cenzorsk¹ sieci¹, któr¹ obiektywniej mo¿na nazwaæ
np. mechanizmem selekcji. Na s. 36 autor nadmienia, t³umacz¹c mechanizm
sprzê¿enia zwrotnego, ¿e jeli Polak wyle komunikat do swego rodaka w Chinach, a ten nie bêdzie dysponowa³ oprogramowaniem dekoduj¹cym i wywietlaj¹cym polskie znaki, to komunikat nie zostanie odebrany. Trudno siê zgodziæ
z tym twierdzeniem  komunikat zostanie odebrany, ale nie zostanie zrozumiany.
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Mo¿na tak¿e autorowi pozazdrociæ, ¿e dla niego nie ma nic gorszego ni¿
przeczytanie zaraz po zalogowaniu, ¿e aktualnie jest siê jedyn¹ osob¹ na czacie
(s. 110).
Wspomniane powy¿ej drobne usterki nie zmieniaj¹ faktu, ¿e Komunikacja
w mediach spo³ecznociowych to lektura ciekawa, wprowadzaj¹ca w problematykê komunikacji internetowej, a jednoczenie nakrelaj¹ca nowe perspektywy
badañ i przedstawiaj¹ca wa¿ne spostrze¿enia, np. Umiejêtnoæ kumulacji wiedzy milionów [ ] pokazuje, w jaki sposób globalna wspó³praca zmienia now¹
sieæ w co, co do pewnego stopnia przypomina ogólnowiatowy mózg. Nale¿y
przy tym pamiêtaæ, ¿e ta globalna wiadomoæ nie polega na usieciowieniu
technologii, ale na usieciowieniu spo³eczeñstwa dziêki technologii (s. 162).
Zarówno laik, jak i fachowiec w zakresie komunikacji internetowej na pewno
znajdzie w rozprawie W. Gustowskiego co interesuj¹cego i sk³aniaj¹cego do
refleksji.
Alina Naruszewicz-Duchliñska

Halszka Górny: Nazwy w³asne w pimiennictwie pamiêtnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna. Wydawnictwo LEXIS Spó³ka z o.o. ISBN
978-83-89425-84-3. Kraków 2013, ss. 255.
Wydana przez Instytut Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie ksi¹¿ka Halszki
Górny obejmuje analizê nazw w³asnych wystêpuj¹cych w XIX-wiecznych tekstach pamiêtników o charakterze autobiograficznym. Podstaw¹ materia³ow¹
opracowania by³o 28 drukowanych tekstów diarystycznych pisanych w XIX w.
przez kobiety i mê¿czyzn, wywodz¹cych siê z ró¿nych warstw spo³ecznych.
Autorzy pamiêtników pochodzili tak¿e z ró¿nych regionów Polski: Ma³opolski,
Mazowsza, Wielkopolski oraz Kresów Po³udniowo-Wschodnich i Kresów Pó³nocno-Wschodnich. Ksi¹¿ka ma strukturê tekstu naukowego o charakterze monografii, ale brakuje w niej konsekwencji w przestrzeganiu trójdzielnego uk³adu
treci1, bowiem wszystkie jej czêci sk³adowe zosta³y ponumerowane od jednego do siedmiu. Numeracja nie obejmuje bibliografii oraz indeksu.
Czêæ pierwsza (s. 719) zosta³a nazwana Wstêpem i zawiera za³o¿enia
badawcze oraz opis róde³. W tej czêci ksi¹¿ki scharakteryzowano cele pracy,
którymi by³o przybli¿enie specyfiki i funkcji nazw w³asnych zawartych w wybranych dziewiêtnastowiecznych tekstach pamiêtnikarskich. Zwrócono uwagê,
1 Por. S. Gajda: Architektonika tekstu naukowego. [W:] idem: Podstawy badañ stylistycznych
nad jêzykiem naukowym. WarszawaWroc³aw 1982, PWN, s. 152163.
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¿e nazwy w³asne wchodz¹ w sk³ad tekstów i ich opis powinien uwzglêdniaæ
kontekst w wymiarze komunikatywnym, pragmatycznym, poznawczym i tekstowym
oraz dodatkowo jeszcze niektóre aspekty pozatekstowe zwi¹zane z biografi¹
autora, t³em historyczno-kulturowym i socjalnym. Oprócz onimów wystêpuj¹cych w tekcie g³ównym w ksi¹¿ce opisano tak¿e ideonimy wystêpuj¹ce w tekstach delimitacyjnych i obszarach metatekstowych skorelowanych z modalnoci¹ epistemiczn¹ (s. 8). We Wstêpie omówiono tak¿e zawartoæ treciow¹
szeciu dalszych czêci (rozdzia³ów), opisano wykorzystane ród³a i podano
kryteria ich doboru. Analizowane w pracy teksty zestawiono w pierwszej czêci
Bibliografii zatytu³owanej ród³a (s. 205207).
Czêæ druga Dokument osobisty. Zagadnienia ogólne o charakterze teoretycznym ukazuje przydatnoæ róde³ pamiêtnikarskich w badaniach naukowych
oraz przedstawia gatunki wypowiedzi pamiêtnikarskiej w ujêciu genologicznotypologicznym, wskazuj¹c, ¿e nazwa gatunkowa wpisana w tytu³y narracji
wspomnieniowych nie jest obligatoryjnym indeksem odniesieñ gatunkowych,
ale mo¿e byæ sygna³em tzw. paktu autobiograficznego (s. 29). W dalszej czêci rozdzia³u ukazano t³o komunikacyjne relacji pamiêtnikarskiej i diariuszowej,
wskazuj¹c na pragmatyczny charakter tekstów i intencje komunikacyjne autorów oraz sytuuj¹c badane pamiêtniki, wspomnienia, dzienniki jako typy tekstów
potocznych. Zwrócono uwagê na proprialne wyk³adniki potocznoci, do których
zaliczono ekspresywizmy onimiczne, emfatyczne wykrzyknienia i powiedzenia
z udzia³em nazw w³asnych, powtórzenia nazw w³asnych w tej samej lub zbli¿onej formie graficznej, grupowanie nazw w synonimiczne pary nazewnicze zawieraj¹ce nazwy rodzime i obce, metonimiczne u¿ycie nazw w³asnych, stosowanie heortonimów w funkcji lokalizacji czasowej, czy u¿ywanie nacechowanych
emotywnie niemêskoosobowych okreleñ nazewniczych typu: ¯ydy, Francuzy,
Sapiehy itd.
Czêæ drug¹ koñcz¹ uwagi dotycz¹ce pamiêtników jako gatunków i form
wypowiedzi prowadzonych na tzw. blogach internetowych. Ten fragment ksi¹¿ki
wykracza poza tematykê nakrelon¹ w tytule, gatunki wypowiedzi w tzw. cyberprzestrzeni wymagaj¹ szerszego opracowania w innej pracy badawczej.
W rozdziale trzecim zatytu³owanym Nazwy w³asne w tekcie  metody badawcze ukazano kierunki rozwoju i osi¹gniêcia onomastyki literackiej oraz postulaty badawcze w ramach tzw. onomastyki tekstu i dyskursu. Przedstawiono
stan badañ i scharakteryzowano najwa¿niejsze prace z zakresu onomastyki literackiej oraz wskazano na wypracowane ujêcia metodologiczne, umieszczane
zazwyczaj w rozdzia³ach wstêpnych monografii naukowych.
Zawarta w tytule monografii dychotomiczna perspektywa opisu znajduje
swoje odzwierciedlenie w rozdzia³ach czwartym, pi¹tym i szóstym. Rozdzia³
czwarty (s. 4980) sytuuje nazwy w³asne na p³aszczynie tekstologicznej,
a obszerny rozdzia³ pi¹ty (s. 81183) ukazuje je w ujêciu funkcjonalnym. Uzu-
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pe³nieniem obu perspektyw badawczych jest rozdzia³ szósty (s. 184197) opisuj¹cy jednostki delimitacyjne i ich funkcje.
Rozdzia³ czwarty pod tytu³em Nomina propria w pamiêtnikach jako wiadectwo epoki zawiera piêæ podrozdzia³ów. W pierwszym opisano rodzime i obce
nazwy w³asne w kontekcie spo³eczno-kulturowym. Nazwy te nale¿¹ do ró¿nych
kategorii onimicznych, a ich obecnoæ w tekstach pamiêtnikarskich jest zwi¹zana z wydarzeniami historyczno-politycznymi, kontekstem kulturowym i osobowoci¹ autora przekazu. Przedmiotem analizy i interpretacji w tym rozdziale s¹
nie tylko nazwy w³asne jako noniki treci kulturowych, politycznych i obyczajowych, ale te¿ nazwy zdeonimizowane i zapelatywizowane lub podlegaj¹ce
apelatywizacji, funkcjonuj¹ce w narracjach pamiêtnikarskich jako leksemy wpisane w obiektywn¹ lub subiektywizowan¹ rzeczywistoæ tekstow¹. Przedstawione w tym rozdziale onimy funkcjonuj¹ce w XIX-wiecznych narracjach retrospektywnych i diarystycznych zosta³y poddane analizie tak¿e jako przejawy
wiadomoci w zakresie proprialnej sfery jêzyka i kompetencji onimicznych na
temat samego aktu nominacyjnego, wiadomoci stylistycznego i socjalnego
zró¿nicowania nazewnictwa, jego obcej lub rodzimej genezy, wartociowania
i zmian w obrêbie onimów denotuj¹cych jeden obiekt, jak te¿ w opisie kompetencji jêzykowych i wiadomoci funkcjonowania nazw w dyskursywnej przestrzeni spo³ecznej.
Przedstawiona w ksi¹¿ce interpretacja nazw w³asnych jako elementów tekstu pozwoli³a na ukazanie szeroko pojêtych frazeologizmów z komponentem
proprialnym, a tak¿e ich parafraz i modyfikacji wykorzystywanych do charakterystyki postaci, wyra¿ania emotywnego stosunku nadawcy do przedmiotu wypowiedzi podporz¹dkowanej okrelonym celom komunikatywnym i ekspresywnym
(s. 7074), a tak¿e ukazania zawartych w warstwie proprialnej cech archaicznych i gwarowych postrzeganych poprzez pryzmat dzisiejszej normy jêzykowej
(s. 7579).
W rozdziale pi¹tym zatytu³owanym Pamiêtnikarski onomastykon w aspekcie funkcjonalnym zamieszczono piêæ podrozdzia³ów. Po wstêpnej charakterystyce funkcji nazw w³asnych w tekstach jêzykowych wskazano na funkcje onimów w tekstach diarystycznych rozpatrywanych na poziomie pragmatycznym,
tekstowym, stylistycznym i psychologicznym, by w podrozdziale pierwszym
omówiæ funkcjê referencjaln¹ uwarunkowan¹ pragmatycznie i kontekstowo.
Podrozdzia³ pierwszy (5.1) zawiera jeszcze dodatkowy podrozdzia³ 5.1.1: Zwroty adresatywne z komponentem antroponimicznym, który burzy strukturê architektoniczn¹ tekstu naukowego, poniewa¿ nie ma swojego odpowiednika w postaci podrozdzia³u 5.1.2, uzasadniaj¹cego taki podzia³ treci.
W czêci drugiej rozdzia³u pi¹tego omówiono funkcjê informacyjn¹ nazw
w³asnych, w czêci trzeciej funkcjê lokatywn¹ i funkcjê temporaln¹, a w czêci
czwartej funkcje: ekspresywn¹, emotywn¹ i wartociuj¹c¹. W podrozdziale pi¹-
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tym wskazano na nazwy mitologiczne, biblijne i literackie jako kulturowe sygna³y intertekstu. Nonikiem opisywanych funkcji s¹ onimy nale¿¹ce do ró¿nych
kategorii onomastycznych obecne w czasoprzestrzeni pamiêtnikarskiej wyznaczonej biografi¹ autora-narratora lub innych osób, o których mowa w tekcie.
Najbardziej rozbudowan¹ strukturê posiada fragment opisuj¹cy emocjonalnoæ, emotywnoæ i wartociowanie (s. 115178), poniewa¿ zawiera a¿ siedem
jednostek sk³adowych. Omówiono w nich kolejno: ekspresywizmy proprialne 
deminutywa, hipokorystyka, augmentatywa, kontekstualne emotywizacje i aksjologizacje niederywowanych nazw w³asnych, nazwy w³asne w u¿yciach metaforycznych i metonimicznych, onimy wystêpuj¹ce w strukturach komparatywnych, nomina sacra w emfatycznych wykrzyknieniach i powiedzeniach, problem
stereotypizacji wiata w kontekcie konotacji nazw etnicznych oraz wykorzystanie onimów w humorystycznych grach jêzykowych.
Czêæ szósta monografii Halszki Górny, nazwana Jednostki delimitacyjne
i ich funkcje w tekstach pamiêtnikarskich a nazwy w³asne (s. 184197), zawiera
cztery rozdzia³y. Omówiono w nich kolejno tytu³y pamiêtników, wspomnieñ,
dzienników, które z punktu widzenia onomastyki stanowi¹ integraln¹ czêæ tekstów pamiêtnikarskich oraz tytu³y rozdzia³ów i podrozdzia³ów, jak te¿ motta,
prologi, epilogi, tytu³y adresowe i podpisy epistolarne.
Ksi¹¿kê koñcz¹ opatrzone numerem siódmym Uwagi podsumowuj¹ce
(s. 198204), w których zestawiono cechy specyficzne nazw w³asnych utrwalonych w XIX-wiecznych pamiêtnikach oraz wskazano sposób funkcjonowania
onimów w obrêbie kategorii tekstowych takich jak: intencjonalnoæ po³¹czona
z referencjalnoci¹, informacyjnoæ, sytuacyjnoæ, intertekstualnoæ (s. 199).
Przedstawione w ksi¹¿ce Halszki Górny nazwy w³asne zosta³y opracowane
na podstawie bogatej literatury jêzykoznawczej (Bibliografia s. 207223), dobrze wykorzystanej pod wzglêdem metodologicznym i stylistycznym. O znajomoci przedmiotu badañ wiadcz¹ poczynione w rozprawie liczne odsy³acze
i nawi¹zania do prac innych autorów, podejmuj¹cych zagadnienia specyfiki
i funkcji nazw w³asnych w literaturze onomastycznej. Uzupe³nieniem tej ciekawej
publikacji jest indeks rodzimych i obcych nazw w³asnych cytowanych w ksi¹¿ce
(s. 225247) oraz do³¹czone streszczenia w jêzyku angielskim i francuskim.
W ksi¹¿ce Nazwy w³asne w pimiennictwie pamiêtnikarskim XIX wieku.
Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna Halszka Górny opisa³a trudny do interpretacji materia³, obejmuj¹cy uwarunkowane kontekstualnie, pragmatycznie
i tekstowo nazwy w³asne nale¿¹ce do ró¿nych kategorii onimicznych utrwalonych w XIX-wiecznym pimiennictwie pamiêtnikarskim.
Maria Biolik
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Sprawozdanie z LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego
w Gnienie
W dniach 2324 wrzenia 2013 r. odby³ siê w Gnienie LXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego. Obrady mia³y miejsce w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizacyjn¹, bardzo serdeczn¹ opiekê nad uczestnikami Zjazdu roztoczy³y przede
wszystkim Panie dr hab. Eliza Grzelak, prof. UAM i dr Emilia Twarowska-Antczak.
Temat tegorocznego Zjazdu: Metodologie jêzykoznawcze w nauczaniu uniwersyteckim zgromadzi³ wielu referentów z ró¿nych orodków akademickich
(m.in. UW, UJ, UAM, UMK, UMCS), którzy zaprezentowali swoje wyst¹pienia
zarówno w ramach obrad plenarnych (m.in. prof. Bogdan Walczak, prof. Krystyna Waszakowa, prof. Witold Mañczak, prof. Zygmunt Saloni, dr hab. Ewa
Gruszczyñska i dr hab. W³odzimierz Gruszczyñski, prof. SWPS, dr Agnieszka
S³oboda), jak i w sekcjach tematycznych. Dyskutowano nad takimi szczegó³owymi problemami, jak:
 miejsce i zakres przedmiotów jêzykoznawczych w planach i programach
studiów,
 autonomia jêzykoznawstwa w programach studiów uniwersyteckich,
 kanon wiedzy jêzykoznawczej na studiach uniwersyteckich,
 problem jêzykoznawczej terminologii stosowanej w dydaktyce uniwersyteckiej,
 modele opisu gramatycznego w nauczaniu akademickim,
 nowe kierunki w jêzykoznawstwie i ich miejsce w nauczaniu akademickim,
 problem interdyscyplinarnoci w nauczaniu lingwistyki,
 moda w lingwistyce a dydaktyka akademicka.
W zakresie podjêtej problematyki kwestie cile naukowe ³¹czy³y siê tym
razem z zagadnieniami dydaktycznymi. Referenci postawili wiele wa¿nych pytañ, np. jak nauczaæ sk³adni w szkole (referat prof. Bogus³awa Dunaja), jak
odró¿niaæ dope³nienie od okolicznika (referat dr. hab. Andrzeja Moroza i dr hab.
Ma³gorzaty Gêbki-Wolak), jak nauczaæ s³owotwórstwa (referat prof. Krystyny
Waszakowej), jak zapisywaæ tekst fonetycznie, by unikn¹æ niejasnej granicy
s³ów (referat prof. Zygmunta Saloniego). W sesji plenarnej koñcz¹cej obrady
poruszono istotne kwestie dotycz¹ce miejsca jêzykoznawstwa polonistycznego
na innych kierunkach studiów, zw³aszcza na filologiach obcych (referat dr hab.
Ewy Gruszczyñskiej i dr. hab. W³odzimierza Gruszczyñskiego, prof. SWPS),
wskazuj¹c na potrzebê nauczania przedmiotów z zakresu jêzykoznawstwa polonistycznego, nieograniczonych jedynie do gramatyki kontrastywnej, przez filologów polskich lub co najmniej we wspó³pracy filologów obcych z polonistami.
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W wielu wyst¹pieniach poruszano równie¿ problem zaniku kszta³cenia jêzykowego w szko³ach gimnazjalnych i rednich, co skutkuje obni¿onym poziomem
wiedzy i umiejêtnoci studentów podejmuj¹cych naukê na studiach filologicznych. Jako ¿e rozmowy te dotyczy³y w du¿ej mierze spraw ¿ycia, a nie s³owa,
w naturalny sposób przenosi³y siê do kuluarów. Sprzyja³o im atrakcyjne, zw³aszcza dla filologów, zwiedzanie Archiwum Archidiecezjalnego i ogl¹danie w oryginale takich zabytków jêzyka polskiego, jak Bulla Gnienieñska i Kazania
Gnienieñskie.
W czasie Zjazdu tradycyjnie odby³o siê Walne Zgromadzenie PTJ, podczas
którego Zarz¹d Towarzystwa poinformowa³ o swojej dzia³alnoci w ci¹gu ostatniego roku, od Zjazdu w Bydgoszczy. Tytu³em Cz³onka Honorowego Towarzystwa odznaczono (w drodze g³osowania  jednog³onie) prof. Bogdana Walczaka. Przedstawiono listê nowych cz³onków PTJ. Wymieniono tak¿e zmar³ych
cz³onków PTJ: prof. Halinê Satkiewicz, prof. Zygmunta Zagórskiego, dr. Marcina Preyznera, prof. Jiøego Damborskýego, dr. hab. Witolda Stefañskiego, prof.
UMK i prof. Czes³awa Bartulê. Ich pamiêæ uczczono minut¹ ciszy, a nastêpnego
dnia rano odby³a siê w katedrze gnienieñskiej Msza w. za zmar³ych cz³onków
Towarzystwa.
Zarz¹d PTJ pozosta³ w niezmienionym sk³adzie: prof. Renata Przybylska
(Uniwersytet Jagielloñski)  przewodnicz¹ca, prof. Ewa Ko³odziejek (Uniwersytet Szczeciñski)  zastêpca przewodnicz¹cej, dr Patrycja Pa³ka (Uniwersytet
Jagielloñski)  sekretarz, prof. Ma³gorzata Nowakowska (Uniwersytet Pedagogiczny)  skarbnik oraz cz³onkowie: prof. Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet
l¹ski), prof. Adam Przepiórkowski (Instytut Podstaw Informatyki PAN), prof.
Ma³gorzata wiêcicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), prof. Bogdan Walczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), dr hab. W³odzimierz Wysoczañski
(Uniwersytet Wroc³awski).
Kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego odbêdzie siê
w Krakowie w dniach 2223 wrzenia 2014 r.
Mariola Wo³k
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Zasady etyczne
Redakcja kwartalnika Prace Jêzykoznawcze wprowadza zasady, których celem
jest przeciwdzia³anie przejawom nierzetelnoci naukowej, a w szczególnoci: zaporê
ghostwriting i zaporê guest authorship.
Zjawisko ghostwriting zachodzi wówczas, gdy kto, kto wniós³ istotny wk³ad
w powstanie pracy nie zosta³ wymieniony jako jej wspó³autor, bez podania jego roli
w podziêkowaniach zamieszczonych w publikacji.
Zjawisko guest authorship ma miejsce wówczas, gdy udzia³ autora jest znikomy lub
w ogóle nie mia³ miejsca, a pomimo to jest on autorem/wspó³autorem publikacji.
W ramach zapory ghostwriting redakcja wymaga od autorów publikacji podania ich
afiliacji i kontrybucji, czyli ujawnienia, kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ, metod itp.,
wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym g³ówn¹ odpowiedzialnoæ
za rzetelnoæ informacji ponosi autor zg³aszaj¹cy manuskrypt do druku.
W ramach zapory guest authorship Redakcja wymaga w przypadku dwóch lub wiêkszej liczby autorów tekstu z³o¿onego do Prac Jêzykoznawczych podania procentowego
wk³adu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
Oba te zjawiska s¹ przejawem nierzetelnoci naukowej, st¹d wszelkie wykryte przypadki nierzetelnoci naukowej (np. przepisywanie fragmentów innych prac bez podania
przypisów) bêd¹ demaskowane, w³¹cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucji zatrudniaj¹cych autorów, towarzystw naukowych itp.).
W zwi¹zku z zapobieganiem tego typu zjawiskom prosimy Autorów o owiadczenie, i¿ praca jest oryginalnym wynikiem ich badañ.
Procedura recenzowania
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w czasopimie
stosuje siê nastêpuj¹ce zasady recenzowania publikacji naukowych:
1. Wszystkie prace z³o¿one do publikacji w kwartalniku Prace Jêzykoznawcze s¹
recenzowane.
2. Do oceny ka¿dej publikacji powo³uje siê co najmniej dwóch niezale¿nych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
3. Recenzentami s¹ zawsze samodzielni pracownicy nauki o du¿ym dorobku naukowym i wiedzy. Recenzentem publikacji nie mo¿e byæ osoba pozostaj¹ca w relacjach
osobistych lub podleg³oci zawodowej z autorem publikacji.
4. Autorzy publikacji i recenzenci nie znaj¹ swoich to¿samoci (double-blind review
proces). W pozosta³ych przypadkach recenzent podpisuje deklaracjê o niewystêpowaniu
konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje siê zachodz¹ce miêdzy recenzentem a autorem bezporednie relacje osobiste (w szczególnoci pokrewieñstwo do
drugiego stopnia, zwi¹zek ma³¿eñski), relacje podleg³oci zawodowej lub bezporedni¹
wspó³pracê naukow¹ w ci¹gu ostatnich dwóch lat poprzedzaj¹cych rok przygotowania
recenzji.
5. Recenzja ma formê pisemn¹ i koñczy siê jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artyku³u do publikacji lub jego odrzucenia.
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6. Je¿eli recenzenci dopuszczaj¹ artyku³ do publikacji bez uwag, Autorowi przekazuje siê tylko recenzjê dotycz¹c¹ tego artyku³u.
7. Je¿eli recenzenci dopuszczaj¹ tekst do publikacji pod warunkiem wprowadzenia
poprawek (podaj¹ uwagi i wnioski sugeruj¹ce poprawienie tekstu), Autor otrzymuje z³o¿ony do publikacji tekst pracy i recenzjê. Autor ma obowi¹zek poprawienia tekstu zgodnie z uwagami recenzentów i ponownego przes³ania go do publikacji w wersji papierowej i elektronicznej lub mo¿e zrezygnowaæ z jego publikowania.
8. Nazwiska wszystkich recenzentów Prac Jêzykoznawczych s¹ publikowane jako
lista recenzentów na stronie internetowej i w wersji drukowanej czasopisma. W celu
zachowania anonimowoci nie ujawnia siê, kto recenzowa³ dany numer czasopisma lub
poszczególne publikacje.
9. Kryterium zakwalifikowania publikacji do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, zastosowanie siê do wskazañ w nich zawartych (jeli takie wyst¹pi³y) i
zgodnoæ zg³aszanego tekstu z profilem czasopisma.
Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopimie Prace Jêzykoznawcze
1. Do druku w kwartalniku Prace Jêzykoznawcze przyjmowane s¹ materia³y nigdzie dot¹d niepublikowane. Wszystkie artyku³y zamieszczane w kwartalniku s¹ recenzowane.
2. Kwartalnik Prace Jêzykoznawcze publikuje materia³y w jêzyku polskim, innych
jêzykach s³owiañskich lub w jêzykach kongresowych: angielski, rosyjski, niemiecki,
francuski.
3. Do druku przyjmowane s¹: artyku³y, recenzje, omówienia, sprawozdania i archiwalia. Maksymalna objêtoæ artyku³u wynosi 20 stron, recenzji, omówienia, sprawozdania  8 stron.
4. Przy ka¿dym tekcie nale¿y podaæ nazwisko autora, adres mailowy oraz afiliacjê
tekstu. W przypadku dwóch lub wiêkszej liczby autorów publikacji z³o¿onej do Prac
Jêzykoznawczych autorzy maj¹ obowi¹zek podania procentowego wk³adu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelnoci naukowej bêd¹ demaskowane, w³¹cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniaj¹cych autorów, towarzystw naukowych itp.).
5. Do druku przyjmowane s¹ prace napisane w programie Word. Tekst nale¿y z³o¿yæ
na noniku multimedialnym i przes³aæ poczt¹ jego wydruk w 1 egzemplarzu.
6. Jedna strona tekstu powinna zawieraæ 30 wersów po 60 znaków, ³¹cznie z odstêpami miêdzywyrazowymi. Dotyczy to równie¿ przypisów, cytatów i bibliografii (format
A4, czcionka: Times New Roman, wielkoæ czcionek 12, odstêpy miêdzy wierszami 1,5,
akapit 10). Marginesy powinny mieæ wymiary: górny 25 mm, dolny 35 mm, lewy 35 mm,
prawy 35. Do tekstu nale¿y wprowadziæ kursywê i pogrubienia. Nie nale¿y stosowaæ
podkreleñ i pisaæ tekstu wielkimi literami.
7. Przypisy nale¿y zamieszczaæ na ka¿dej stronie pod tekstem g³ównym. Powinny
byæ numerowane. Przypisy bibliograficzne (tzw. wewnêtrzne) umieszczane w tekcie,
powinny zawieraæ nazwisko autora, rok wydania pracy i jej stronê, np.: (Skubalanka
1988: 11). W przypadku stosowania przypisów bibliograficznych na koñcu artyku³u nale¿y zamieciæ literaturê w uk³adzie:
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 dla prac zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytu³ pracy,
miejsce wydania, strony;
 dla artyku³ów: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytu³ artyku³u,
nazwa czasopisma, numer, rok, zeszyt, strony lub je¿eli artyku³ mieci siê w pracy zbiorowej  jej tytu³, nazwisko redaktora, miejsce wydania i strony.
Tabele powinny byæ napisane na oddzielnych kartkach za³amanych do formatu A4,
napisane w uk³adzie podobnym do drukarskiego.
Mapy i rysunki powinny byæ wykonane w skali 1:1, technik¹ komputerow¹ lub
czarnym tuszem o jednakowej gruboci kresek oraz jednakowej wielkoci napisów na
bia³ej kalce technicznej.
8. Do ka¿dego artyku³u nale¿y do³¹czyæ: t³umaczenie tytu³u na jêzyk angielski,
abstrakt tekstu, s³owa kluczowe oraz streszczenie w jêzyku polskim i angielskim. Streszczenie o objêtoci do 0,5 strony powinno zawieraæ przedmiot, metody i wyniki badañ.
Abstrakt, inaczej zarys treci, powinien okrelaæ, czego praca dotyczy, jaki jest jej cel.
S³owa kluczowe  do 5 wyrazów  powinny okrelaæ zawartoæ tekstu.
Teksty, które nie spe³niaj¹ wymogów formalnych, nie bêd¹ przyjmowane do
druku.

